
Cuvânt	înainte

Stimați	cititori,	
profesori,	elevi,	studenți,	parteneri	și	decidenți,

în	ediția	lunii	octombrie	a	newsletterului	nostru	vă	împărtășim
povești	proaspete	din	tărâmul	ROSE,	un	ținut	educațional	activ
și	dinamic,	în	pofida	tuturor	provocărilor	actuale.	Spunem	asta
pentru	că	 reușitele	colegilor	noștri	din	 liceele	și	universitățile
ROSE	sunt	reale,	în	ciuda	tuturor	variabilelor	care	ar	fi	scuzat
orice	 eșec	 -	 este	 pandemie,	 școala	 online	 este	 dificilă,	 nu
avem	resurse	ș.a.m.d.
	
”Nu-mi	da	sfaturi,	știu	să	greșesc	și	singur!”,	un	citat	cunoscut
al	 filosofului	 Immanuel	 Kant	 este,	 în	 tărâmul	 ROSE,
contrabalansat	 de	 exemplele	 de	 succes	 prin	 care	 vă	 arătăm
reușitele	elevilor	și	studenților,	iar	acestea	sunt	rezultatul	unui
”împreună”.	Cum	reușești	într-o	situație	atât	de	complexă	cum
este	 o	 pandemie?	 Cum	 s-au	 motivat	 elevii	 pentru	 a	 depăși
vulnerabilitățile	 sistemului	 educațional,	 reușind	 să	 se
pregătească	 pentru	 examenul	 de	 bacalaureat	 și	 pentru
facultate?	 Cum	 reușesc	 studenții	 din	 anul	 I	 să	 rămână
concentrați	pe	obiectivul	lor	deși	sunt	în	continuare	online,	iar
experiența	 aceasta	 de	 învățare	 este	 în	 sine	 provocatoare?
Toate	 reușitele	 sunt	 generate	 de	 mult	 efort	 colectiv,	 de
colaborare,	 de	 multă	 dedicație	 profesională	 din	 partea
profesorilor,	 de	 	 mecanisme	 de	 suport	 prin	 mentorat	 și
monitorizare	 pentru	 a	 duce	 mai	 departe	 activitățile	 sub-
proiectelor	 ROSE.	 Dincolo	 de	 postări	 pe	 rețelele	 sociale	 sau



fotografii	 ce	 reușesc	 prea	 puțin	 să	 redea	 parcursul	 sinuos	 al
unei	intenții	conduse	către	succes,	în	corespondențele	pe	care
vă	 invităm	 să	 le	 citiți	 în	 revista	 noastră	 electronică	 veți	 găsi
filosofii	 profesionale	afirmate	explicit,	 credințe	 trăite	 zi	 de	 zi,
încredere	 în	 sine,	 în	 profesie,	 în	 colegi,	 în	 elevi	 și	 studenți,
speranță,	 experiență	 și	 procese	 bine	 conduse	 pentru	 ca	 noi
generații	 de	 tineri	 să	 reușească,	 să-și	 poată	 continua
parcursurile	 educaționale	 și	 să	 intre	 cu	 mai	 mult	 curaj,
încredere	și	pregătire	în	viață.
	
Îi	felicităm	pe	toți	cei	care,	tăcuți	și	harnici,	sunt	alături	unii	de
alții	în	această	călătorie	spre	reușită.
	
Lectură	plăcută!
	
Oana	Moșoiu	
Coordonator	intervenții	sistemice

ROSE	-	date	şi	fapte

De	la	elevul	ROSE	la	studentul	ROSE.	
Oportunități	mai	multe.	Un	viitor	mai	generos.	

Prof.	univ.	dr.	Romiță	Iucu,	Universitatea	din	București
	
De	 la	 elevul	 din	 școlile	 ROSE,	 la	 studentul	 universităților
europene.	 Elevii	 ROSE	 care	 au	 avut	 bucuria	 de	 a	 deveni
studenți	în	universitățile	românești	actuale	în	primul	lor	an	de
studiu,	 se	 vor	 bucura	 de	 o	 „surpriză	 pozitivă”	 academică	 pe
care	nu	au	 sperat-o	 și	 despre	 care	 li	 s-a	 vorbit	 prea	puțin	 în
această	 perioadă	 marcată	 de	 alte	 priorități	 sociale	 și
educaționale.



