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Proiectul privind Învățământul Secundar 

Romania Secondary Education Project – ROSE 

 

Ce este ROSE? 

Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE) 

este un proiect complex, distinctiv între proiectele de educație, care şi-a propus să 

îmbunătățească tranziția de la liceu la facultate și să crească gradul de retenție în primul 

an universitar în instituțiile de învățământ finanțate în cadrul proiectului.  

Proiectul ROSE face parte din Programul Național al Ministerului Educației „Sprijin la 

bacalaureat, acces la facultate” și contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin strategia 

de reducere a părăsirii timpurii a școlii și la îmbunătățirea oportunităților de participare în 

învățământul terțiar, pentru populația României. 

În valoare totală de 200 de milioane de euro, ROSE este finanțat integral de BIRD, în baza 

Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind 

învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 

757/12.10.2015). Proiectul se derulează între anii 2015 şi 2022 şi este implementat de 

Ministerul Educației (MEd) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă 

(UMPFE). 

Astfel, în cadrul proiectului ROSE au fost oferite 874 granturi pentru licee și 393 de 

granturi pentru universități și facultăți. Activitățile desfășurate în liceele și facultățile ROSE 

cuprind activități remediale, sesiuni de consiliere, îndrumare și orientare profesională, 

servicii de îndrumare, coaching, dezvoltare personală și dezvoltare a abilităților socio-

emoționale. De asemenea, printre activitățile realizate în cadrul proiectului se regăsesc și 

școli de vară, activități extracurriculare, excursii, participări la competiții sau chiar activități 

sportive. 

Ca urmare a implementării ROSE în mediul preuniversitar, rata medie de abandon școlar în 

anii terminali a scăzut de la 6,5% la 1,98% în liceele implicate, în timp ce rata de 

promovare a examenului de bacalaureat a crescut de la 49,6% la 62,33%. Nu în ultimul 

rând, pentru mediul universitar ROSE a crescut rata de retenție a studenților după primul 

an de studii, de la 79,4% la 81,64%. 

Pe de altă parte, este de menționat că anii 2020 și 2021, care au stat sub spectrul 

pandemiei de COVID-19, au generat și pentru ROSE- ca și pentru toate sistemele 

naționale de educație- activități preponderent online, cu sprijin constant acordat 
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comunităților educaționale din licee (prin echipamente electronice oferite școlilor - peste 

59.000 de laptopuri puse la dispoziția elevilor care nu au echipamente proprii, peste 5.700 

de camere pentru videoconferințe și peste 4.300 de table interactive - și suportul 

mentorilor) și cu un efort colectiv de adaptare a procesului de predare- învățare- evaluare 

la provocările educației mijlocite de tehnologie. 

Mai multe detalii cu privire la Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary 

Education Project – ROSE) pot fi consultate pe site-ul www.rose-edu.ro. 
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