
  

 

Fișa proiect 

Nume instituție INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ 

Rol în proiect LIDER DE PARTENERIAT 

Titlu proiect ADS - Ameliorare. Dezvoltare. Succes  

Tip Proiect Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6 - 

Educație și competențe, Apelul „MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP 

A DOUA ȘANSĂ” 

Număr proiect cod SMIS 132947 

Perioada de implementare 7 decembrie 2020 – 6 decembrie 2023/ 36 luni 

Buget Valoarea contractată: 9.511.947,55 lei 

Valoarea contractată aferentă ISJ Neamț: 5.995.891,25 lei 

Parteneri europeni/ locali – 

membri în consorțiu/ Furnizori de 

formare 

P1 JUDEȚUL NEAMȚ 

P2 CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ 

P3 AGENȚIA JUDEȚEANĂ DE OCUPARE A FORȚEI DE 

MUNCĂ 

Scopul proiectului/  

Obiectiv principal 

 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității 

serviciilor educaționale și a accesului la acestea prin reintegrarea în 

educație și formare a 620 (dintre care 155 persoane de etnie roma 

și 340 persoane din zona rurala) de tineri care au abandonat școala 

și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie și prin 

îmbunătățirea competentelor pentru 515 membri ai personalului 

didactic din învățământul pre-universitar/personal de sprijin din 

scoli/ persoane din echipe manageriale de la nivelul școlilor din 

județul Neamț. 

Rezultate estimate 

 

Activitățile axate pe creșterea accesului la măsuri de educație pentru 

copii/tineri/adulți care au abandonat cursurile învățământului primar 

și/sau gimnazial înainte de finalizarea acestuia, propuse în cadrul 

proiectului urmăresc: 

 activități de sprijin financiar pentru 620 de copii/ 

tineri/ adulți, pentru stimularea participării în cadrul 

programelor ADS; 

 activități de consiliere și orientare a carierei, 

realizarea de planuri personalizate de intervenție 

pentru 620 de copii/tineri/adulți; 

 activități de furnizare a programului ADS 

învățământ primar și a programului ADS învățământ 

secundar, pentru 600 de copii/tineri/adulți; 

 activități pentru obținerea certificatului de calificare 

de nivel 3, pentru 70 persoane, copii/tineri/adulți; 

 activități de mediere pe piața muncii pentru cei care 

au obținut certificatul de calificare de nivel 3, pentru 

70 persoane, copii/tineri/adulți. 

In cadrul proiectului sunt propuse și activități de formare care vin in 

sprijinul activităților principale destinate copiilor/tinerilor/adulților și 

anume activități de formare profesionala personalizata destinate 

personalului didactic din învățământul preuniversitar, personalului 

de sprijin din scoli, echipei manageriale de la nivelul școlilor, care 

urmăresc: 

 formarea profesionala a 25 persoane, personal 

didactic din învățământul preuniversitar, in 

domeniul programelor ADS (curs formare A Doua 

Șansă); 

 formarea profesionala a 243 persoane, personal 

didactic din învățământul preuniversitar, in 



   
    

 

domeniul programelor ADS (curs formare „Strategii 

inovative în programul A Doua Șansă”); 

 formarea profesionala a 197 persoane, echipe 

manageriale de la nivelul școlilor, in domeniul 

programelor ADS (Curs formare „Integrare/ 

reintegrare școlară prin programul ADȘ”); 

 formarea profesionala a 50 persoane, personal de 

sprijin și personal didactic din învățământul 

preuniversitar, in domeniul programelor ADS (Curs 

formare „Activități caracteristice orelor de consiliere 

în cadrul Programului ADȘ”). 

Alte informații  

 