Citește	mai	mult

ROSE	a	arătat	că	se	pot	face	lucruri	extraordinare
datorită	oamenilor	inimoşi

Despre	proiectul	ROSE	din	perspectiva	Băncii	Mondiale.
	
Studiile	arată	că	persoanele	care	părăsesc	timpuriu	şcoala	 îşi
găsesc	 mai	 greu	 un	 loc	 de	 muncă	 şi	 câştigă	 mai	 puţin
comparativ	cu	cei	care	au	studii	superioare.	Află	mai	multe	din
acest	videoclip	realizat	de	Banca	Mondială.

Vezi	clipul

Proiectul	ROSE	în	presă

Școli	de	vară,	la
Universitatea	Tehnică
„Gheorghe	Asachi”	din

Iași!

Citește

70.000	de	euro	au	fost
direcționați	către	Colegiul

Național	,,Doamna
Stanca”

Citește

Anunț	recrutare	elevi	în
grupul	țință	al	ROSE
”Motivație	pentru
performanță!”

Citește

Un	nou	lot	de	
table	interactive	

pentru	liceele	băcăuane

Citește

Ştiri	din	liceele	ROSE

https://www.rose-edu.ro/de-la-elevul-rose-la-studentul-rose-oportunitati-mai-multe-un-viitor-mai-generos/
https://www.facebook.com/WorldBankRomania/videos/184787969452373
https://www.bzi.ro/scoli-de-vara-la-universitatea-tehnica-gheorghe-asachi-din-iasi-elevii-experimenteaza-online-viata-de-student-4219895
http://salutfagaras.ro/70-000-de-euro-au-fost-directionati-catre-colegiul-national-doamna-stanca-in-cadrul-amplului-proiect-rose/
https://infopedadeva.ro/2021/10/07/proiectul-privind-invatamantul-secundar-rose-motivatie-pentru-performanta-5/
https://www.desteptarea.ro/un-nou-lot-de-table-interactive-pentru-liceele-bacauane/
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=184787969452373&id=461025870762197&_rdr


Idei	 pentru	 a	 face	 orele
mai	captivante	în	online

Prof.	Moscalu	Cosmina	
	
Ce	 am	 câștigat?	 Ora	 de
literatură	 s-a	 dilatat,
profesorul	 și	 elevul	accesând
materiale	 diverse	 din	 mediul
virtual	 într-un	 timp	 foarte
scurt,	iar	biblioteca	s-a	mutat
la	 noi	 acasă.	 Te-am	 făcut
curios?

Citește	mai
mult

Proiectul	 ROSE	 –	 Puntea
spre	educația	viitorului.	
Relatări	 din	 Curtea	 de
Argeș!

Prof.	Andra	Michai	şi	
Prof.	Viorica	Mușa	
	
Liceul	 „Ferdinand	 I”	 din
Curtea	 de	 Argeș	 şi-a	 atins
obiectivele:	 zero	 abandon
şcolar	 şi	 procent	 de	 90,5%
reuşită	 la	 examenul	 de
bacalaureat	în	rândul	elevilor
cuprinşi	 în	 proiectul	 ROSE.
Citeşte	acest	articol	pentru	a
afla	 cum	 a	 obţinut	 echipa
pedagogică	aceste	rezulte.

Citește	mai
mult

Activitățile	 de	 coaching
din	 cadrul	 Liceului
Tehnologic	„Astra”	Pitești

Prof.	Păunescu	Manuela		
	
La	 Liceul	 Tehnologic	 „Astra”
Piteşti,	 elevii	 cu	 rezultate
bune	 au	 devenit	 coach
pentru	 colegii	 lor	 care	aveau
nevoie	 de	 sprijin	 în	 a	 se
pregăti	 pentru	 bacalaureat.

https://www.rose-edu.ro/idei-pentru-a-face-orele-mai-captivante-in-online/
https://www.rose-edu.ro/proiectul-rose-puntea-spre-educatia-viitorului-relatari-din-curtea-de-arges/


Dacă	 vreţi	 să	 aflaţi	 cum	 au
reuşit	 şi	 care	 sunt	beneficiile
unei	 astfel	 de	 abordări,	 vă
invităm	să	citiţi	acest	articol.

