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1. Acte
Actele necesare precum şi data limită de completare/semnare a acestora ne-au fost comunicate de
către domnul profesor Dan Popescu şi domnişoara profesoară Elvira Popescu.
Aceste acte au fost trimise la UTC, semnate şi retrimise in ţară. Cu această variantă semnată am
fost la Universitatea din Craiova, de unde am primit fişa de atestare a datei de sosire, inclusiv, de
plecare de la UTC, fişă ce a fost semnată în Compiègne şi, de asemenea, contractul financiar de
acordare a bursei. A fost puternic subliniată necesitatea întoarcerii în ţară cu varianta în
original(nu scanată sau trimisă prin e-mail) a acestei fişe cu datele de sosire/plecare de la UTC.
Este obligatorie existenţa unei forme de asigurare de sănătate, care poate fi carnetul european de
sănătate, sau o asigurare privată. În cazul primei variante, este gratuită, dar necesită un nr de acte
şi plimbări prin oras la diverse instituţii publice( adeverintă de student, adeverintă de la Fisc care
să ateste că nu există datorii, copie buletin, cerere tipizată). Dosarul cu aceste acte se depune la
CAS Dolj (depunere între 10-12 , luni-vineri). Eliberarea se realizează în 10-15 zile lucrătoare,
iar carnetul va fi trimis prin postă la adresa completată în cererea tipizată. Cea de-a 2-a variantă,
este mult mai simplă, dar costă. Putem spune că le-am facut pe ambele, iar cea privată am
realizat-o prin intermediul unei cunoştinte, a durat 10 min cât am semnat şi s-a imprimat
contractul, şi a costat 180 Ron. In caz că doriţi mai ieftin am înteles că puteţi apela la
responsabilul cu burse Erasmus din cadrul Universităţii din Craiova. Ȋncă un lucru foarte
important este că deşi nu este obligatoriu carnetul european de sănătate, nouă ne-a fost foarte
folositor deoarece ne-a fost cerut peste tot pentru că prin intermediul lui se atestă faptul că
suntem membri ai Uniunii Europene.

2. Proiectul
Ȋn momentul în care am ajuns la Universitatea din Compiègne ni s-a spus în mare ce ar trebuii să
facem, am studiat noţiunile introductive legate de domeniul proiectelor urmând ca apoi după o
săptămână să primim temele de proiect. Documentaţia ne-a fost furnizată de supraveghetorii de
acolo iar in cazul în care aveam nevoie de ceva în plus trebuia să ne documentăm pe internet sau
la bibliotecă. Ȋn cazul în care întâmpinăm probleme eram ajutate de către supraveghetori, aveam
anumite termene limită de realizare a sarcinilor, de obicei la fiecare sfârşit de săptămână, în care
prezentam ceea ce am lucrat. Programul de lucru era de la ora 9:00 la 18:00 cu 2 ore pauză de la
12:00 la 14:00, iar în cazul în care vroiam să plecăm mai devreme sau să lipsim o zi trebuia
anunţat profesorul supervizor. Proiectul poate fi realizat în limba engleză sau în limba franceză
însă documentaţia este în engleză.

3. Banii
Suma alocată pentru studenţii Erasmus pe plasament a fost de 350 euro/ lună. Banii ne-au fost
daţi integral(mai putin 50 de euro, care vor fi primiţi ulterior aducerii fişei de atestare a perioadei
petrecute la UTC ), înainte de a pleca din ţară. Au fost eliberaţi de la Facultatea de Agronomie.
Pe lângă aceşti bani, am primit în continuare bursa de studii (aproximativ 280 Ron/ lună) şi un
supliment de 50 euro/lună din partea Facultatii ACE. La întoarcerea în tară deoarece nu au fost
completate toate locurile am mai primit încă 90 de euro/lună.
Spre deosebire de alte tări Franţa oferă multe beneficii studenţilor străini. Spre exemplu în
momentul în care îţi deschizi un cont la banca Societe Generale mai primeşti 50 de euro cadou
de la bancă.

