ERASMUS

Hola!
Ma numesc Dumitru Alin-Marius, student la Facultatea de Automatica, Calculatoare si
Electronica din Craiova, sectia de Calculatoare cu predare in Limba Romana, si am fost plecat cu
bursa Erasmus pe o perioada de patru luni, 04.02-04.06 2013, la Universitatea Politehnica din
Madrid.

Actele necesare aplicarii
In cele ce urmeaza o sa va spun cam cum au decurs lucrurile in cazul meu.
Pentru aceasta deplasare este nevoie de completarea mai multor acte:
- actele preliminarii sunt acelea pe care le depuneti la facultatea de care apartineti, acestea sunt
de fapt acele acte prin care voi vreti sa aratati ca intentionati sa plecati, CV si o copie dupa foaia
matricola de la secretariat sau daca vreti puteti da si originalul, dar cel mai bine este copia, poate
originalul il folositi altundeva. Pentru acestea luati legatura cu Domnul Stoica Spahiu de la sectia
de Software.
- acte ce trebuie trimise la facultatea pentru care optati. In cazul meu dupa cum am mai spus este
vorba de Universitatea Politehnica din Madrid. In realizarea dosarului veti avea in vedere
urmatoarele documente: Learning Agreement sau Training Agreement ( aici trebuie sa specific

ca intre cele doua este o diferenta, in cazul meu deoarece eu am ales sa merg acolo pentru
realizarea unui proiect am avut nevoie de Taining Agreement, Learning Agreement fiind pentru
cei care vor sa opteze pentru cursuri ), Aplication Form, CV, scrisoare de intentie, copie dupa
foaia matricola sau original ( eu am trimis originalul – va sfatuiesc sa faceti la fel ), copie dupa
buletin si 2 fotografii din acelea mici tip pasaport ( au nevoie pentru a le pune pe legitimatie cand
ajungeti acolo ).
Training Agreement respectiv Learning Agreement trebuie semnate de Domnul Marius
Marian, profesor si prodecan in cadrul facultatii noastre.
Toate aceste acte le trimiteti prin posta la facultate ( asa a fost in cazul meu ) si veti primi
un mail ulterior, cu scrisoarea de acceptare. Cu aceasta scrisoare mergeti la Universitatea din
centru, pe Al.I Cuza, la Biroul de Relatii Internationale si luati legatura cu Domnul Marius
Giuroiu pentru a se face demersurile in vederea obtinerii bursei, aici ma refer la bani, bani care
se vor ridica de la caseria Facultatii de Agronomie (cea de langa Parculetul Gradinita Mihai
Bravu).
Sa aveti mare grija cu actul ce il veti primi de la Domnul Marius Giuroiu, si anume
certificatul de sosire si plecare care atesta durata voastra de sedere. Acest act se va semna in
prima zi la facultatea de acolo si de asemenea se va semna la plecare. Inca odata spun: Mare
Grija!

Procurarea biletelor de avion
Tin sa specific ca este un lucru foarte important procurarea acestora mai din timp
deoarece puteti economisi bani, pe care ii puteti cheltuii acolo. Companiile aeriene au preturi mai
mici la bilete daca le cumperi cu o anumita perioada inainte ( aici ma refer la 1 - 2 luni, puteti
cumpara un bilet cu 30% mai ieftin sau poate chiar mai mult ). Ce nu va sfatuiesc sa faceti este
sa cumparati bilet dus - intors, deoarece este posibil sa va ceara sa mai stati cateva zile in plus.
Compania aeriana aleasa de mine si colegii mei a fost WIZZAIR. Este o companie care are
preturile mai accesibile la biletele de zbor. Pentru a ajunge in Madrid aveti 2 optiuni, ma refer la
cele mai apropiate de Craiova, Bucuresti respectiv Timisoara. Este posibil ca din Timisoara
preturile sa fie putin mai mici, dar nu de fiecare data. Cautati sa va informati cat mai mult si sa
urmariti evolutia pretului biletului. Ar mai fi si alte companii printre care si RyanAir. Tin minte
din ce spuneau niste colegi de la cursul de limba spaniola ca este foarte ieftin, dar noi nu am gasit
zbor din Romania spre Spania. Este bine totusi sa va interesati, poate in timp s-a introdus ruta la
aceasta companie. Foarte important, cititi inainte demersul bagajelor, acesta difera de la
companie la companie. Este posibil sa se schimbe destul de des din cate am inteles eu. Interesativa ce aveti voie sa duceti in bagajul de mana si ce greutate si dimensiune nu trebuie sa depasiti.

