În anul 2013, începând cu 1 martie , am beneficiat de o bursa Erasmus Placement pentru 4
luni, la Universita degli Studi „La Sapienza” Roma. A fost cea de-a doua experienţă Erasmus pentru
mine, prima fiind tot în Italia (Milano), doi ani mai devreme.
În primul rând, nu cred că mai trebuie să explic ce înseamna Roma pentru cultură şi istorie,
fiind unul dintre cele mai frumoase oraşe din lume şi cu siguranţă, alături de Paris, cel mai important
oraş european din acest punct de vedere. Aşa că alegerea mea a fost una destul de uşoară. Fiind
primul din facultatea mea care a beneficiat de o bursă în acest oraş, nu am avut parte de îndrumarea
sau experienţa altor studenţi care au mai fost acolo.Toate acestea nu au contat prea mult, deoarece
Roma este un oraş perceput diferit de fiecare persoană şi care te captează într-un mod divers de
fiecare dată.
La Roma, am ajuns cu avionul. Cred că este cel mai convenabil, mai ales că acum există zbor
low-cost WizzAir direct din Craiova, ceea ce este foare avantajos. Am călătorit cu colegul meu de
facultate, Mihuţ Duţă, cel de-al doilea beneficiar de bursă Erasmus în acest oraş.
Căutarea locuinţei este probabil partea cea mai dificilă. Ne-au fost necesare două zile (zile în
care am stat la un hotel) pentru a găsi un apartament convenabil. De obicei există diverse site-uri,
unde sunt postate anunţuri pentru apartamente de închiriat, însa este foarte dificil sa închiriezi un
apartament de la distanţă, pentru că de obicei proprietarul doreşte să te cunoască, iar tu , la rȃndul
tău, trebuie să inspectezi apartamentul mai întȃi, deoarece de multe ori anunţurile sunt false ,
arătȃnd fotografii care nu corespund cu realitatea. Sub nicio formă nu trebuie dat vreun avans prin
bancă, această modalitate fiind cea mai comună metodă de înşelătorie.
Odată ajunşi la Roma, am achiziţionat o cartelă SIM locală, apoi ziarul „Porta Portese”. Acesta
este cel mai mare ziar de anunţuri din Roma (apare marţea şi vinerea). Acolo se găsesc sute de
anunţuri de apartamente. Preţurile pentru o cameră într-un apartament sunt între 300 €(în zone mai
îndepartate de centru) şi 800€(în plin centrul istoric). Zonele cele mai bune ca raport calitate/preţ
sunt : San Lorenzo (zona studenţească),Tiburtina, Piazza Bologna, Piramide. Partea cu găsitul a fost
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puţin mai dificilă, deoarece nu toţi răspundeau la telefon şi mulţi întrebau ce naţionalitate ai, iar
cȃnd răspundeai că eşti romȃn, mulţi spuneau că nu închiriază la romȃni sau albanezi.
De asemenea, noi nu doream două camere într-un apartament împărţit cu alţi studenţi ,
doream un apartament cu două camere doar pentru noi. In cele din urmă am găsit un apartament
într-o zonă foarte liniştită şi bine aprovizionată (Centocelle) . Apartamentul avea două camere mari,
baie, bucatărie şi hol. Preţul era de 750 de euro/ lună + cheltuielile de întreţinere(aproximativ 100 €
pe lună). Zona este direct legată de gara Termini (30 minute) şi de facultate (aprox. 20 -30 minute).