Citește	mai
mult

Solidari	pentru	reușită

Prof.	 Teodorescu	 Delia-
Mădălina,	coordonator	grant		
	
Liceul	 Tehnologic	 Turceni	 se
mândreşte	 cu	 note	 de	 10	 la
sesiunea	 de	 anul	 acesta	 a
bacalaureatului.	 Cum	 i-a
ajutat	 proiectul	 ROSE	 pe
profesorii	 liceului	să-i	sprijine
pe	 elevi	 pentru	 a	 promova
examenul	 de	 bacalaureat	 şi
cum	 au	 continuat	 sub-
proiectul	 în	 condiţiile	 atât	de
dificile	 cauzate	 de	 pandemia
globală	pe	care	o	 traversăm,
aflăm	din	acest	articol.

Citește	mai
mult

ROSE	 înseamnă
descoperire,	 încredere	 și
perspectivă.
Gânduri	de	 la	un	profesor
debutant.	

Duță	 Mirela,	 profesor
consiliere	și	orientare		
	
„Ne	 cunoaştem?	 Ştim	 ce
putem?	Suntem	încrezători	în
forțele	proprii?	 În	consecinţă,
cum	 facem	 față	 cerințelor	 și
schimbărilor	 actuale	 privind

https://www.rose-edu.ro/activitatile-de-coaching-din-cadrul-liceului-tehnologic-astra-pitesti/
https://www.rose-edu.ro/solidari-pentru-reusita/


piața	 muncii?	 Cum	 facem
față	 dorințelor	 proprii	 și
dorințelor	 părinţilor?”	 sunt
întrebări	pe	care	Mirela	Duţă,
profesor	 consiliere	 și
orientare,	 împreună	 cu
profesorii	 implicaţi	 în	 sub-
proiectul	 „Start	 pentru	 o
carieră	 de	 succes”	 al
Colegiului	 Național	 Economic
„Andrei	 Bârseanu”	 din
Braşov,	le-a	adresat	elevilor.

Citește	mai
mult

Revista	 Liceului	 Teoretic
„Traian”,	București	

Echipa	 pedagogică	 a	 liceului
împreună	 cu	 elevii
pregăteşte	 o	 revistă	 a
proiectului,	 „Anotimpuri
ROSE	LTT”,	revistă	ce	a	ajuns
la	 a	 cincea	 ediţie.	 Felicitări
colectivului	 de	 redacţie
pentru	 conţinutul	 valoros.	Vă
încurajăm	şi	pe	voi	să	o	citiţi
şi	să	vă	bucuraţi	alături	de	ei
de	reuşitele	lor.

Citește	mai
mult

Mesaje	 de	 recunoștință
ale	elevilor	participanți	 în
proiectul	ROSE	

Elevii	 Liceului	 Teoretic
„Nicolae	 Titulescu”	 din
Slatina,	 Olt,	 care	 au
participat	 la	 activități
remediale	în	anul	școlar	2020
–	 2021,	 şi-au	 exprimat
recunoștința	 faţă	 de
profesorii	 lor	 care	 îi	 susţin
prin	 proiectul	 ROSE.	 Nu
putem	 decât	 să	 ne	 bucurăm
când	 vedem	 ce	 cuvinte
minunate	au	avut	de	spus.	

https://www.rose-edu.ro/rose-inseamna-descoperire-incredere-si-perspectiva-ganduri-de-la-un-profesor-debutant/
http://www.liceultraianbucuresti.ro/documente/rose/Anotimpuri_ROSE_LTT_nr_5.pdf


Citește	mai
mult

Ziua	educației	la	Liceul
Tehnologic	„Ferdinand	I”,
Rm.	Vâlcea

Lalu	Mihaela,	coordonator	al
subproiectului	BLUE
(Bacalaureat	Level	–	Up
Education)
	
Anul	acesta,	de	Ziua
Educaţiei,	elevii	şi-au	folosit
creativitatea	şi	s-au	implicat
activ	în	derularea	activităților
extracurriculare.	Astfel,	au
realizat	”Flacăra	cunoașterii”,
au	argumentat	care	sunt
beneficiile	educației,	s-au
întrecut	în	realizarea
portretelor	dascălilor	și	au
prezentat	calitățile	unui
profesor	cu	vocație	pe	care	ei
îl	percep	ca	mentor.	Aceste
activități	s-au	desfășurat
alături	de	profesorii
organizatori,	membri	ai
echipei	de	implementare	a
sub-proiectului	ROSE
„Bacalaureat	Level	–	Up
Education”	(BLUE).