Limba
La inceput o sa va fie putin greu sa va descurcati cu limba. Poate multi dintre voi veti
crede ca ajunsi acolo veti putea vorbi engleza. Da, voi puteti vorbi dar ei nu va vor intelege. Din
ce am observat locuitorii nu prea vorbesc limba engleza, la facultate veti gasi persoane
cunoscatoare de limba engleza in schimb pe strada foarte putin, deci v-a fi putin mai greu, dar
repet, la inceput. Deoarece limba spaniola este asemanatoare cu romana, franceza, italiana va fi
destul de usor sa invatati. Eu m-am inscris la un curs de limba spaniola care se tinea in cadrul
Facultatii de Agronomie, facultate ce era pozitionata in partea de nord a orasului. Aceste cursuri
s-au facut contra cost. Din cate imi amintesc au costat 68 euro, iar perioada de invatare de 3 luni.
Acestea constau intr-un anumit numar de ore, nu mai stiu exact, erau 2 sedinte a cate 2 ore pe
saptamana, calculati. Va sfatuiesc sa va inscrieti la aceste cursuri deoarece va vor ajuta sa va
adaptati foarte repede cu limba, plus ca veti cunoaste foarte multe persoane din diferite tari,
deoarece acolo vor fi inscrisi doar studenti Erasmus. Inca un lucru care ar mai fi, este ca atunci
cand va inscrieti sa alegeti ( in cazul in care nu stiti nimic in limba spaniola ) gradul de
dificultate A2, deoarece A1 este foarte usor, asa puteti acumula mai multe cunostiinte. Acum
ramane totul la latitudinea voastra. De multe ori profesorii de la aceste cursuri vor organiza
diferite excursii la anumite muzee. Nu ezitati sa mergeti, este foarte bine pentru socializare. Nu
va fie teama sa comunicati daca nu stiti limba, vorbind va veti imbogati foarte usor vocabularul.

Cazare

Cu cazarea este putin mai dificil din punctul meu de vedere. Eu cand am ajuns in Madrid
nu am avut cazare si a fost nevoie cam vreo 2 zile sa cautam si sa vedem ce ne convine ( eu si cu
cei 5 colegi ). In cazul nostru a mai fost si problema perioadei, deoarece am fost 5 la facultati
diferite si am stat perioade diferite. Propietarii de apartamente inchiriaza in general pe perioade
mai mari, deobicei peste 6 - 12 luni sau mai mult. Totusi noi am reusit sa inchiriem un
apartament pe o perioada de 4 luni.
Acest apartament era destul de bine pozitionat relativ la centru. Nu va inchipuiti ca eram
foarte aproape. Dar oricum in Madrid care este un oras foarte mare in comparatie cu Craiova, noi
locuiam cam la o ora de mers pe jos din centru, sau la 5 statii cu metroul ( echivalent cu 15
minute ). Raportat la facultate era destul de departe. Deoarece noi eram la facultati diferite am

