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1. Acte  
Actele necesare precum şi data limită de completare/semnare a acestora au fost disponibile la 

adresa http://www.software.ucv.ro/burse/PoliMadrid.html 

În locul documentului de learning agreement, am completat un acord de plasament. Aceste acte 

au fost trimise la UPM, semnate şi retrimise in ţară. Cu aceasta varianta semnata am fost la 

Universitatea din Craiova, de unde am primit fişa de atestare a datei de sosire, inclusiv, de 

plecare de la UPM, fişă ce a fost semnata în Madrid 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 UPM. 

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 lucratoare, 

iar carnetul va fi trimis prin posta la adresa completata în cererea tipizata. Cea de-a 2-a varianta, 

este mult mai simpla, dar costa. Pot spune ca le-am facut pe ambele, iar cea privata am realizat-o 

prin intermediul responsabilului Erasmus de la Universitatea din Craiova, a durat 10 min cat am 

semnat şi s-a imprimat contractul, şi a costat 57 Ron.  

2. Proiectul 
Am început prin propunerea unor teme de proiecte sau a unor domenii din care am dorit să 

realizez proiectul. În funcţie de acestea(care au fost trimise prin e-mail la UPM), mi s-a stabilit 

un profesor coordonator, cu care am luat legatura anterior sosirii în Madrid.  

Proiectul propriu-zis a fost stabilit la prima întalnire şi discuţie faţă în faţă cu profesorul. 

Presupun ca aici depinde de fiecare profesor în parte. Modul de realizare al proiectului este de 

nivelul unui proiect realizat într-o companie. Adică, dupa stabilirea temei, este datoria ta să te 

documentezi, să faci designul şi implementarea, iar în cazul întampinării unei probleme poţi 

apela la profesor. Programul de lucru, în cazul meu, mi l-am stabilit singură, putând o parte din 

treabă să o realizez chiar de acasă.  

 

http://www.software.ucv.ro/burse/PoliMadrid.html


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 UPM ), 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/luna din partea Facultatii ACE. 

 

4. Transport  
În primul rând, transportul până în Madrid. Recomand zborul cu avionul pentru că durata de la 

Bucuresti-Madrid este între 2-3 ore, stresul este minim şi nu există alte taxe de drum. Nu 

consider 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, recomand ca 

acesta să fie achiziţionat cât mai din timp, cel puţin cu 3 luni înainte, pentru a obţine un preţ 

avantajos. De asemenea, daca se poate, să-l luaţi dus-întors şi de la o companie low-cost, precum 

Wizz Air sau Blue Air. În cazul meu nu am reuşit să respect niciunul din aceste puncte din cauza 

că nu am ştiut ce date să aleg. Cea mai bună perioadă de plecare este între 5-10 februarie, dar nu 

mai târziu de 15. Este posibil să se suprapună cu sesiunea de pe primul semestru, dar mai bine 

reprogramaţi unele examene, sau le daţi cu alte grupe, decât să pierdeţi începutul de semestru la 

Universitatea gazdă(cum a fost şi cazul meu, care am ajuns pe 15 februarie şi am pierdut 

orientarea şi programul de mentori pentru Erasmus). Data de întoarcere ar trebui, teoretic, să fie 

aceeaşi cu cea de plecare, 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 învatamant sau acordul de plasament, Universitatea vă 

poate cere restituirea banilor de bursă). În practică, deşi am plecat cu 2 zile mai devreme, am 

discutat cu responsabilul de la biroul internaţional şi acesta a fost de acord cu semnarea actelor 

pe data pe care am cerut-o noi şi expedierea acestora prin curierat. 

Transportul local(metrou, autobuz, tren) se realizează în modul cel mai econom cu un abonament 

de transport(abono de transporte).  



