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Proiectul pentru Invatamantul Secundar(Romanian Secondary
Education) sprijina liceenii din judetul Vaslui sa performeze
În baza Acordului de Împrumut nr. 8481-RO semnat la Washington, în 17 aprilie 2015, între Guvernul României și Banca
Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială), în data de 14 octombrie 2015 a intrat în efectivitate
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării
Științifice (MENCȘ), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE). Proiectul ROSE, în
valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de BIRD și se va derula pe o perioadă de 7 ani, în
intervalul 2015 – 2022. Proiectul ROSE a fost elaborat luând în considerare principalul obiectiv strategic național al
României de asigurare a unei piețe a muncii incluzive și eficiente prin educație și formarea de competențe si face parte

din Programul Național al MEN „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate”.
Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar
și creșterea gradului de retenție în primul an universitar în instituțiile finanțate în cadrul proiectului.
Rezultatele așteptate ale ROSE la nivel national sunt:
1) Reducerea ratei de abandon în clasele terminale din liceele sprijinite în proiect, de la valoarea de referință de 6,5%
la ținta finală de 3,5%;
2) Reducerea, în școlile sprijinite în proiect, a procentului liceelor cu rate de abandon peste 7%, de la valoarea de
referință de 23,1% la ținta finală de 10%;
3) Creșterea ratei de absolvire în liceele sprijinite în proiect, de la valoarea de referință de 86,9% la ținta finală de
93%;
4) Creșterea ratei de promovare a examenului de bacaluareat în liceele sprijinite în proiect, de la valoarea de referință
de 49,6% la ținta finală de 59%;
5) Creșterea ratei de retenție în primul an universitar în facultățile sprijinite în proiect, de la valoarea de referință de
82,3% la ținta finală de 84,5%.
Schema de Granturi pentru Licee, finanțată în cadrul Sub-componentei 1.1 a proiectului ROSE, vizează 1.154 de licee de
stat, reprezentând aproximativ 80% din totalul liceelor publice din România, care vor fi sprijinite în vederea îmbunătățirii
tranziției de la liceu la învățământul terțiar.
Din jud. Vaslui au fost selectate 18 licee care au elaborat si depus proiecte in cadrul celor doua runde derulate pana in
prezent, astfel:
1.Runda 1: Colegiul Economic “A. Rugina” Vaslui, Liceul cu Program Sportiv Vaslui, Liceul Tehnologic “Ion Mincu”
Vaslui, Liceul Tehnologic “Petru Rares” Barlad, Colegiul Agricol “D. Cantemir” Husi, Liceul Tehnologic “I. Corivan”
Husi, Liceul Tehnologic Vladia, Liceul Tehnologic “D. Cantemir” Falciu.
2.Runda 2: Liceul “Stefan Procopiu” Vaslui, Colegiul Tehnic “Al. I Cuza” Barlad, Liceul Pedagogic “I. Popescu” Barlad,
Liceul Teoretic “M. Eminescu” Barlad, Liceul Tehnologic “N. Iorga” Negresti, Liceul Tehnologic “M. Guguianu”
Zorleni, Liceul Tehnologic Puiesti, Liceul Tehnologic “G. Coman” Murgeni, Liceul “Stefan cel Mare” Codaesti.

Durata proiectelor este de 4 ani(de la data semnarii acordului de grant) si, in functie de criteriile stabilite de MEN, din
alocarea financiara totala de 114.000.000 Euro, granturile pentru toata durata de implementare variaza de la 70.00
Euro(grant mic), la 100.000 Euro(grant mediu),pana la un grant maxim de 152.500 Euro(grant mare).
Proiectele din Runda 1 sunt in anul II de derulare, iar cele din Runda 2 au semnat acordurile de grant cu data de
01.10.2018 si au inceput implementarea. Activitatile prevazute includ atat programe remediale, pregatire pentru examenul
de bacalaureat si consiliere si orientare psihopedagogica si profesionala, cat si activitati extracurriculare, atractive, care au
in vedere dezvoltarea personala a elevilor.
Astfel, proiectul ROSE si proiectele finantate prin acesta, vor contribui la punerea in practica a Strategiei MEN de

reducere a părăsirii timpurii a școlii în învățământul primar și secundar, de creștere a participării la activități de
învățare pe tot parcursul vieții și la îmbunătățirea oportunităților în învățămîntul terțiar pentru populația
României.
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