
 

 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

Hotărâre   

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2005  

privind înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educației și Formării Profesionale 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 26 alin. (1) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

ARTICOL UNIC 

 

Hotărârea Guvernului nr. 76/2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 februarie 2005, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

1. La articolul 1, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(11) Agenția este organ de specialitate al administrației publice centrale și funcționează, la 

nivel național, în calitate de organism delegat al Comisiei Europene desemnat pentru 

implementarea programelor Erasmus+: Programul Uniunii pentru educație și formare, tineret 

și sport și Corpul European de Solidaritate în România, instituite de Regulamentul (UE) 

2021/817 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a 

Erasmus+: Programul Uniunii pentru educație și formare, tineret și sport și de abrogare a 

Regulamentului (UE) nr. 1.288/2013, respectiv de Regulamentul (UE) 2021/817 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a Programului «Corpul 

european de solidaritate» și de abrogare a Regulamentelor (UE) 2018/1.475 și (UE) nr. 

375/2014. De asemenea, Agenția are calitatea de Organizație Națională de Asistență pentru 

acțiunea e-Twinning, este Unitate Națională Eurydice şi Birou Național Eurodesk și 

gestionează activitatea experților naționali ECVET.” 

2. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(3) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Agenţiei se stabilesc prin regulamentul de 

organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, în concordanţă cu 

termenii şi condiţiile privind participarea României la Programul Erasmus+: Programul 

Uniunii pentru educaţie şi formare, tineret şi sport şi Corpul European de Solidaritate în 

România, instituite de Regulamentul (UE) 2021/817 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a Erasmus+: Programul Uniunii pentru educaţie şi 

formare, tineret şi sport şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.288/2013, respectiv de 



 

 

Regulamentul (UE) 2021/888 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 mai 2021 de 

instituire a Programului "Corpul european de solidaritate" şi de abrogare a Regulamentelor 

(UE) 2018/1.475 şi (UE) nr. 375/2014, precum şi prin alte documente ale Comisiei Europene 

referitoare la aceste programe.” 

 

3. La articolul 1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(5) Activitatea desfăşurată de către Agenţie are la bază acordurile de finanțare aferente 

programelor Erasmus+, Corpul European de Solidaritate și acțiunii e-Twinning, încheiate 

între Comisia Europeană şi Agenţie, având ca obiect implementarea programelor anuale sau 

multianuale de lucru, propuse de Agenţie, avizate de Ministerul Educaţiei și aprobate de 

Comisia Europeană.” 

4. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(1) Agenția funcționează cu un număr maxim de 86 de posturi, cu încadrarea în numărul 

maxim de posturi aprobat pentru unitățile din subordinea Ministerului Educației, finanțate din 

venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat. “  

5. La articolul 2, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(5) Sumele reprezentând cota-parte națională impusă de către Comisia Europeană pentru 

funcționarea Biroului Național Eurodesk, Unității Naționale Eurydice, Organizației Naționale 

de Asistență pentru acțiunea e-Twinning și experților naționali ECVET, care sunt în 

responsabilitatea Agenției, precum și contribuția națională la implementarea Programelor de 

lucru anuale ale Agenției pentru implementarea programelor Erasmus+: Programul Uniunii 

pentru educaţie şi formare, tineret şi sport și Corpul European de Solidaritate se finanțează de 

la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației. 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 
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