Vezi	video

Povești	din	școlile	de	vară	ROSE

„...aici	 mi	 s-a	 deschis	 o
uşă	 care	 nu	 s-ar	 fi	 putut
deschide	 nicăieri
altundeva”

Liceeni	în	vizită	la	
USAMC	Cluj-Napoca
Aici	 puteţi	 vedea	 cum	 a	 fost

https://www.canva.com/design/DAEsEY5JznY/q6x0ZOAqhS8qhsJG1XGyCQ/view?utm_content=DAEsEY5JznY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://youtu.be/Xya73MrTXpA


	
Hai	 la	 facultate!	 Să
descoperim	 împreună
vara	universitară	 la	Cuza!
Relatări	de	la	Iași
Pe	 lângă	 familiarizarea
elevilor	 cu	 mediul	 academic,
proiectul	 a	 urmărit	 să	 le
crească	 stima	 de	 sine	 și
încrederea	 că	 vor	 reuşi	 să
parcurgă	 studiile
universitare,	 să	 le	 ofere
contextul	pentru	o	dezvoltare
timpurie	 a	 abilităţilor
relevante	 pentru	 succesul	 în
învățământul	universitar	și	să
le	 prezinte	 variante	 de
creștere	 profesională	 și
construire	a	propriului	viitor.	

Citește

în	 vizita	 liceenilor	 la
Universitatea	 de	 Ştiinţe
Agricole	 şi	 Medicină
Veterinară	Cluj-Napoca,	vizită
organizată	 în	 cadrul
programului	 de	 vară
„PROVIS”	 al	 Facultăţii	 de
Zootehnie	 și	 Biotehnlogii
pentru	orientarea	elevilor	din
regiunea	 de	 Nord-Vest	 ca
viitori	 studenți.	 Sub-proiectul
şi-a	 propus	 să	 le	 ofere
orientare	 şcolară	 elevilor	 de
liceu,	 potențiali	 viitori
studenți	 aparținând	 cu
precădere	 grupurilor
dezavantajate,	 în	 ceea	 ce
privește	 opțiunile	 de
continuare	 a	 studiilor	 în
învățământul	universitar.

Vezi

Poveşti	din	centrele	de	învăţare	în
universităţi

Beneficiile	centrelor	de	învățare.	
O	perspectivă	de	la	Universitatea	Tehnică	„Gheorghe

Asachi”

Prin	 acest	 articol	 lansăm	 nu	 numai	 seria	 de	 poveşti	 despre
centrele	de	 învăţare	create	prin	 intermediul	proiectului	ROSE
în	facultăţile	participante,	ci	şi	întrebarea	legată	de	impactul	şi
beneficiile	unui	astfel	de	centru	în	cadrul	oricărei	universităţi.

https://www.rose-edu.ro/hai-la-facultate-sa-descoperim-impreuna-vara-universitara-la-cuza-relatari-de-la-iasi/
https://www.youtube.com/watch?v=HYBr2O-BIIA


Toate	 informaţiile	 adunate	 despre	 centrele	 de	 învăţare	 arată
că	spaţiile	create	şi	activităţile	ce	se	organizează	în	cadrul	lor
sunt	benefice.

Citește	mai	mult

Ştiri	din	mediul	universitar

Din	„Alianța”	ROSE,	în	Alianța	Universităților	Europene

Se	spune	că	în	spatele	faptelor	și	a	evenimentelor	de	succes,
se	ascunde	o	poveste	de	 succes	 ...	 fie	 a	unui	personaj,	 fie	 a
unei	 instituții,	 fie,	de	ce	nu,	a	unei	 țări	care	 întruchipează	un
spațiu	cultural,	ce	are	forța	de	a	promova	o	schimbare	istorică,
revoluționară	...	
	
Și	cum	ar	arăta	povestea?	Care	ar	fi	personajele?	Dar	cum	ar
arăta	 povestitorul?	 Sunt	 curiozități	 firești	 pentru	 studenții
noștri	 ROSE,	 cei	 cărora	 încercăm	 să	 le	 răspundem	 la	 aceste
întrebări	nepuse	încă	...