incercat sa echilibram oarecum distanta si am ales locatia la jumatatea drumului dintre cele 2
facultati.
Sfatul meu este sa cautati cazare mai aproape de centru.
Noi, am inchiriat un apartament cu 1400 de euro pe luna, excluzand utilitatile, dar per
asamblu am ajuns cu totul undeva la 330 euro pe luna. La toata aceasta suma s-a mai adaugat la
final 30 de euro pentru gunoi. Acesta se plateste separa, cei 30 de euro au fost pe perioada de 4
luni, nu pe fiecare luna. Linkul urmator va va ghida exact la apartamentul inchiriat de noi:
http://habitamadrid.blogspot.ro/p/piso-4-dorm-alquilado_7379.html. Tin sa precizez ca
apartamentul arata exact cum se poate vedea in poze, cu o mica modificare, televizorul a fost
unul mai mare si mai performant. Acolo se vedeau meciurile seara.
Aveti mare grija cum inchiriati apartamentul!
Exista mai multe moduri in care puteti inchiria. Daca inchiriati prin agentie aceasta o sa
va opreasca taxa, echivalentul unei luni din pretul chiriei, si nu recomand.
Daca inchiriati de la un proprietar care lucreaza cu Comunitatea de Madrid nu vi se
opreste acea suma. Cand veti inchiria proprietarul va cere o garantie pentru apartament, bani care
vi se vor inapoia la incheierea contractului.
Daca nu sunt facut foarte clar aici nu ezitati sa ma contactati si sa ma intrebati. Mailul va
fi pus la final.
Un lucru foarte neplacut in cazul meu a fost faptul ca nu am avut internet in apartament.
Aveam ceva internet pe cartelele telefonice dar era limitat si ne cam „rupea la buzunar”.
Compania de telefonie pe care va sfatuiesc sa o alegeti este DigiMobile. Eu am mai incercat si o
alta, dar Digi a fost o optiune mai buna. In cazul traficului de date pretul pentru 500 de Mb era 5
euro. Costul unui apel in 0,12 euro pentru efectuarea apelului plus inca vreo 0,03 - 0,04 euro pe
minut. Acei 0,12 euro ii plateai fie ca vorbeai 5 secunde sau 20 - 25 minute. Era un fel de cost
pentru initializarea apelului, sau ceva de genu.

Transportul in Capitala
Din punctul de vedere al transportului in comun in Madrid, nu am nimic de reprosat. Este
drept ca pretul abonamentului costa destul de mult dar veti vedea ca merita. Abonamentele se
cumpara pe zone si au diverse preturi. Aceste zone sunt dispuse concentric, se incepe cu zona A,
B1, B2 pana la E. Facultatea se afla in zona B1 sau B2 ( nu mai tin minte exact, noi cumparam
pe B2) iar abonamentul pentru acesta este 40 euro pentru “joven” adica persoane ce au sub 23 de
ani si pentru “viaje” persoane peste 23 de ani, acesta este de 63 de euro. Pentru obtinerea acestor
abonamente trebuie depuse la orice chiosc “Tabacos” ( aceste chioscuri sunt cele de unde se
procura tigari ) copie dupa buletin si 2 poze de tip pasaport sau legitimatie. Nu uitati ca acesta se

face pana pe data de 15 din luna in curs. Pentru a ajunge la facultate schimbati 2 metrouri si un
autobuz. Acel autobuz are un orar fix care este respectat cu strictete. Este un autobuz special care
merge exact la facultate. Daca nu aveti abonament costul biletului pana la facultate este 2 euro
dus, 2 euro intors.
Informatii despre transport gasiti la urmatoarea adresa : www.ctm-madrid.es

Facultatea

Deoarece eu am fost pe plasament am lucrat in cadrul unui proiect la care am avut un
profesor coordonator. Programul ti-l faci cum vrei. Cel putin asa a fost in cazul meu. Doamna
profesoara a spus ca nu are nicio pretentie in cadrul programului, doar sa vin la intalnirile
saptamanale pentru tratarea diferitelor nelamuriri si obtinerea urmatoarelor task-uri.
Mi s-a oferit un calculator in cadrul unui laborator unde puteam sa imi desfasor
activitatea. Campusul facultatii este imens dar foarte bine organizat. Puteti daca doriti sa mancati
la cantina facultatii, mancarea este destul de buna desi nu am mancat de foarte multe ori, cu 5
euro poti avea o masa foarte consistenta. Ce va sfatuiesc, daca mancati la cantina sa comandati
un meniu complet deoarece este mai avantajos decat daca luati o portie de mancare si un suc, sau
o apa. De asemenea au o incapere dotata cu cuptoare cu microunde pe care le puteti folosi sa va
incalziti mancarea adusa de acasa. Campusul este dotat cu conexiune wifi. Vi se va oferi de la
Biroul de Relatii Internationale un cont pentru a va putea conecta. Acest birou se afla in blocul 4.
Cum am mai spus facultatea este foarte bine organizata, cladirile fiind numerotate in felul
urmator: blocul 1, blocul 2, etc.
Daca mergeti pe plasament veti avea mai mult timp liber fata de cei pe cursuri, asa ca
incercati sa nu neglijati facultatea din tara, deoarece pentru proiect nu veti primi credite. Nu
faceti ca mine, iar cand va intoarceti sa va treziti ca aveti un numar semnificativ de examene de
dat. Alegeti doua sau trei materii din tara la care sa invatati cate ceva. Va fi mai usor la sesiunea
din vara.

