
 

Raport proiect 

„Copiii romi vor sa invete” 

 

ROMANI CRISS a  initiat in mai 2004, cu sprijinul MECT,  proiectul Copiii romi vor sa 

invete, finantat de catre reprezentanta UNICEF in Romania . 

 

Ideea acestui proiect s-a conturat in contexul politicilor  afirmative  care  sunt adresate  

etnicilor romi. Ministerul Educatieie si Cercetarii a inceput sa aloce locuri distincte 

pentru romi nu numai in invatamantul superior, ci si la nivelul invatamantului liceal si 

vocational (scoli de arte si meserii si scoli de ucenici) prin Ordinul MEC 

nr.5083/26.11.1999, ce viza cifra de scolarizare pe anul scolar 1999/2000. Masura a 

continuat in urmatorii ani, prin diferite circulare emise de MEC in care se vorbeste de 

acordarea unui numar nelimitat de locuri in licee si scoli profesionale in limita a doua 

locuri/specializare/clasa, indiferent de unitatea de invatamant, la solicitarea din partea 

candidatilor romi.  

In 2004 an, alocarea de locuri speciale pentru elevii romi s-a continuat prin Ordinul  

OMECT nr. 5514 din 22.11.2003 prin care se stabileste cifra de scolarizare pentru anul 

scolar 2004/2005. 

 

La o simpla analiza a repartizarii pe locuri speciale a elevilor romi – sesiunea iunie 2003 

se poate constata o slaba participare a elevilor comparativ cu numarul elevilor romi care 

termina clasa a VIII-a ( vezi anexa tabel locuri 2003). 

 

Avand in vedere experinta pe care Romani CRISS a dobandit-o in decursul activitatilor in  

comunitatile de romi, 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. 



 

Proiectul “Copiii romi vor sa invete” a avut drept scop sprijinirea si incurajarea copiilor 

romi pentru a urma  invatamantul liceal.  

 

Proiectul  “Copiii romi vor sa invete” si-a propus sa realizeze o campanie de informare cu 

privire la politicile afirmative pentru elevii romi din judetele Arges, Calarasi, Dambovita, 

Sibiu, Salaj, Buzau si Vaslui. Am realizat parteneriate la nivel local intre ONG-uri locale, 

Inspectoratele Socolare  Judetene si alti actori implicati in procesul educational .Astfel, 

am reusit sa infiintam  15 centre/birouri  de informare si cosiliere pentru elevii romi care 

doresc sa urmeze cursurile liceale in judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Sibiu si Vaslui.  

 

Cele 15 centrele de informare si consiliere au functionat fie  in sediul unei organizatii de 

romi locala , fie intr-o unitate scolara. In cadrul lor am incercat  sa implicam direct trei 

persoane; in speta, un profesor, un reprezentant al ONG-lui si un reprezentant al 

comitetului de parinti. 

Realizari: 

I.  Realizarea a 7 intalniri locale/mese rotunde in colaborarea cu ISJ –urile 

«Masuri privind admiterea elevilor romi in clasele a IX-a in licee si scoli de 

arte si meserii, in anul scolar 2004-2005 » in judetele Arges, Calarasi, 

Dambovita, Sibiu, Salaj, Buzau si Vaslui;  

II.  Infiinatarea a 15 birouri de informare si consiliere pentru parintii si elevii 

romi cu privire la admiterea pe locuri speciale in licee si SAM; identificarea si 

angajarea a 35 de consilieri; incheierea a 14 acorduri de parteneriat cu scoli 

generale si asociatii de romi; dotarea a 14 locatii cu echipament (masa, 

scaun) si materiale consumabile pentru functionarea punctelor de informare; 

III.  Realizarea, multiplicarea si distribuirea unei brosuri privind admiterea elevilor 

romi in clasele a IX-a in licee si scoli de arte si meserii; peste 2000 brosuri 

distribuite fie prin intermediul BIC in comunitatile de romi, la intalnirile cu 

parintii si dirigintii, fie prin reteau inspectorilor romi din cadrul ISJ. 

IV.  Informarea si consilierea  parintiilor si elevilor romi cu privire la admiterea pe 

locuri speciale in lcee si SAM; cca 2723 persoane informate despre 



admiterea elevilor romi pe locuri speciale in licee si SAM ( beneficiari 

indirecti); 458 elevi romi  care si-au depus dosare pentru admiterea pe locuri 

speciale si care au beneficiat de consilere ( beneficiari directi);  

V. Organizarea unui atelier educational “Un pas catre tine: Cine sunt eu, cine 

suntem noi, cine sunt ceilalti ?”; participanti – 26 elevi romi admisi pe locuri 

speciale in clasa a IX –a, beneficiai ai BIC1; durata 3 zile la Hotel Izvorul 

Rece, Sinaia; sesiuni de comunicare, respectul de sine/stima de sine, istoria 

romilor, discriminare. 

VI.  Desfasurarea programului de pregatire „Gradinita de vara, primul pas spre 

scoala”;  

• Locatie – Scoala nr. 136 , prelungirea Ferentari, Bucuresti si Scoala cu clasele 

I-VIII, Soldanu, Calarasi;  

• 45 copii romi care nu au fost la gradinita au beneficiat de un program de 

pregatire pentru incepeerea noului an scolar pe o perioada de 3 saptamani; 

• asigurarea materialelor educationale pentru cele doua centre;  

• asigurarea hrana zilnica pentru copii 

• cei 45 de copii care au participat la programul de pregatire au primit un 

ghiozdan cu rechizite pentru inceperea clasei I;  

• cei 45 de copii au fost inscrisi in clasa I 

• 6 educatori implicati, din care 3 sunt cadre didactice de etnie roma 

 

 

                                                 
1 BIC , Birou de informare si consiliere pentru elevii si parintii romi 


