
 
 

 
 

 
Comunicat de presă 

 
Proiectul Oportunități egale în educație pentru o societate incluzivă a dus la 

școală 1250 de elevi romi 
 

 
 
București, 14 august 2013. Fundația Roma Education Fund Romania a anunțat astăzi în 
cadrul unei conferințe încheierea proiectului Oportunități egale în educație pentru o societate 
incluzivă, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurse Umane 2007-2013. 
 
Proiectul a fost implementat în perioada septembrie 2010 – august 2013 de către Roma 
Education Fund Romania in parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, Fundația Centrul de 
Resurse pentru Comunităție de Romi, Asociația Centrul Rromilor Amare Rromentza, Asociația 
Centrul pentru Educație și Dezvoltare Socială și Roma Education Fund Ungaria în 57 de școli 
din Regiunile Nord-Est, Centru și Sud-Muntenia, județele Iași, Bacău, Suceava, Brașov, Sibiu, 
Mureș, Călărași, Ialomița, Prahova și Giurgiu.  
.  
 
“Timp de 2 ani școlari am oferit prin intermediul proiectului Oportunități egale în educație pentru 
o societate incluzivă un pachet de beneficii, ce constă în sesiuni de mentorat, meditații la limba 
română și matematică, o subvenție financiară lunară, pentru 1250 de elevi de etnie romă din 
ciclul gimnazial. Suntem bucuroși că am reușit să îi determinăm să se înscrie la liceu, că i-am 
stimulat să frecventeze cursurile școlare și le-am oferit o educație de calitate bazată pe egalitate 
și am îndeplinit obiectivele proiectului”, a declarat Claudia Cerasela Bănică, Managerul 
Proiectului.  
 
Pe durata celor 3 ani de implementare, Roma Education Fund Romania și partenerii săi au 
contractat peste 300 de persoane dintre care mentori, cadre didactice, operatori de teren, 
diseminatori pentru buna implementare a proiectului.  
 
Printre cele mai importante rezultate ale proiectului Oportunități egale în educație pentru o 
societate incluzivă se numără organizarea a două sesiuni de instruire și perfecționare pentru 
cadrele didactice și mentorii din proiect, crearea unei platforme de comunicare pentru actorii 
implicați în educația copiilor romi (www.oportunitatiegale.ro), oferirea de 2000 de subventii, 
înscrierea la liceu a peste 360 de elevi romi de clasa a VIII-a, realizarea unui studiu cu privire la 
cauzele și efectele părăsirii timpurii a școlii în 100 de școli pe un eșantion de aproximativ 1600 
de elevi din ciclul gimazial, organizarea unei tabere intercultarele pentru elevii de clasa a VII-a 
din proiect, precum și organizarea schimburilor de experiență pentru cadre didactice, mentori și 
parteneri. 
 
 

http://www.oportunitatiegale.ro/


 
 

 
 

 
### 

 
Înființată în 2009, Roma Education Fund (REF) Romania este o organizație non-
guvernamentală a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale între populația romă 
și cea ne-romă și de activa ca un catalizator pentru accesul egal la o educație de calitate pentru 
toți copiii romi. Această extindere a rețelei Roma Education Fund în Romania a fost posibilă 
datorită initiativei Roma Education Fund cu sediul central la Budapesta, Ungaria, fondată în 
cadrul Decadei de Incluziune a Romilor. Decada de Incluziune a Romilor a fost co-fondată de 
Banca Mondială și de filantropul George Soros. 
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