Citește	mai	mult

Ce	spun	mentorii

https://www.rose-edu.ro/beneficiile-centrelor-de-invatare-o-perspectiva-de-la-universitatea-tehnica-gheorghe-asachi/
https://www.rose-edu.ro/din-alianta-rose-in-alianta-universitatilor-europene/


Parteneriat	pentru	educație.	Elevul	este	partenerul
nostru.	

E	frumos	și	educația	are	nevoie	de	parteneri.	 	Noi,	profesorii,
lucrăm	la	firul	 ierbii	și	spunem:	elevul	este	partenerul	nostru.
Mă	pun	în	papucii	unui	elev.	Îmi	imaginez	o	zi	din	viața	lui.	Mă
întreb:	Cine	 îl	 iubește?	Cine	 îl	 ascultă?	Cui	 se	destăinuie?	Cu
cine	se	sfătuiește?	Are	modele?	Are	idealuri?	Știe	ce-și	dorește
în	viață?

Citește	mai	mult

Informaţii	domeniul	educaţiei

Pandemia	determinată	de	COVID-19	a	declanșat	o	criză
fără	precedent	în	educație	–	studiu	al	Băncii	Mondiale

„Pandemia	determinată	de	COVID-19	a	declanșat	o	criză	 fără
precedent	 în	 educație,	 pentru	 care	 nu	 era	 nimeni	 pregătit.
Școlile	 s-au	 închis	brusc	 iar	 studenții,	 alături	de	profesori,	 au

https://www.rose-edu.ro/parteneriat-pentru-educatie-elevul-este-partenerul-nostru/


fost	 nevoiți	 să	 se	 adapteze	 învățării	 virtuale.	 În	 toamna	 din
2020,	o	rază	de	speranță	ne-a	făcut	să	credem	că	pandemia	a
fost	sub	control	în	mai	multe	țări	și	că	elevii	și	studenții	se	pot
întoarce	fizic	la	școli.	Dar	nu	a	fost	așa.	Răspândirea	rapidă	a
virusului	 a	 dus	 la	 mai	 multe	 cazuri	 de	 infectare,care	 a
determinat	țările	să	închidă	total	sau	parțial	școlile.	Un	an	mai
târziu,	 vaccinul	 a	 venit	 cu	 speranță,	 dar	 în	 continuare	 am
rămas	în	incertitudine.”
	
Vă	invităm	să	citiți	aici	continuarea	articolului	Băncii	Mondiale
care	 vorbește	 despre	 ce	 practici	 au	 fost	 abordate	 de	 țări	 în
contextul	 pandemiei	 de	 COVID-19,	 în	 domeniul	 educației.
Studiul	se	poate	descărca	de	aici.

Căutăm	contributori

Ai	 o	 poveste	 din	 proiectele	 ROSE?	 Doreşti	 să	 promovezi
reuşita	ta	şi	a	echipei	de	proiect	ROSE	din	liceul	sau	facultatea
ta?	
	
Devino	 contributor	 al	 newsletter-ului	 ROSE:	 trimite-ne
povestea	ta	 împreună	cu	 fotografii	 la	newsletter@rose-edu.ro
şi	 noi	 o	 vom	 transmite	 mai	 departe	 pe	 canalele	 noastre	 de
comunicare.	
	
Contribuţia	ta	va	fi	 recunoscută	 în	cadrul	newsletterului	şi	pe
site-ul	proiectului.
	
Urmăriţi	ROSE	în	social	media
	
Pe	 lângă	 toate	 informațiile	 strânse	 de	 echipă	 în	 acest
newsletter	 lunar,	 ne	 găsiţi	 activi	 în	 fiecare	 săptămână	 pe
paginile	 noastre	 de	 Facebook	 și	 Instagram.	 Vă	 invităm	 să
împărtășiți	 postările	 acestor	 două	 pagini	 printre	 elevi,
studenți,	alţi	profesori,	părinți	sau	chiar	prieteni.
	
Cu	un	simplu	gest	poți	ajuta	mai	mult	decât	crezi!

