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Activează-ți viitorul! Pariază pe educație! 
 

Universitatea „DANUBIUS” din Galați implementează, alături de Asociația Profesională Patronatul Român din Industria 
de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – APROMECA, Universitatea „Politehnica” din București, Universitatea „Dunărea 
de Jos” din Galați, Universitatea „Valahia" din Târgoviște și Universitatea „Ovidius” din Constanța, proiectul 
„Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor” – ACTIV, contract de finanțare nr.   
POCU/379/6/21/-124635, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-
2020. Valoarea totată eligibilă a proiectului este de 7,666,069.33 lei, iar calendarul de implementare este 20 iunie 2019 
– 19 iunie 2021. 

Campania de conștientizare din cadrul proiectului urmărește implicarea a minim 200 studenti și elevi din regiunile de 
dezvoltare a proiectului și este în deplină concordanță cu Obiectivul general al proiectului ACTIV, respectiv diminuarea 
ratei de abandon a studiilor terțiare universitare, în special pentru categoriile dezavantajate de persoane, prin măsuri de 
sprijin financiar și de asistență educațională în domeniul antreprenorial, în scopul corelării ofertei de studii a 
universităților partenere cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC și SNCDI. 

Obiectivul general al campaniei de conștientizare  îl reprezintă creșterea ratei de participare la învățământul terțiar și 
asigurarea înțelegerii beneficiilor pe care le oferă educația de nivel superior cu privire la șansele de ocupare a unui loc de 
muncă 

Campania vizează:  

• stimularea interesului în vederea creşterii ratei de participare în învăţământul terțiar a elevilor și studentilor proveniţi 
din regiunile de implementare a proiectului; 

• sensibilizarea categoriilor vulnerabile pentru diminuarea fenomenului de a andon şcolar care caracterizează aceste 
categorii; 

• creşterea gradului de informare şi conştientizare a necesităţii dezvoltării unui mecanism de colaborare între factorii 
cheie implicaţi în procesul de educaţie (elevi/studenți, cadre didactice, mediu de afaceri, institutii publice, 
comunitate);  

• creşterea gradului de informare şi conştientizare pentru creşterea calităţii serviciilor de educaţie terțiară.  

Beneficiile învățământului superior  

Învățământul superior conduce cu adevărat spre bunăstare socială și este unul dintre cele mai eficiente mijloace de a 
proiecta o societate echitabilă, în care șomajul să atingă valori cât mai mici, iar populația să obțină venituri suficient de 
mari pentru a se atinge indicatori rezonabili în ceea ce privește calitatea vieții. (sursa: Pricopie et. al. 2011: 13). Mai mult, 
absolvenții de învățământ superior contribuie la dezvoltarea unui spirit civic mai accentuat în comunitate, 
responsabilizând clasa politică și decidenții în raport cu cerințele și nevoile populației. Nu în ultimul rând, unul dintre 
rezultatele imediate al educației terțiare, dar și cu consecințe pe termen lung, este cel al dezvoltării capitalului uman, fapt 
ce conduce la beneficii sociale precum „îmbunătățirea sănătății, scăderea ratei criminalității și a dependenței de prestații 
sociale”. (sursa: UNICEF 2014: 24) 
 

Date de contact beneficiar: 
Universitatea „DANUBIUS” din Galați 

E-mail: it@univ-danubius.ro 
Tel.: +40.372.361.160; +40.372.361.222 

 

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 
României”. 


