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16 noiembrie 2022 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Susținerea tinerilor liceeni și studenți,  

premiată pentru prima oară în cadrul unui FORUM AL IMPLICĂRII COMUNITĂȚILOR ROSE 

 

Ministerul Educației, prin intermediul Unității de Management al Proiectelor cu Finanțare 

Externă (UMPFE), anunță organizarea vineri, 18 noiembrie 2022, ora 12.00, la Hotel Novotel, a 

FORUMULUI IMPLICĂRII COMUNITĂȚILOR ROSE, în cadrul căruia comunitățile care susțin tinerii 

în pregătirea pentru examenul de bacalaureat și pentru primul an de facultate vor fi 

recunoscute și premiate. Evenimentul face parte din campania de comunicare și conștientizare 

cu privire la activitățile, rezultatele și efectele proiectelor finanțate prin schemele de granturi 

pentru licee și universități din Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE.  

FORUMUL IMPLICĂRII COMUNITĂȚILOR ROSE va găzdui dezbateri cu privire la teme cheie 

pentru comunitățile ROSE, precum: importanța comunicării și a deschiderii către comunitate și 

societate în general, în sprijinul tranzițiilor educaționale ale tinerilor, exemple de bună practică 

în cadrul liceelor și universităților ROSE, precum și rezultate și concluzii despre rolul 

parteneriatului în educație.  

Printre invitații care vor lua cuvântul în cadrul evenimentului se numără: dna. Ministru al  

Educației, Ligia Deca (TBC), dna. Liliana Preoteasa – Director, Unitatea de Management al 

Proiectelor cu Finanțare Externă, dna. Alina Sava – Senior Education Specialist, Banca Mondială, 

dl. Radu Jugureanu și dna. Paloma Petrescu – Horváth & Partners Management Consultants, 

Echipa de asistență tehnică pentru monitorizarea granturilor ROSE, dna. Dana Cavaleru – 

Președinte HR Club și Iuliana Stan – Director  Human Synergistics. 

 Evenimentul va fi moderat de către: dna. prof. univ. dr. Anca Nedelcu – Facultatea de 

Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, iar panelurile în care vor fi 

prezentate exemplele de succes din licee și universități de lect. dr. Oana Moșoiu – coordonator 

intervenții sistemice al Unității de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă din cadrul 

Ministerului Educației și dr. Ciprian Fartușnic – cercetător știintific la Unitatea de Cercetare în 

Educație, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.  

Forumul se va încheia cu o festivitate de premiere a ambasadorilor ROSE. Rețeaua 

ambasadorilor este organizată ca o rețea de promotori ai mesajului, valorilor și activităților 

ROSE în contexte educaționale mai largi. 
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Despre proiectul ROSE – www.rose-edu.ro  
 
Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE) este un 
proiect complex, 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).  
 
Proiectele din licee și facultăți finanțate prin de granturi 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 activități sportive. 
 
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 sau pot fi solicitate la 
adresa de e-mail office@rose-edu.ro. 
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