 

Imagine 1 

Ce trebuie ştiut despre aceste abonamente: 

- Sunt formate din 2 părţi: cartela(portocalie pentru tineri sub 23 de ani, roşie pt adulti, 

etc), care conţine o poză personală, un cod şi zona în care este valabil(în cazul imaginii- 

zona A) şi un bilet care va fi folosit pentru a accesa mijlocul de transport dorit; 

- Pentru eliberarea cartelei trebuie depuse 2 poze tip buletin şi copie dupa buletin sau 

paşaport, la un Estanco(imagine 2). Vă recomand să depuneţi actele cât mai rapid, 

întrucât până la eliberare durează aproximativ 15 zile. Până la eliberare puteţi cumpara 

bilete de 10 călătorii(aproximativ 12 euro). După eliberare se poate cumpăra şi primul 

bilet din acelaşi loc. Biletele următoare(pentru lunile ce urmează) pot fi achiziţionate de 

la automatele plasate înaintea intrării le metrou/tren. 

 

Imagine 2 

- Un bilet este valabil o lună, începând cu data de 1 a acelei luni. Poate fi achiziţionat 

începând cu data de 20 a lunii anterioare, dar nu mai târziu de data de 15 a lunii în curs. 



Deci, dacă nu aţi reuşit, din diverse motive, să vă achiziţionaţi biletul pt abonament 

înainte de data de 15, nu-l veţi mai putea cumpăra pt acea lună. 

- În cazul pierderii sau furtului abonamentului trebuie sunat la autorităţile transportului cu 

metroul( 902 444 403). În cazul în care abonamentul a fost găsit vi se va înapoia. În 

caz contrar, nu aveţi altă obţiune decât să vă cumpăraţi un nou abonament. 

- Preţul unui abonament depinde de categoria de vârstă în care se încadrează fiecare 

şi de zonă. Acestea pot fi verificate la următoarea adresă: http://www.ctm-

madrid.es/servlet/RedTransServlet?xh_ACCION=1&xh_TIPO=7&MENU=3&SUBMENU=1 

Pentru a ajunge la Facultad de Informatică am avut nevoie de un abonament pentru 

zona B1, care m-a costat aproximativ 37 de euro pe lună. De acelaşi tip de abonament au 

avut nevoie şi colegii care au studiat la Universidad Autonomă din Madrid. 

Informaţii utile în legătură cu mijloacele de transport: 

 Metrou: 

- Orar de funcţionare: între 6:00 şi 1:30, zilnic; 

- Harta liniilor de metrou : http://www.ctm-madrid.es/pdf/metro.pdf 

 Tren (renfe): 

- Harta staţiilor de tren : http://www.ctm-madrid.es/pdf/cercanias.pdf 

- Sunt cele mai rapide mijloace de transport, iar intervalele de aşteptare pot fi între 

3 şi 15 minute. 

 Autobuz: 

- Fiecare staţie de autobuz (parada) are panouri cu nr autobuzelor ce opresc în acel 

loc, traseele fiecăruia, precum şi durata în minute până la sosirea următorului 

autobuz. 

- Pentru a opri un autobuz se face semn cu mâna. 

- Se urcă doar prin partea din faţă, de la şofer, unde se şi validează 

biletul/abonamentul şi se coboară doar pe uşile de la mijloc. 

- Pentru a cere oprirea într-o anumită staţie se apăsă un buton de Stop.  

- Harta staţiilor de autobuz: http://www.emtmadrid.es/mapaweb/emt.html 

- Liniile de noapte sunt cele cu nr precedate de N(night).  

http://www.ctm-madrid.es/pdf/metro.pdf


5. Cazare 
Nu este asigurată de către facultate. 

Personal am închiriat un apartament anterior sosirii în Madrid, prin intermediul firmei 

Madridem: http://www.madridem.com/nueva_web/web/estudiantes.asp?i=en  

Am plătit 350 de euro/lună/persoană, incluzând şi utilităţile(curent, apa, internet, etc.). Am locuit 

6 persoane într-un apartament de 8, 4 camere, living, bucătărie, balcon şi 2 băi, complet 

mobilate. De asemenea, am avut maşină de spălat haine, maşină de spălat vase, cuptor cu 

microunde, aragaz şi cuptor electric, internet wireless. La 20 de metri de apartament am avut 

linie de metrou. Zona liniştită, la 17 minute distanţă, cu metroul, de centru (Sol). Spital în 

apropiere, biblioteca, farmacii, 2 supermarket-uri, diverse magazine. 

Am fost nevoiţi să plătim o parte din chirie în avans, precum şi garanţia de 175 

euro/persoană(care se înapoiază după părăsirea apartamentului). 