Mai multe detalii despre zone şi un Ghid Erasmus se pot accesa aici : http://www.esnroma.it/laguidaerasmusaroma.html
Preţurile din Roma sunt la fel ca în orice mare oraş european. Poate totuşi puţin mai mari ,
Roma fiind o destinaţie turistică celebră. Pe lȃngă banii primiţi de la facultate, cred că mai ai nevoie
de încă 200-300 € în plus pe lună. Acest aspect depinde totuşi şi de stilul de viaţă al fiecăruia. Pentru
a vă forma o idee puteţi să accesaţi urmatorul link: http://www.numbeo.com/cost-ofliving/city_result.jsp?country=Italy&city=Rome
Biroul Erasmus de la facultate nu era foarte bine instruit. Am avut ghinionul de a întȃlni acolo
un domn destul de împrăştiat (din fericire acest domn nu mai era responsabil Erasmus şi 4 luni mai
târziu ) . Am avut nevoie de 2-3 zile pentru a semna toate documentele complet şi pentru a ne face
card de masă. Cu acest card se putea mȃnca la una din cele două (în total sunt mai multe, dar acestea
sunt cele mai importante şi apropiate de facultate) cantine universitare cu doar 2,30 €, o masă
completă, la pranz şi seara. Însă pentru a face acest card este nevoie de buletin, o foaie de la
universitate, semnată si ştampilată, precum şi un cod fiscal (codice fiscale), care trebuie luat de la
Biroul pentru Imigrări.
La facultate am lucrat la un proiect cu domnul profesor Marco Temperini. Proiectul a fost
destul de interesant (eu am lucrat la un modul de Electronic Voting pentru o platformă deja
existentă) , iar dȃnsul vorbeşte foarte bine engleza şi este foarte înţelegător. Ne-am întȃlnit aproape
săptămȃnal pentru a discuta noi aspecte legate de proiect.
Facultatea este foarte bine dotată. Ni s-a pus la dispoziţie un laborator, cu internet şi
imprimantă, însă nu prea l-am folosit pentru că de obicei lucram de acasă.
Există mai multe organizaţii pentru studenţii Erasmus (ESN Sapienza, Roma Tre, Luiss).
Acestea organizează zilnic evenimente, petreceri şi excursii în diverse oraşe. Poţi participa cu cardul
Erasmus de la oricare dintre aceste organizaţii. Probabil cea mai interesantă excursie realizată a fost
o excursie de 7 zile în Sicilia. Aceste excursii sunt destul de ieftine şi bine organizate ; astfel ele
reprezintă bune oportunitaţi pentru a te plimba şi a vizita oraşe noi din întreaga Italie.
Cu sigurantă cel mai urȃt aspect al oraşului Roma este transportul. Astfel, timpul şi ora exactă
este doar ceva aproximativ.Nu te poţi baza pe transportul public pentru a ajunge la timp undeva.
Mereu trebuie plecat cu cel puţin 30 minute înainte. Autobuzele mereu întȃrzie deoarece romanii
(„romani” pentru că mai întȃi sunt romani şi apoi italieni) nu au prea mult respect pentru regulile de
circulaţie şi parchează cam pe unde doresc ei. Apoi mai este şi aspectul „turişti”. Oraşul este plin de
turişti, la orice oră, în orice zi. Pe lȃngă turişti, mai sunt şi foarte mulţi imigranţi. Astfel mijloacele de
transport sunt mereu pline, mai ales în orele de vârf. Singura salvare o reprezintă metroul , însă nici
acesta nu este foarte dezvoltat, fiind doar 2 linii care de obicei duc către marginea oraşului sau la
principalele atracţii turistice. Aşadar, transport întȃrziat, aglomerat şi la care mai poţi adăuga şi
căldura destul de mare începând cu sfârşitul lunii aprilie. Un lucru este cert, Roma nu este pentru cei
mai puţin rezistenţi la efort. Distanţele sunt destul de mari, Roma este foarte întinsă (1285 km2 ,mai
mare decȃt New York City) şi te poţi aştepta să mergi mult.