4. Transport
În primul rând, transportul până în Paris. Recomandăm zborul cu avionul pentru că durata de la
Bucuresti-Paris(Beauvais) este între 2-3 ore, stresul este minim şi nu există alte taxe de drum. Nu
considerăm că se merita efortul de a face acel drum cu maşina personală, întrucât transportul
local este foarte bine pus la punct şi se poate circula lejer cu mijloacele de transport în
comun(sisteme automatizate de acces, curăţenie, aer condiţionat..). Revenind la biletul de avion,
recomandăm ca acesta să fie achiziţionat cât mai din timp, cel puţin cu 3 luni înainte, pentru a
obţine un preţ avantajos. De asemenea, dacă se poate, să-l luaţi dus-întors şi de la o companie
low-cost, precum Wizz Air sau Blue Air (preferabil Wizz). Data de întoarcere ar trebui să fie în
aceeaşi zi cu cea de plecare, doar ca luna diferă, pentru a îndeplini condiţia de realizare
intregrală a programului de plasament/cursuri (în cazul în care durata, în acte, de realizare a
studiilor/proiectului este mai mică decat cea prevazută în acordul de învăţământ sau acordul de
plasament, Universitatea vă poate cere restituirea banilor de bursă).
Transportul local (autobuz) se realizează în modul cel mai econom posibil , este gratuit. Ȋn caz că
doriţi să vă duceţi la Paris biletul pentru tren , pentru persoanele sub 26 de ani, este 10,5 euro
numai dus. Recomandabil ar fi să vă duceţi în wekend deoarece există reduceri la tichetele de
metrou, adică 7,10 euro şi vă puteaţi plimba toată ziua în zonele 1-5, preţul unei singure călătorii
fiind de 1,70 euro. Dacă doriţi să vă duceţi decât în zonele 1-3 preţul biletului este mai mic, însă
nu puteţi să vizitaţi grădinile de la Versailles. Atât biletele de tren cât şi biletele de metrou se
achiziţionează de la tonomatele din gara respectiv din staţiile de metrou. A nu se achiziţiona
biletele de tren de la casiere deoarece există riscul să îl plătiţi integral. Pentru a vedea mersul
trenurilor puteţi vizita site-ul www.sncf.fr . Pentru a vă descurca mai bine în Paris trebuie să
cereţi la informaţii o hartă a Parisului , este gratuită, ce conţine traseele pentru metrou, autobuze

şi RER si zonele cu atracţiile turistice. Ȋn cazul în care aveţi probleme cu orientarea puteţi să
intrebaţi deoarece oamenii sunt foarte binevoitori (te ajută şi dacă nu ai nevoie).

5. Cazare
Nu este asigurată de către facultate.
Personal am rezervat un apartament la un hotel ce avea un contract de cazare cu universitatea ,
am stat 5 persoane în 2 camere, nerecomandat deoarece cele două camere erau separate decât de
nişte scări, şi am plătit 246 de euro de persoană, extrem de mult în comparaţie cu dotările
camerei (în prima lună am plătit şi 28 de euro internetul, apa şi curentul fiind incluse în preţ,
pentru celelalte două luni internetul a fost gratuit) . Ȋnsă de preferat este bine să daţi un e-mail la
CROUS pentru cazare ; accesaţi www.crous.fr , intraţi la “logement etudiant“ şi urmaţi paşii
pentru a afla adresa de mail prin intermediul căreia trebuie să vă rezervaţi cameră în funcţie de
oraşul în care veţi pleca. Specificaţi în e-mail că sunteţi Erasmus, pentru că Erasmuşii au
prioritate şi nu plătesc o taxă ce se percepe studenţilor normali. Daţi adresa voastră de acasă. Să
daţi adresa din România cu str, bl….etc nu cu « rue », « bâtiment » că cei din Franţa vă vor
trimite o groază de chestii prin poştă şi românii sunt cei care vă vor pune în cutia poştală « le
currier »…mă îndoiesc că se vor descurca dacă nu scrieţi adresa pe româneşte. E foarte important
să vă rezervaţi cazarea la CROUS cât mai curând posibil după ce obtineţi bursa. De preferat e să
nu depăşiţi 15 iulie...maxim 1 august ! . Oricum pe site întotdeauna vor apărea datele limită de
rezervare, dar nu vă bazaţi pe data limita că în România la plăţile de la ghişeu cu cozi
interminabile la ei degeaba ai depus în ultima zi, dacă nu mai au locuri te anunţă cu părere de
rău că nu mai au camere. Daca însă se întâmplă să nu găsiţi cazare la Crous este mai bine să
căutaţi cazare la sosirea în Franţa sau să luaţi legătura cu românii de acolo pentru a vă căuta
cazare.
IMPORTANT indiferent unde sunteţi cazaţi puteţi să vă faceţi un dosar pe care să îl depuneţi la
CAF(Caisse d’allocations familiales ) pentru a primii o parte din banii pe care îi daţi pe cazare.
Nu o să primiţi pentru toate cele trei luni decât pentru lunile 2 şi 3. Există posibilitatea, nouă ni
s-a întâmplat, să nu primiţi aceeaşi sumă de bani chiar dacă staţi în acelaşi loc şi plătiţi aceeaşi
chirie.
Sfaturi:
-

