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Programul ROMAVERSITAS ÎN ROMÂNIA  

Fundația Roma Education Fund Romania lansează PROGRAMUL ROMAVERSITAS ÎN 
ROMÂNIA, ca parte a unui program internațional, implementat în peste 10 țări 
europene (Republica Cehă, Slovacia, Macedonia, Ungaria și România etc).   
Obiectivul general al programului se referă la dezvoltarea unui mecanism complex 
de suport pentru îmbunătățirea compețentelor și abilităților studenților romi în 
vederea dezvoltării academice si crearea premisei inserției pe piața muncii. 
Programul se adresează studenților de etnie romă, care sunt înscriși în univerisități 
de stat sau private din București în anul școlar 2017/2018.  

Avand în vedere că acesta este un program destinat, exclusiv studentilor  înscriși în 
universități din București, de etnie romă, vă rugăm să completați acest formular de 
aplicare, doar dacă sunteti de etnie romă.  

Sunteți de etnie Romă? 

Da                                                                                                    Nu   

I. Datele aplicantului: 

În cazul în care aplicația se completează manual, vă rugăm să completați cât mai 
lizibil posibil. 

Nume Prenume: 

Adresa: 

Număr telefon: 

E-mail: 

Locul nașterii: Data nașterii: 

Dificultăților financiare în familie:  Da                                               Nu   

Venitul pe membru de familie:  

II. Datele instituției de învățământ la care învață studentul:

Numele complet al instituției de învățământ: 

Facultatea:

Anii de studiu:

Strada și numărul: Cod poștal: 

    

                  
                          Partener:    
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Data :                                                                                                                                         
Semnătura: 

                                                                                              
Anexe la prezentul formular: 

1. Curriculum Vitae semnat olograf; 

2. Formular de aplicare ; 

3. Adeverința care atestă înscrierea la cursurile de master aferentă anului 
universitar 2017-2018. 

4. Copie CI/Pașaport. 

Oraș: Județ: Țară: 

Email: Telefon Mobil

III. Scrisoare de motivare: 

Va rugăm să detaliați obiectivele academice pe care le urmăriți  și care este viziunea   
dumneavoastră privind dezvoltarea profesională post universitară (max. 300 cuvinte).  
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Formularul de aplicare împreună cu documentele solicitate mai sus vor fi trimise la 
adresa de email : lavinia.ciuta@romaeducationfund.ro  
  

Roma Education Fund Romania  
Vaselor 60 | 021255 Bucharest | Romania  
phone: +40.21.2000.600 | mobile: 
+40.722.149.020 
email |  
lavinia.ciuta@romaeducationfund.ro 
website | www.romaeducationfund.ro  
facebook | www.facebook.com/REFRomania  
twitter | REF_Romania 
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