Resurse	din	paginile	ROSE	în	social	media
	
Oferirea	unei	educații	echitabile	și	de	calitate	 tuturor	elevilor
este	o	țintă	serioasă	a	oricărui	sistem	de	învățământ.	Însă,	ce
înseamnă	o	școală	echitabilă?	Mai	multe	puteţi	citi	aici.
	

https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/planning-amid-uncertainty-re-opening-schools-europe-and-central-asia?deliveryName=DM116801
https://documents1.worldbank.org/curated/en/836481622436593904/pdf/Learning-Recovery-after-COVID-19-in-Europe-and-Central-Asia-Policy-and-Practice.pdf
mailto:newsletter@rose-edu.ro
https://www.facebook.com/Proiectul-ROSE-Romania-Secondary-Education-Project-1341717532643749
https://www.instagram.com/rose_edu.ro/
https://www.facebook.com/1341717532643749/photos/a.1427788924036609/2113669235448571/


Vă	invităm	la	un	exercițiu	reflexiv:	care	sunt	zonele	din	roata
echității	 care	 afectează	 negativ	 echitatea	 școlii	 românești?
Unde	e	sistemul	 românesc	de	 învățământ	cel	mai	vulnerabil?
Continuarea	articolului	aici.
	
Mai	multe	 informații	puteți	citi	pe	pagina	Proiectului	ROSE	pe
Facebook.	
	
Acesta	este	un	MESAJ	pentru	mai	 tinerii	noştri	 cititori.	Găsiți
pe	pagina	Proiectului	ROSE	pe	Instagram	îndemnuri	și	resurse
pentru	 elevi	 și	 studenți,	 vă	 rugăm	 să	 le	 transmiteți	 mai
departe	către	ei.

Mulţumim	contributorilor	acestei	ediţii:

Prof.	Duță	Mirela,	 consiliere	 și	 orientare,	 AG	637	Start
pentru	 o	 carieră	 de	 succes,	 Colegiul	 Național	 Economic
„Andrei	Bârseanu”,	Braşov,	judeţul	Braşov
Prof.univ.dr.	Iucu	Romiță,	Universitatea	din	București
Prof.	Lalu	Mihaela,	AG558	BLUE	 (Bacalaureat	 Level-Up
Education),	 Liceul	 Tehnologic	 „Ferdinand	 I”	 Rm.Vâlcea,
judeţul	Vâlcea
Prof.	Michai	Andra,	AG	317	„Încredere	 în	viitor”,	Liceul
Tehnologic	„Ferdinand	I"	Curtea	De	Argeş,	judeţul	Argeş
Prof.	 Moscalu	 Cosmina,	 AG558	 BLUE	 (Bacalaureat
Level-Up	 Education),	 Liceul	 Tehnologic	 „Ferdinand	 I”
Rm.Vâlcea,	judeţul	Vâlcea
Prof.	Mușa	Viorica,	AG	317	„Încredere	 în	viitor”,	Liceul
Tehnologic	„Ferdinand	I"	Curtea	De	Argeş,	judeţul	Argeş
prof.	 Păunescu	 Manuela,	 AG16	 „Implică-te!	 Viitorul
este	 al	 tău!”,	 Liceul	 Tehnologic	 „Astra”	 Piteşti,	 judeţul
Piteşti
Prof.	Săveanu	Oltea,	mentor	ROSE
Prof.	 Teodorescu	 Delia-Mădălina,	 coordonator	 grant,
AG396	 „Solidari	 pentru	 reușită”,	 Liceul	 Tehnologic
Turceni,	judeţul	Gorj

Newsletter-ul	 este	 lunar,	 dar	 pe	 canalele	 de	 Social	Media	 ne
găsești	aproape	zilnic.	Nu	ezita	să	ne	urmărești	pe	Instagram
și	 pe	 Facebook,	 unde	 am	 pregătit	 pentru	 profesori,	 elevi	 și
studenți	nenumărate	informații	utile	din	sfera	educației.

https://www.facebook.com/1341717532643749/photos/a.1427788924036609/2114426005372894/
https://www.facebook.com/Proiectul-ROSE-Romania-Secondary-Education-Project-1341717532643749
https://www.instagram.com/p/CUnBggFsqNu/
https://www.instagram.com/rose_edu.ro/
https://www.facebook.com/Proiectul-ROSE-Romania-Secondary-Education-Project-1341717532643749
https://www.instagram.com/rose_edu.ro/
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ROSE	este	un	proiect	finanţat	printr-un	împrumut	de	200	milioane	de	euro	de	către

Banca	Internaţională	de	Reconstrucţie	şi	Dezvoltare	(BIRD),	care	contribuie	la
reducerea	abandonului	în	învățământul	secundar	și	terțiar	și	la	creșterea	ratei	de

promovare	a	examenului	de	bacalaureat.
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