Obiective turistice

In ceea ce priveste obiectivele turistice sunt multe lucruri de vizitat atat in Madrid cat si
in exteriorul acestuia. Este foarte bine sa va informati inainte de a vizita ceva deoarece la multe
obiective sunt intrari gratis sau reduceri pentru stundenti, dar numai in anumite zile. Acestea ar
fi:
1. Parcul Retiro: este unul dintre cele mai frumoase parcuri in care am fost, pot spune chiar
ca am fost si foarte des acolo.
2. Plaza Cibeles: este locul cu unele dintre cele mai importante cladiri ale Madridului.
3. Gradina Botanica.
4. Templul lui Debod.
5. Muzeul Naval : unul dintre cele mai frumoase muzee din Madrid.
6. Grand Via si Sol sunt strazile cele mai importante din Madrid. Ele reprezinta practic
centrul orasului.
7. Casa de Campo care este deasemenea un parc natural foarte frumos unde poti merge la
picnic.
8. Catedrala Almudena: o catedrala impresionanta atat pentru arhitectura interioara dar si
pentru dimensiune.
9. Palatul Regal.
10. Stadionul Santiago Bernabeu: pot spune ca am ramas impresionat de acest stadion. Am
fost la un meci al echipei Real Madrid cu FC Sevilla. Eu nu sunt genul caruia sa ii placa
in mod deosebit meciurile dar acesta a fost fabulos. Stadionul este imens iar atmosfera
senzationala. Pretul biletului a fost 43 euro.
11. Gara Atocha: este cea mai mare gara din Madrid. Este imensa iar in interior este o mini
gradina botanica cu broaste testoase si plante.
12. Puerta del Sol.
13. Teatrul Regal.
14. Puerta de Europa: aici veti intalni 3 cladiri foarte interesante din punct de vedere al
arhitecturii si dispuneri lor in altitudine
15. Centrul de afaceri: Zgarienorii Madridului.
16. Planetariul.
17. Faunia.
18. Muzeul Prado: Este unul dintre cele mai mari muzee din Europa.
19. Muzeul cailor ferate: nu ratati acest muzeu. Pe mine m-a impresionat in mod deosebit.
20. Arena Las Ventas: unde puteti urmarii traditionale lupte cu tauri. Pretul biletului a costat
12 euro.
21. Manastirea El Escorial: aceasta se afla undeva in exteriorul Madridului.
22. Palatul Aranjuez: aici se poate ajunge cu trenul. Daca nu ma insel este in zona B2, deci
daca va faceti abonamente pe zona B2 puteti merge cu acestea.
23. Valea Los Caidos: locul este superb, aici veti intalni o cruce mare pe o stanca iar in
interirul stancii este… Nu va spun, ramane sa aflati singuri.

24. Toledo: este un oras minunat care merita vazut. Cost calatorie 10 euro iar trasportul este
cu autobuzul. Calatoria dureaza in jur de 1 ora.
25. Segovia: un oras destul de frumos unde poti vizita numerose obiective turistice. Costul
excursiei este undeva la 14 euro, vorbind din puctul de vedere al trasportului, si se face cu
autobuzul. Calatoria dureaza in jur de 1 ora – 1 ora jumatate.
26. Xanadu: este un mall imens care are partie de sky in interior. Acolo veti gasi magazine ca
si la noi dar si multe altele diferite. Este un magazin foarte accesibil, Primark de unde
puteti cumpara haine si incaltaminte la preturi foarte mici, bineinteles nu supercalitate. Eu
personal daca ar fi sa mai merg odata acolo nu as mai lua de acasa geamantanu plin cu
haine deoarece de acolo poti achizitiona cu 1 - 2 euro tricouri si multe altele. Bine, acum
nu va sfatuiesc sa cheltuiti toti banii pe haine.
27. Parque Sur: acesta nu este intocmai un obiectiv turistic, dar este deasemenea un mall
foarte mare in care veti gasi Alcampo, care este Auchan de la noi. Aici veti gasi tot ce
doriti, chiar si produse romanesti daca duceti dorul.
Mai sunt si alte locuri de vizitat pe care le puteti gasi la urmatoare adresa:
http://www.turistik.ro/spania/madrid/obiective-turistice-madrid. Eu personal acest site am
folosit.
De asemenea sunt organizate excursii de catre facultate unde puteti beneficia de anumite
reduceri daca dispuneti de un card de stundent Erasmus, si anume ESN, acest card va costa 5
euro si se ridica de la Facultatea Autonoma.

