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ERASMUS+ OPEN DOORS 2017 
 

 

 
Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de existență a programului de mobilități 

internaționale finanțat de Uniunea Europeană și a 20 de ani de când România este 
membră a rețelei Erasmus, în data de 30 martie 2017, începând cu ora 13.30, 
Biroul Erasmus+ al Academiei de Poliție a organizat la sala IV evenimenul 
Erasmus Open Doors 2017. Scopul principal al manifestării a fost promovarea 
oportunităților de mobilitate internațională oferite de programul Erasmus+ 
studenților și cadrelor didactice din facultățile Academiei.  

 
La eveniment au participat ca invitați d-na Anca Dragu, în calitate de 

reprezentant al Direcției Generale Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii 
Internaţionale (DGAESRI) a M.A.I., promotorii Erasmus+ desemnați de Erasmus 
Student Network (ESN), Academia fiind reprezentată de prof. univ. dr. Sergiu 
Vasile, prorector, Biroul Erasmus+, coordonat de conf. univ. dr. Rafael Chelaru, 
cadre didactice și studenți ai facultăților de Arhivistică, Poliție de Frontieră și 
Științe Juridice, programul Administrație Publică. 

 
În cadrul evenimentului, s-au remarcat prezentările realizate de promotorii 

ESN, Mădălina Bejan, Iarina Cojocaru și Ioana Diana Vasile, care au punctat 
principalele elemente privind organizarea mobilităților studențești și au împărtășit 
experiențele trăite ca foști studenți Erasmus. Din partea studenților Academiei 



participanți la mobilități, Daniel Ioniță, student în anul III la Facultatea de 
Arhivistică, a prezentat colegilor impresiile personale privind mobilitatea de studiu 
derulată timp de un semestru la Universitatea ”Jana Evangelista Purkyne” din Usti 
nad Labem (Cehia) în anul 2016.  

 
Au mai susținut intervenții prorectorul Academiei, coordonatorul Biroului 

Erasmus+, precum și reprezentantul DGAESRI, fiind punctate aspecte precum 
rolul programelor de mobilitate în formarea viitorilor specialiști ai M.A.I., dar și 
necesitatea armonizării unor prevederi normative pentru ca accesul tuturor 
studenților Academiei la mobilități să fie facilitat în cel mai înalt grad. 

 
În final, adresăm invitația tuturor membrilor comunității academice să 

participe la programul Erasmus+ sub sloganul  
 

ERASMUS+ SCHIMBĂ VIEȚI, DESCHIDE MINȚI 
 
 

 

 



 

 

 

 