Pe decursul celor 4 luni nu am întâmpinat decât 2 probleme în legătură cu cazarea. Ni s-a stricat 

cuptorul cu microunde, am anunţat firma(Madridem) şi iniţial ni s-a spus că vor chema un 

specialist, dar noi vom suporta cheltuiala. Conform contractului de închiriere, eram obligaţi să 

plătim doar în cazul în care dăuna a fost provocată de noi prin folosire neadecvată. Am insistat 

pe acea parte din contract şi ni s-a dat dreptate. Cuptorul a fost reparat iar costul reparaţiei a fost 

suportat de proprietarul de drept. Cea de-a doua problemă a fost ulterioară plecării din Madrid. 

Deşi inventarul a fost făcut împreună cu un reprezentant al firmei şi totul a fost în regulă, am fost 

înştinţaţi prin email de lipsa mai multor lucruri(prosoape, lenjerii de pat, etc), urmând să ni se 

oprească bani din garanţie pentru înlocuirea acestora. Încă aşteptăm soluţionarea aceşti 

probleme.. Sfat: dacă ajungeţi într-o situaţie similară, faceţi copie xerox/ poză a fişei de inventar 

completată de reprezentantul firmei, sau cereţi o dovadă semnată.  

  

Sfaturi: 

- Căutaţi pe cât mai multe site-uri, inclusiv prin Facebook, adăugând grupuri 

precum Madrid ErasmusAgency (sau orice alt grup ce conţine cuvintele Erasmus 

şi Madrid). 

- Nu căutaţi să fiţi aproape de facultate, ci, mai bine, aproape de centrul oraşului. 

Acesta e cuprins intre staţiile de metrou: Sol- Gran Via- Callao. În acelaşi timp ar 

fi bine ca apartamentul să fie în apropierea unei staţii de metro. 

- 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 am înţeles că este 

destul de costisitor. 

- Citiţi cu mare atenţie contractul de închiriere. 

 

 

6. Mâncare 
Varianta cea mai economa este aceea de a cumpăra alimente din supermarket-uri (Carrefour, 

Alcampo, Dia), unde preţurile sunt foarte apropiate de cele din România. 

De exemplu:  

- 1L lapte 0.65 euro 

- Bagheta pâine 0.55 euro (pâinea feliată -1 euro, dar gustul este foarte diferit) 

- Quesso(un fel de brânză topită) 1 euro 

- Pizza semi-preparata 2-3 euro 

Cele mai bune oferte le-am găsit la Carrefour de lângă staţia de metrou Aluche. 

Preţurile pentru un meniu în oraş variază începând cu 8-9 euro(cele mai ieftine). O variantă ar fi 

să încercaţi un restaurant all you can eat pentru aproximativ 10 euro. 

Fiecare facultate are cantină şi meniuri pentru studenţi cu aproximativ 5 euro, în care sunt incluse 

2 feluri de mâncare şi un desert. 

O informaţie importantă: masa de prânz se serveşte între ora 1 şi ora 3, atât în oraş cât şi la 

facultate. 

Între orele 2 şi 5 dupamiaza magazinele sunt închise, mai puţin Mall-urile. 

 

7. Distracţie 
Madrid este oraşul ideal pentru a fi Erasmus! 

Activităţile sunt numeroase şi diversificate. Voi încerca să prezint cât mai multe. 



Primul sfat este acela de a face un card ESN. L-am făcut la Universidad Autonomă şi a costat 5 

euro. Cu acest card beneficiezi de reduceri la numeroasele evenimente realizate special pentru 

studenţii Erasmus. Tot de la UAM, lunar se poate intra în posesia unor cupoane de reduceri 

pentru intrări la parcuri de distracţii, cinema, fast-food, etc. 

Al doilea sfat este de a te alătura următoarelor grupuri pe Facebook: Erasmus Madrid ESN 

UAM, Erasmus FI UPM, ESN UCM Erasmus Madrid. Fiecare din aceste grupuri este creat 

pentru studenţi Erasmus de la diferite facultăţi din Madrid şi organizează petreceri şi diferite 

activităţi. 

