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Anul 2017 marchează împlinirea a 30 de ani de programe europene de succes la nivel european și 20 

de ani în România. În acest context, Comisia Europeană, Agențiile Naționale Erasmus+ și statele 

participante la program vor sărbători această inițiativă de elită a Uniunii Europene.  

Erasmus+ este programul Uniunii Europene care se adresează educației, formării profesionale, 

tineretului și sportului. Programul Erasmus, lansat în anul 1987, era orientat către schimbul de studenți, 

pentru a le permite acestora să experimenteze viața și studiile în străinătate.  

În cei 30 de ani de implementare, programul s-a transformat, prin extinderea acțiunilor pe care le 

include. În prezent, programul Erasmus+ oferă un număr mare de oportunități individuale, de 

exemplu: beneficiarii pot să participe la acțiuni de voluntariat sau la programe de ucenicie în 

străinătate, iar organizațiile au șansa de a coopera în proiecte comune. Tuturor acestor acțiuni li s-a 

adăugat şi sportul care a devenit o parte importantă din Erasmus+. Programul este deschis studenților 

și cadrelor universitare din întreaga lume. 

Anul aniversar 2017 își propune să aducă în prim plan realizările și impactul programului Erasmus+. 

Astfel, se vor organiza evenimente şi competiții, atât la nivel național, cât și european, la care pot 

participa toți cei interesați. Festivitățile de lansare au avut loc în luna ianuarie, în diferite orașe din 

întreaga Europă. Alte ceremonii, organizate pe tot parcursul anului, vor evidenția beneficiile pe care 

programul Erasmus+ le oferă în domenii cum ar fi: învățarea limbilor străine, educația adulților, 

stagiile de practică, activitățile de voluntariat, altele. 

În România, programul Erasmus+ este administrat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare 

în Domeniul Educatiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), instituție care implementează 

programele pentru educație, formare profesională şi tineret ale Uniunii Europene din anul 2007. 

Site Erasmus+ Romania: http://www.erasmusplus.ro/  

Pagina Facebook Erasmus+ Romania: https://www.facebook.com/ErasmusPlusRO/ 
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