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Dorința mai veche de a participa într-o mobilitate ERASMUS a fost îndeplinită cu succes o dată cu aplicarea și acceptarea participării 
la concursul selecției pentru studenții ERASMUS. 
Îndeplinind toate criteriile, am aplicat pentru Institutul de Cercetare și Conservare Marină – Arhipelagos din Grecia.
Cu toate emoțiile și neliniștile unei prime plecări de acest fel, m-am îndreptat spre o insulă departe de casă, în mijlocul Mării Egee.
Drumul către Insula Samos nu a fost unul rapid și m-am bucurat că am făcut această alegere. După o cursă cu autocarul, de aproximativ 
18 ore am ajuns în Atena. M-au surprins multitudinea de ruine din vremuri antice și dorința permanentă a grecilor de conservare a 
monumentelor. Din Pireau am luat feribotul spre Insula Samos și fiind pe timp de noapte m-am putut odihni, condițiile fiind mult mai 
bune decât în autocar. Ajuns la sediul principal al institutului de pe insula Samos, am fost nevoit să plec pe insula Oinousses pentru că 
acolo era echipa de sisteme informatice geografice - GIS.
Institutul este o organizație non-guvernamentală care se ocupă de conservarea biodiversității pe insulele grecești și în Marea Egee. 
Institutul cu o vechime de peste 12 ani, încearcă să răspundă prompt ilegalităților comise asupra mediului marin al Marii Egee și 
al mediului terestru de pe insulele grecești. Aceștia sunt deschizători de drumuri și propun noi soluții pentru rezolvarea diverselor 
probleme, ce sunt mai apoi adresate autorităților competente pentru a lua măsurile necesare. Specialiștii care colaborează cu institutul 
își oferă deseori sprijinul pentru a găsi rezolvări în diverse situații.
În cadrul acestei organizații am colaborat cu membrii echipei departamentului de Sisteme informatice geografice. Echipa acestui 
departament a fost pe insula Oinousses unde am fost și eu timp de două luni urmând ca ultima lună din plasament să fie pe insula Samos. 
Deși numeroase ore au reprezentat studiu individual și nu exista posibilitatea permanentă de a cere un sfat profesional, specialiștii fiind 
implicați în alte proiecte sau chiar indisponibili, munca în echipă cu alți studenți, schimbul de experiențe și cunoștințele acumulate au 
făcut posibilă finalizarea cu succes a proiectelor.
Pe parcursul celor trei luni de plasament m-am implicat în mai multe proiecte de protecția mediului. Activitatea principală a constat, 
propriu-zis, în cartarea ierbii de mare Possidonia oceanica cu ajutorul programului ArcGis.    
Activitățile secundare au constat în asistarea echipelor terestre care se ocupau cu monitorizarea populațiilor de cameleoni și șacali de pe 
insula Samos cât și implicarea în diferite proiecte pentru a le oferi celorlalti voluntari hărți.
O zi obișnuită pentru mine începea de la ora 8:00, un duș rapid, mic dejun iar la ora 9:00, gata de muncă. O pauză de o oră era suficientă 
pentru pauza de prânz iar ziua de lucru se încheia la ora 18:00, cu masa de seară la ora 19:00. Activitatea de practică se desfășura în 
cursul săptămânii iar weekend-ul era liber.



Amalgamul de personalități și nationalități diferite nu a făcut uşoară conviețuirea împreună dar toleranța și nevoia de adaptare s-au 
dezvoltat și au făcut ca timpul petrecut în colectivitate să fie plăcut și plin de noi experiențe. Sărbătorirea zilelor de naștere și diversele 
jocuri desfășurate în timpul liber ne-au ajutat să ne cunoaștem mai bine. 
În cadrul institutului am întâlnit persoane deosebite de la care am învățat lucruri noi, am făcut schimb de experiențe și cunoștințe și care 
pe parcurs mi-au devenit buni prieteni. Alături de ei am petrecut momente de neuitat.
Din punctul de vedere al unui student care a experimentat viața Erasmus, nu pot spune decât că dacă ai ocazia să beneficiezi de o bursă 
europeană, nu o pierde. 
A fi student Erasmus este o ocazie unică ce nu poate fi repetată în alte circumstanțe. Prieteniile care se leagă, experiențele care se caștigă, 
transformarea într-o persoană matură și puternică, încrederea în propriile forțe, toleranța și acceptarea diferențelor sunt niște puncte 
cheie care prin evenimentele trăite desăvârșesc personalitatea unui tânăr aflat în plină dezvoltare. 
Experiența mea a fost în Grecia, pe Insula Samos o lună și pe Oinousses două luni dar cu siguranță orice țară din Europa oferă experiențe 
specifice culturii iar în același timp, o bursa Erasmus oferă posibilitatea de a cunoaște noi persoane, schimb de experiențe şi noi 
cunoștințe. 
Mi-a făcut plăcere să fiu un student Erasmus iar această experiență unică cu siguranță nu va fi uitată.