Distractia
In cluburi lumea se strange destul de tarziu, cam dupa ora 1. Cluburi foarte impresionante
nu sunt in schimb au fost 2 care mi-au placut in mod deosebit, Kapital si Joy, si un local
destul de placut Dreams. Preturile variaza in functie de ziua din saptamana. De obicei luni,
marti, miercuri si joi intrarea este gratis iar costul unei bauturi este in jur de 5 euro. Vinerea
si sambata este pret la intrare, pret in care intra 1 sau 2 bauturi, acum depinde cum alegeti. Si
acestea variaza de la club la club, gen 8 euro un pahar, 12 euro 2 pahare, 15 euro 2 pahare,
etc. In general in interior bautura este destul de scumpa, in jur de 10 euro paharul, poate chiar
mai mult.
Ce vreau sa va mai spun, este ca exista o discoteca la care eu nu am reusit sa merg,
numita Fabrik. Se spune ca este una dintre cele mai mari din Europa.

Cumparaturi

De obicei cumparaturile le faceam din Mercadona si Simply, erau 2 supermarketuri foarte
aproape de blocul unde locuiam. Preturi destul de accesibile, nu foarte diferite fata de cele
din Romania. Putin mai scump fata de Romania este painea care din puctul meu de vedere nu
este foarte buna. Am observant si la Cola ca este putin schimbat gustul fata de cea din
Romania. Bine, acestea sunt doar observatii personale. Asa sa va spun cateva preturi:
-

O cutie de lapte: 0,83 euro
O paine bagheta 0,50 euro
O sticla de cola 1,25 euro sau 1,35 euro
Sac cartofi 5 kg 3 euro
Cartofi congelati 1 kg 1 euro
Berea, cea mai ieftina 0,41 euro la 0,33 l
Branza este foarte scumpa si nu are gust foarte bun
Carnea este destul de ieftina
Cascavalul ieftin dar la fel ca branza nu este foarte bun
Cipsuri 1 euro

Cheltuieli
In general cheltuielile raportate la o luna sar peste 600 euro:
-

In jur de 330 – 350 euro chetuielile pentru chirie si utilitati;
Abonament 40 euro;
Mancare 200 euro;
Iesiri in oras, asta nu pot estima, depinde de fiecare;
Excursii. De asemenea depinde de unde vrea fiecare sa mearga;
Vizite muzee. La unele se plateste indiferent ca esti stundet sau nu;
Suveniruri;
Haine. Este imposibil ca sa nu pleci cu vreun obiect vestimentar de acolo.

Concluzia personala

Din puctul meu de vedere aceasta experienta a fost ceva extraordinar, de neuitat. Am
vazut lucruri minunate si am cunoscut persoane deosebite, de diferite religii, cultura si natie.
Mi-am facut prieteni cu care inca mai tin legatura si am invatat cum sa ma descurc pe cont

propriu. Am reusit sa invat, cat sa pot comunica, intr-o a III–a limba si am vizitat locuri
deosebite. Nu regret nimic din ce am facut, poate totusi lucrurile care au mai ramas de facut
dar nu a mai fost timp. Madridul este o optiune buna pentru a merge cu Erasmus, dar nu
numai, cred ca de altfel sunt si alte locatii.
Poate multi o sa va intrebati daca chiar a fost asa usor. Nu vreau sa va mint, la inceput
este putin mai greu pana te acomodezi dar dupa vreo 2 saptamani iti va da impresia ca ai
locuit acolo de o viata.
Si ca veni vorba de “greu”, greul cel mare va fi la plecare. Va va fi greu sa va “rupeti” de
acea viata.
Este posibil sa fi omis anumite lucruri asa ca pentru orice eventuale intrebari ma puteti
contacta la adreasa de mail: dumitru_alin07@yahoo.com. Nu ezitati sa intrebati, va voi
raspunde cu placere la toate intrebarile. Asa am fost si eu la inceput. Stiu cum este!!!

Mult noroc!
Dumitru Alin