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Dar tot mersul şi toată agitaţia se merită în cele din urmă, deoarece Roma este plină de
lucruri şi locuri foarte frumoase, multe dintre ele ascunse de ochii turiştilor.Oraşul este plin de turişti
care stau doar pentru cateva zile şi se înghesuie să vadă frumoasele atracţii „principale” din cărţile
turistice (Colosseo, Piazza Venezia, Palatino, Fori Imperiali, Piazza Spagna, Fontana di Trevi, Castel
Sant’Angello). Eu o să enumăr câteva locuri mai puţin cunoscute, dar care m-au impresionat :
-Parcul Villa Borghese(împreună cu Galleria Borhgese şi Bioparco);
-Le Domus Romane din Palazzo Valentini (un muzeu foarte interesant care prezintă Columna
lui Traian în detaliu şi o baie termală folosind tehnici de proiectie 3D direct pe ruine);
-Cele 4 catedrale papale (San Giovanni,San Paolo,San Pietro si Santa Maria delle Grazie);
-Basilica San Pietro in Vincoli;
-Palazzo Doria Pamphilj;
-Gianicolense,Piazza Garibaldi (situat pe cel mai înalt deal din Roma , de aici se poate vedea
cea mai frumoasă panoramă a Romei);
-Basilica Santa Maria Degli Angeli ;
-Muzeul şi Cripta Capucinilor;
-Via Appia Antica (cel mai vechi drum din Roma) şi Catacombele lui San Callisto;
-Portul roman de la Ostia Antica;
-Cartierele noi construite de Mussolini (metro EUR)
De asemenea, lânga Roma , la doar 30 minute de mers cu trenul luat din Gara Tiburtina, se
găseste oraşul Tivoli. Aici se află Villa D’Este, considerată de mulţi ca fiind cea mai frumoasă grădină
din toata Italia. Tot aici vei întȃlni de asemenea Villa Adriana şi Parco Villa Gregoriana.
Cȃt despre viaţa de noapte Roma este un oraş foarte activ, plin de tineri , atât italieni cât şi
străini. Cele mai „vii” zone sunt Piazza Navona, Campo di Fiori, Via Giuseppe Libetta (lȃngă
Garbatella), Via di Monte Testaccio. Nu are rost să enumăr locaţii, pentru că de fiecare dată am fost
în locuri diferite şi de obicei acestea îşi schimbă numele foarte repede. Există destule cluburi şi
baruri, în multe din ele se organizează frecvent petreceri studenţesti. Restaurantele însă, cu toate că
sunt numeroase, multe dintre ele sunt „tourist traps”. De aceea trebuie evitate restaurantele foarte
centrale sau cele situate foarte aproape de marile atracţii.
Un mare plus pentru Roma este apropierea de mare, la Ostia, locul unde se mută o mare
parte din distracţie vara. Acolo se ajunge în aproximativ 30 minute luȃnd metroul de la staţia
Piramide. Un alt loc preferat de italieni pentru mare este Fregene.
De asemenea, Roma mai este aproape de Sperlonga, Anzio,Terracina, Formia şi de Insulele
Pontine (Ponza) . Începȃnd cu luna mai se deschid plajele, iar soarele este îndeajuns de puternic
pentru a te bronza.
Pentru împatimiţii de sport, Roma are două mari echipe europene de fotbal: AS Roma şi Lazio
Roma. În fiecare săptămȃnă, se joacă meciuri pe Stadio Olimpico. De asemenea, la mijlocul lunii mai,
se joacă turneul de tenis ATP Roma.
În concluzie, pot zice că Roma este un oraş extraordinar de frumos, cu siguranţă unic.
În 4 luni de zile , am avut mult timp să descopăr foarte multe lucruri . Poate mai mult decȃt
muzee, catedrale şi atracţii turistice, a contat pentru mine experienţa de a locui într-un oraş foarte
aglomerat şi vizitat. Astfel în 4 luni ajungi să vezi Roma altcumva decȃt ai vazut-o atunci când ai fost
ca turist 3-4 zile . Recomand această experienţă oricarui student.
Ionuţ Udrea
udrea_ionut_ace@yahoo.com
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