
  

 

Fișa proiect 

Nume instituție INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ 

Rol în proiect Partener 

Titlu proiect EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educatie 

Tip Proiect Programul Active Citizens Fund Rom nia proiect finanțat 

de Islanda  Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 

2014-2021 

cod proiect RO2020/ACF_5_MM_03 

Perioada de implementare 1.03.2021 – 28.02.2023 (24 luni) 

Buget 248.853,72, iar valoarea gestionată de ISJ Neamț este 60728,10 

euro 

Parteneri europeni/ locali – 

membri în consorțiu/ Furnizori 

de formare 

 sociația  O- HE D București - Promotor 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț - Partener 1 

 sociația Școlară Suceveană pentru Educație si Dezvoltare - 

Partener 2 

Scopul proiectului Creșterea capacității nivelului de conștientizare și aplicare a 

drepturilor omului, în special a celor legate de problematica de 

gen și accesul/ dreptul la educație prin măsuri specifice de 

dezvoltare personală, consiliere, terapie de care beneficiază cel 

puțin 480 de eleve și 210 cadre didactice din 14 unități de 

învățământ din județele Neamț și Suceava, precum și acțiuni 

extinse de conștientizare, monitorizare, advocacy de care 

beneficiază peste 2000 de persoane - elevi, părinți, profesori, 

actori din comunitățile vizate. 

Unitățile școlare din județul Neamț incluse în proiect sunt: 

1. Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Piatra Neamț 
2. Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Roman 

3. Liceul Tehnologic „ h. Ruset Roznovanu”, Roznov 

4. Liceul „Carol I” Bicaz 

5. Colegiul Tehnic „Miron Costin”, Roman 

6. Liceul „Mihail Sadoveanu”, Borca 
7. Liceul Tehnologic Valea Ursului 

Obiectiv principal 

 

Îmbunătățirea capacității instituționale a 14 unități de 

învățământ din județele Suceava și Neamț pentru 

implementarea și monitorizarea politicilor/ recomandărilor/ 

strategiilor naționale și internaționale privind egalitatea de gen 

și violența bazată pe gen și dreptul la educație pentru fete prin 

activități de cercetare, monitorizare, watchdog și conștientizare 

desfășurate pe o perioadă de 2 ani. 

Creșterea nivelului de informare, conștientizare, educație 

specifică privind drepturile omului și combaterea discriminării 

de gen a peste 2600 de persoane din județele Neamț și 

Suceava: 3300 de ore de dezvoltare personală, terapie, 

consiliere pentru 480 de eleve din grupuri vulnerabile și 

preponderent din mediul rural, 336 de ore de dezvoltare 

personală și terapie pentru 201 profesori, campanii și 

evenimente pentru 2000 de persoane (părinți, profesori, elevi și 

eleve, membri din comunitate). 

 


