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6 decembrie 2022 

 

Comunicat de presă 

 
 
ANPCDEFP - Agenția Națională care implementează în România 

programele europene Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate - 

organizează vineri, 9 decembrie, la ARCUB Gabroveni, evenimentul 
anual „Învață și dă mai departe”.  

 

 
Evenimentul celebrează 2022 - Anul European al Tineretului, dar și 35 de ani de 
Erasmus la nivel european și 25 de ani ai programului la nivel național. Tema 
întâlnirii din acest an va fi perspective, iar accentul va fi pus pe mediu și combaterea 
schimbărilor climatice – prioritate în cadrul programelor europene de învățare.  
 
 
În deschidere vor lua cuvântul: 
 
Ramona Chiriac – șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România 
 
Ligia Deca - ministru al Educației 
 
Izabella Kacso-Doboly – secretar de stat în Ministerul Familiei, Tineretului și 
Egalității de Șanse (TBC) 
 
Monica Calotă – director ANPCDEFP 
 
Andrei Popescu – coordonator Departament Tineret ANPCDEFP 
 
La conferință vor lua parte peste 100 de persoane, reprezentând proiecte finanțate 
prin programele Erasmus+, Corpul European de Solidaritate și Programul de 
Educație, Burse și Antreprenoriatul Tinerilor, finanțat prin Mecanismul financiar al 
SEE 2014-2021. În cadrul întâlnirii vor fi prezentate proiecte de succes, oportunități 
europene de finanțare și vor fi premiate proiecte de impact, pentru a marca Erasmus 
35 și Anul European al Tineretului.  
 
 
Persoană de contact: 
 
Andra Dobre – Coordonator comunicare ANPCDEFP 
andra.dobre@anpcdefp.ro 
(+4) 031 131 3075 
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Context tematic 
 
2022 este Anul European al Tineretului. Scopul său este să scoată în evidență 
rolul important pe care îl joacă tinerii în construirea unui viitor mai bun – mai 
verde, mai incluziv, mai digital. România se află pe primul loc, la nivel european, în 
ceea ce privește numărul de activități organizate în cadrul acestui an, cu peste 2000 
de inițiative înscrise pe harta AET de pe Portalul European pentru Tineret. 
 
Erasmus 35 – Anul acesta se celebrează 35 de ani de la momentul lansării, la nivel 
european, a programului Erasmus. De-a lungul timpului, Erasmus a suferit 
modificări substanțiale: a fost modernizat, extins și deschis în mod constant pentru 
țări care nu făceau parte din el la începuturile sale. În 2014, denumirea s-a schimbat 
în Erasmus+ pentru a marca extinderea programului la toate domeniile educației, 
precum și la tineret și sport. Programul oferă oportunități de cooperare și mobilitate 
în învățământul școlar pentru elevi și profesori, în educația și formarea profesională, 
în învățământul superior și în educația adulților, precum și proiecte pentru tineri și 
lucrători de tineret. Până în prezent, aproape 13 milioane de participanți au avut 
posibilitatea de a învăța sau de a se forma în străinătate. 
 
Mediul și combaterea schimbărilor climatice reprezintă una dintre 
prioritățile programelor Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate (ESC). 
Acestea sunt implementate ca instrumente-cheie pentru consolidarea competențelor 
privind schimbările climatice și pentru sprijinirea dezvoltării durabile. Erasmus+ și 
ESC sprijină utilizarea de practici inovatoare, care să pregătească participanții 
proiectelor pentru a deveni adevărați actori ai schimbării. 
 
 


