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Către Administrația Prezidențială, 
În atenția domnului președinte al României, Excelența Sa Klaus Werner Iohannis, 
 
Subiect: ECOFIN – Este timpul să investim în educație 
 

Organizația Europeană a Studenților (ESU – The European Students Union) și 
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) vă solicită 
să susțineți propunerea de triplare a bugetului pentru programul Erasmus+, care 
va fi înaintată Parlamentului European și Comisiei Europene. Mai mult ca niciodată, 
este necesară continuarea acestui proiect care s-a dovedit a fi unul dintre cele mai de 
succes din istoria Europei, prin investirea unei resurse financiare suficiente în vederea 
asigurării accesului și generațiilor următoare, acest lucru reprezentând totodată o 
responsabilitate politică. 
 
În data de 8 noiembrie 2019, va avea loc la Bruxelles o întâlnire comună a Consiliului 
Economic și Financiar cu Consiliul pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport, pentru a 
discuta despre viitoarele investiții ale Uniunii Europene în educație. Acesta este 
momentul cheie în care se va securiza un suport financiar suficient pentru următoarea 
etapă a programului Erasmus. 
 

De ce este necesară creșterea finanțării Erasmus+?  

Triplarea finanțării este crucială pentru asigurarea accesului la acest program a unui 

grup mai larg de beneficiari, indiferent de vârstă și propriul scop educațional, respectiv 

pentru a răspunde cererii tot mai mari a cetățenilor, în special a celor proveniți din 

grupuri dezavantajate, care luptă în continuare pentru a avea acces la astfel de 

facilități. Erasmus+ ar trebui să fie pentru toți, nu doar pentru cei privilegiați. Facilitarea 

accesului la acest program și crearea unui mediu cât mai incluziv ar trebui să stea la 

baza tuturor politicilor privind educația. Continuarea investirii în acest program este, 

de asemenea, necesară pentru a atinge ținta la nivel european de a avea 20% dintre 

studenți beneficiari ai unei mobilități. 

 

Care este impactul programului Erasmus+?  

Studenții care au participat într-un program de mobilitate finanțat de Uniunea 

Europeană (Erasmus+ și predecesorii acestuia) oferă o mai mare importanță 

alegerilor europene (60,7%), având o participare mai mare la vot (71,2%), comparativ 

cu media la nivel european în rândul populației tinere (18-39 ani), așa cum reiese din 

rapoartele Eurobarometru. Acest lucru arată importanța programului Erasmus+ în 

încurajarea tinerilor de a participa la procesul electoral la nivel european. 



                                                                                         
Un program Erasmus+ mai puternic și mai bine finanțat va putea să reconfirme 
dimensiunea globală a acestuia și să încurajeze internaționalizarea instituțiilor de 
învățământ superior, dar și promovarea diferitelor medii de învățare pentru crearea 
unor punți de legătură între societățile și economiile de la nivel global. Totodată, 
proiectele de mobilitate, voluntariat și cooperare vor contribui în continuare la 
progresul societății, prin promovarea împărtășirii valorilor civice și încurajarea 
cetățeniei active. 

 

Ca reprezentanți legitimi ai studenților din întreg Spațiul European al Învățământului 
Superior (SEÎS), respectiv din România, Organizația Europeană a Studenților (ESU -
European Students Union) împreună cu Alianța Națională a Organizațiilor Studențești 
din România (ANOSR) solicită reprezentanților României la discuțiile privind 
definitivarea bugetului Uniunii Europene pentru educație, să răspundă acestui apel la 
colaborare pentru construirea unui mediu mai bun pentru tineri. În acest moment 
crucial, vă solicităm să investiți în viitorul tinerilor. 
 
În speranța unui răspuns pozitiv, vă asigurăm de întreaga noastră considerație. 

 

 

 

Robert Napier 
Președinte 
Organizația Europeană a Studențillor 
(ESU – European Students Union) 

 

Petrișor-Laurențiu Țucă 
Președinte 
Alianța Națională a Organizațiilor 
Studențești din România (ANOSR) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         
*** 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este federația 

națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 20 ani, are ca scop 

principal reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, apărarea și promovarea 

drepturilor și obligațiilor acestora, cât și stimularea participării lor la actul educațional și la viața socială, 

economică și culturală. 

ANOSR reunește studenți din 19 centre universitare din întreaga țară, din 29 de universități, 

atingând un număr de 106 de organizații membre, care luptă împreună pentru menținerea în funcțiune 

a mecanismului mișcării studențești. 

La nivel național, ANOSR este parte a Alianței pentru o Românie Curată și membră în 

Consiliul Tineretului din România. De asemenea, federația este reprezentantul legitim al studenților 

din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizației Europene 

a Studenților (ESU - European Students' Union), singura structură europeană care reprezintă 

studenții. 

 

 

 

*** 

Organizația Europeană a Studenților (ESU - European Students' Union) este structura-

umbrelă a 47 de federații naționale studențești din 39 de țări, reprezentând prin membrii săi peste 11 

milioane de studenți. Scopul ESU este de a susține și promova interesele educaționale, sociale, 

economice și culturale ale studenților la nivel european în rândul celor mai relevante structuri, cu 

precădere Uniunea Europeană, Bologna Follow-Up Group, Consiliul Europei și UNESCO. 