Ar fi ideal dacă aţi avea o cunoştinţă care să verifice apartamentul înainte de a
hotărî închirierea, întrucât pozele pot fi înşelătoare. În cazul nostru, din poze ne-a
lăsat impresia unui apartament mult mai mare decât a fost în realitate.

-

Preferabil să aveţi utilităţile incluse, mai ales internetul, întrucât este destul de
costisitor.

-

Citiţi cu mare atenţie contractul de închiriere.

6. Mâncare
Varianta cea mai economă este aceea de a cumpăra alimente din supermarket-uri
(Carrefour,Intermarche si Lidl), unde preţurile sunt mult mai accesibile decât la magazine şi sunt
mai apropriate de cele din România. Pentru a ajunge în zona comercială (care este foarte mare)
se ia autobuzul 7 de la gară sau autobuzul 6 din apropierea centrului de cercetare. Va trebuii să
vă interesaţi de hărţi cu traseele şi orarul autobuzelor, noi le-am găsit la recepţia hotelului.
Cele mai bune oferte le-am găsit la Carrefour la staţia de autobuz Europe.
Universitatea are cantină şi meniuri pentru studenţi cu aproximativ 3,5 euro, în care sunt incluse
1 fel de mâncare şi un desert.
O informaţie importantă: masa de prânz se serveşte între ora 12 şi ora 14, atât în oraş cât şi la
facultate.
Între orele mesei magazinele sunt închise, mai puţin Mall-urile. Dupa ora 7 nu mai este nimic
deschis în afară de Carrefour.

7. Distracţie
Compiègne este un oraş destul de liniştit şi mic în comparaţie cu Parisul. De exemplu una din
principalele distracţii este un bar PIC unde se întâlnesc studenţii după cursuri la o bere sau
Maison des Etudiants. Terasele au preţuri destul de ridicate, 3 euro sucul, iar ca şi cluburi am
fost într-unul de acolo şi era 5 euro intrarea, includea şi o băutură, iar dacă vroiai să iţi laşi
geanta sau hainele plăteai 1, 50 euro (nu aveai voie cu ele în interior).
De vizitat:
Atât în Compiègne cât şi în Paris dacă aveti sub 26 de ani intrarea este liberă aproape peste
tot(excepţie turnul Eiffel până în 10 euro dacă alegeţi să mergeţi pe jos 2 etaje şi apoi cu liftul,
Basilica Sacrè Coeur dacă vreţi să vizitaţi domul şi cripta plătiţi 8 euro, altfel dacă doriţi să
vizitaţi decât basilica e gratuit).
-

Muzeul Palatul din Compiègne;

-

Muzeul Figurinelor;

-

Le Château de Pierrefonds( este un autobuz care pleacă de la gara din Compiègne
şi costă 2 euro biletul până acolo, orarul este trecut în staţie);

-

Toate celelalte atracţii cunoscute din Paris

Concluzia personală
Erasmus a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat până acum. Am învăţat atât pe
plan profesional, prin modul de realizare al proiectului, dar mai ales pe plan personal.
Am interacţionat cu persoane din toate colţurile pământului. Şi nu am întâlnit persoană care să nu
fie agreabilă, sociabilă. Am primit ajutor de fiecare dată când am cerut, fie că a fost vorba despre
indicaţii de orientare, sau de un sfat personal.
În urma acestei experienţe am rămas încrezătoare în propriile forţe, cu o nouă motivare de a
învăţa, cu noi prieteni, numeroase amintiri plăcute şi cu un zâmbet pe buze.
Recomandăm Erasmus deoarece a avut o influenţă pozitivă asupra noastră, atât pe plan
professional şi personal.

