
Birourile de Informare si Consiliere 
 

In urma experientei pe care Romani CRISS a dobandit-o in decursul activitatilor desfasurate in  
comunitatile de romi, in ceea ce priveste educatia s-a constatat ca locurile acordate elevilor pentru 
invatamantul liceal si profesional, prin ordin ministerial, nu sunt cunoscute de parintii si elevii romi, 
astfel incat sa fie solicitate la timpul potrivit.  
 
In perioada 2004 – 2005, Romani CRISS a dezvoltat o initiativa ce a urmarit sprijinirea si incurajarea 
copiilor romi pentru a urma invatamantul liceal – Birourile de Informare si Consiliere. 
Prin intermediul acestei initiative ne-am propus sa dezvoltam resurse umane care sa disemineze 
informatii la nivel local despre politicile educationale cu privire la copiii romi, sa cream modele de lucru 
care sa vina in sprijinul elevilor romi si sa implicam diferiti actori sociali (parinti, educatori, invatatori, 
profesori de liceu, directori) in sustinerea masurilor afirmative pentru copiii romi.  
 
In acest sens, s-au infiintat birourile de informare si consiliere, prin intermediul carora s-a desfasurat 
campania de informare si consiliere in diferite judete ale tarii, pentru parinti si elevi privind masurile 
afirmative.  
 
Descrierea birourilor de informare si consiliere scolara 
 

• Selectarea locatiilor in care vor functiona birourile;  
• Infiinatarea birourilor de informare si consiliere pentru parintii si elevii romi cu privire la 

admiterea pe locuri speciale in licee si SAM (identificarea si angajarea de consilieri, incheierea 
acordurilor de parteneriat cu scoli generale si asociatii de romi, dotarea locatiilor cu echipament si 
materiale consumabile pentru functionarea punctelor de informare); 

• Crearea structurii centrelor de informare si consiliere (reprezentant al unei organiztii de romi, un 
professor, un reprezentant al parintilor);  

 
Rolul acestor birouri de informare si consiliere este de a acorda informatii si de a consilia elevii din 
regiunile unde functioneaza.  
 

Personalul din birourile de informare si consiliere a diseminat informatii despre politicile educationale 
pentru romi, au tinut legatura cu directorii de scoli, directorii de licee, comitete de parinti si comunitatile 
compacte de romi. Au insotit elevii la sedintele publice de repartitie pe locuri speciale.  
 
Lunar, birourile de informare si consiliere au trimis informari despre numarul elevilor care au apelat la 
serviciile acestora. Totodata s-a urmarit si cati dintre acetia s-au inscris la liceu si scoli profesionale.   
 
Prin intermediu acestor centre, Romani CRISS a eliberat recomandari pentru inscrierea elevilor pe 
locurile speciale, s-a mentinut legatura cu comunitatea si au fost sprijiniti elevii din aria de lucru a 
birourilor, prin oferirea de informatii cu privire la realizarea dosarului de inscriere, eliberarea de 
recomandari, fiind liantul intre scoala, organizatie si comunitate.  
 
 


