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La recensământul general din 2011, s-au declarat apartenenţi ai etniei
rome 621.600 de locuitori ai României (3,3% din totalul populației),
ceea ce înseamnă că romii reprezintă cel de-al doilea grup etnic
minoritar ca dimensiune din România. Romii constituie majoritatea
etnică în 67 de localități, însă cei mai mulți dintre ei trăiesc în 
aşezări unde ponderea lor în structura etnică este mai mică de 10%.

În anii care au urmat recensământului, Ministerul Educației Naționale
a demonstrat un interes tot mai crescut pentru îmbunătățirea
educației romilor. Acest interes s-a materializat prin măsuri precum
introducerea obligaţiei copiilor de a urma cursurile clasei zero, adică
o treaptă de educaţie preşcolară premergătoare înscrierii la cursurile
primare. Alte iniţiative au vizat combaterea segregării şi încurajarea
integrării, promovarea unei curricule interculturale, precum şi alte
măsuri active sau chiar stimulente financiare ce au drept scop
creșterea participării romilor la învățământul secundar superior și
terțiar. În ceea ce privește educația romilor din România, cele mai
presante probleme sunt faptul că mulţi copii din acest grup au
dificultăţi la înscrierea în sistemul de învăţământ, în special copiii de
vârstă şcolară mică şi foarte mică, precum şi persistenţa segregării
școlare pe criteriul etniei.
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ROMA EDUCATION FUND ÎN ROMÂNIA
PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN PERIOADA 2017-2020

Din 2005, Roma Education Fund Romania a sprijinit:

Finanțate prin: Proiect

Mecanismul Financiar Norvegian Pe locuri, fiți gata, start! Creșterea rezultatelor privind dezvoltarea timpurie 
2009 – 2014 a copiilor romi
Open Society Foundations Pe locuri, fiți gata, start! Educație timpurie de calitate în România. Suport în 

finalizarea anului școlar 2016-2017
EU – Programul ADMIS – Măsuri integrate pentru categoriile dezavantajate din zona de vest
Operațional Capital Uman 2014–2020 a orașului Hârșova

Soluții inovative și oportunități pentru o “Școală Prietenoasă”
Educație formală și non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru
Competență, inovare și profesionalism în educație
Împreună pentru o viață mai bună!

Fundația VELUX Programul de Burse în Pedagogie în Cehia, Ungaria, România și Slovacia
Roma Education Fund Ungaria Programul RomaVersitas pentru studenții romi din  România
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