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7 februarie 2023 

 
 

Comunicat de presă 

 
 
Ca urmare a seismelor din Turcia și Siria, ANPCDEFP, instituția care 
implementează în România programul Erasmus+, face următoarele precizări: 
 

- ANPCDEFP este în contact permanent cu universitățile implicate în 
programul Erasmus+. Conform centralizării realizate cu sprijinul birourilor 
Erasmus+ din aceste universități, în acest moment sunt în Turcia 160 de 
studenți în mobilități de studiu sau de practică. Birourile Erasmus+ sunt în 
legătură cu aceștia, îi vor îndruma și le vor oferi sprijin pentru continuarea 
mobilităților, precum și în cazul în care aceștia decid să întrerupă mobilitatea 
și să revină în România. ANPCDEFP menține legătura cu universitățile 
pentru a monitoriza situațiile acestor studenți. 

 

- În continuare se află în Turcia un grup de 9 tineri din România, alături de un 
însoțitor. Aceștia erau implicați într-un schimb de tineri prin intermediul 
unui ONG din Galați. Proiectul este finanțat de Agenția Națională din Turcia, 
asociația din România având statut de partener. Potrivit ultimelor informații 
primite de la reprezentantul grupului, aceștia se aflau în Adana, pentru a fi 
preluați de o aeronavă și a reveni în România.  

 

- Trei cadre didactice de la un liceu din Satu Mare, implicate într-un proiect de 
parteneriat Erasmus+ și care se aflau în Adana, au revenit deja în țară, cu 
prima aeronavă a MApN 

ANPCDEFP va asigura tot sprijinul pentru organizațiile implicate în proiecte 
Erasmus+ cu parteneri din Turcia, în această perioadă în care Turcia și Siria sunt 
atât de greu încercate.  

Vom reveni cu actualizări, pe măsură ce avem informații suplimentare de la 
instituțiile/organizațiile care au în derulare proiecte cu parteneri din Turcia, 
finanțate prin Erasmus+.  
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“La nivel uman, suntem îndurerați de ceea ce se întâmplă în Turcia și Siria. 
Suntem alături de toate organizațiile implicate în proiecte Erasmus+ cu parteneri 
din Turcia, alături de participanții Erasmus+ români aflați în Turcia, dar și de cei 
care au prieteni, colegi sau rude în zonele afectate de seisme. Îi asigurăm de tot 
sprijinul nostru – un sprijin pe termen lung, care va fi atât de necesar”, Monica 
Calotă, director ANPCDEFP. 
 
 
Persoană de contact: 
 
Andra Dobre – Coordonator Comunicare ANPCDEFP  
andra.dobre@anpcdefp.ro 
0724 879 925 
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