Activităţi: 

- Cluburi: Kapital, Joy, Orange Caffe, La Lupe, Pacha(în general intrări libere 

înainte de oră 1-1:30, sau 10-12 euro intrare cu 1-2 băuturi; minim 6euro o 

băutură în interior); 

- Baruri: El Tigre(oferă tapas= un fel de aperitive gratuite la comandarea unei 

băuturi), 100 Montaditos(miercurea au oferte); 

- Botellon la Templo de Debod sau Plaza de Espana (întâlniri în grupuri numeroase 

de tineri, în general după ora 11 şi în special vinerea şi sâmbăta, fiecare îşi aduce 

băutura)   

- Mall-uri: Xanadu(cel mai mare- cu o pârtie de schi în interior) 

http://www.madridxanadu.com/, La Gavia(staţia de metrou Las Suertes- linia 1), 

La Vaguada(staţia de metrou Barrio del Pilar, linia 9), Principe Pio(în interiorul 

staţiei de metrou cu acelaşi nume). 

- Parcul de distracţii Warner http://www.parquewarner.com/ 

- Zoo Aquarium http://www.zoomadrid.com/ 

- Zona centrală(Sol- Gran Via- Callao) este ideală atât pentru cumpărături, fiind 

prezente magazine precum Zara, Bershka, Blanco, H&M,Stradivarius etc., dar şi 

pentru distracţie, fiind aproape în permanenţă populată de diverşi ’artişti ai 

străzii’(una din trupele mele preferate este Grupo Ernest) 

- Picnicuri în parcul Retiro 

- Spectacole de flamenco(merită văzut măcar un spectacol) 

- Se organizează numeroase excursii în diferite oraşe din Spania de către grupurile 

ESN (Ibiza, Cordoba, Valencia, Barcelona etc) 

- Cursuri de salsa 



Pentru a intra la parcul Warner, Zoo şi Muzeul de ceară recomand să vă strângeţi un grup, pentru 

a obţine discount. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul fiecăruia. Pentru a strânge grupuri, 

este suficientă crearea unui eveniment pe Facebook. Aşa am procedat pentru a merge la Warner 

şi am petrecut una dintre cele mai amuzante şi distractive zile cu un grup de 16 studenţi, din care 

iniţial nu cunoşteam decât o persoană. 

De vizitat: 

- Muzeul Prado(intrare gratuită cu carnet de student); 

- Muzeul Naval(intrare gratuită); 

- Muzeul de ceară(16 euro intrare, în staţia de metro Recoletes); 

- Palacio Real; 

- Grădina botanică şi parcul Retiro(situate una lângă alta); 

- Gara Atocha Renfe(cu o grădina botanică în interior); 

- Fântâna Cibelles; 

 

Concluzia personală 
 

Erasmus a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat până acum. Am avut ocazia, 

timp de 4 luni, să trăiesc într-un oraş superb, curat, fără somn dar în care m-am simţit în 

siguranţă. Am învăţat atât pe plan profesional, prin modul de realizare al proiectului, dar mai ales 

pe plan personal.  

4 luni de locuit împreună cu încă 5 studenţi, asigurându-ne singuri tot ce am avut nevoie, 

organizându-ne, învăţând să ne înţelegem între noi şi în acelaşi timp distrându-ne şi legând 

prietenii. 

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 mai sigură pe mine, încrezătoare în propriile forţe, cu o 

nouă motivare de a învăţa, cu noi prieteni, numeroase amintiri plăcute şi cu un zâmbet pe buze.  

Am impresia că oricât aş încerca, şi oricâte cuvinte aş folosi pentru a descrie ce înseamnă 

Erasmus, nu este suficient. Este ceva ce trebuie încercat. Deşi mi-aş dori să repet experienţă, sunt 



conştientă că este ceva unic în viaţă(deşi pot pleca din nou, experienţa nu are cum să fie nici 

măcar pe jumătate de bună). De aceea, încurajez doritorii, curioşii, pe toţi aceia pe care aceste 

rânduri i-au făcut, măcar într-o mică măsură, să se imagineze în locul meu, să nu piardă şansa. 

Avem o singură viaţă şi dacă nici acum, când suntem studenţi, nu profităm de ea pe deplin, nu 

ştiu când am mai avea ocazia. 

 

Emilia Pîrvu 

2012, Craiova 


