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Mă numesc Cristian Văduva şi sunt student al Universității Ecologice din București în cadrul Facultății Ecologie și Protecția Mediului.
În perioada 01/06/2014 – 29/08/2014 am fost într-o mobilitate de practică Erasmus+ la Fundația Gaia din Malta. 
Această fundație se ocupă de custodia a două Situri Natura 2000, Ghajn Tuffieha, din Malta şi Ramla - insula Gozo iar eu m-am ocupat 
de conservarea zonei protejate Ramla Bay din Gozo.
Începeam ziua trezindu-mă de dimineață, la ora 8, punctual, ca de obicei. La ora 11 eram la sediul Gaia pregătit în fiecare zi pentru ceva 
nou. Puneam pe mine tricoul Gaia iar primul lucru pe care îl aveam de făcut era să verific zona protejată care includea plaja Ramla Bay 
şi dunele de nisip. Spre exemplu, cantitatea de gunoi de pe plajă, curat, mediu, murdar. Adunam 1-2 kg de gunoi în fiecare zi.
Totodată trebuia să verific perimetrul înotătorilor și linia liberă a ambarcațiunilor, bicicletelor de apă și altele. Perimetrul înotătorilor era 
delimitat cu geamanduri. Dacă erau rupte sau lipseau le înlocuiam cât mai repede. 
La ora prânzului plaja era plină de turiști și localnici dornici de o zi placută, nisip roşu și un soare extraordinar. Dunele de nisip, pentru 
că erau în formare și de asemenea plante protejate creşteau acolo, erau delimitate de restul plajei prin frânghii legate de-a lungul lor și 
prevăzute cu o notă pentru persoanele care vor să treacă dincolo de respectiva frânghie.
Siguranța oamenilor pe plaja era foarte importantă. Pentru aceasta, 5 steaguri îi anunțau cum este apa, plaja sau daca este o zi bună de 
soare și înot sau nu, steagul verde, galben, mov și 2 steaguri roșii. De asemenea, de la ora 11 la ora 19, precum orarul meu, pe plajă erau 
prezenți 4 salvamari care asigurau primul ajutor în caz de nevoie. Mergeam la ei,  îi salutam, vorbeam cu ei, îi întrebam dacă este totul 
în regulă și îi informam că sunt acolo, în caz de nevoie, sunt în preajmă, fiind gata să-i ajut.
Nu se încalcau regulile, ambarcațiunile nu încălcau zona deschisă publicului, gunoiul era aruncat la coșurile de gunoi aflate pe plajă, 
dunele de nisip de asemenea nu erau încălcate decât foarte rar de turiștii curioși care doreau sa vadă de ce zona este interzisă publicului. 
Bineînțeles, când se întampla asta, mergeam, vorbeam cu ei și le explicam că nu au voie să meargă acolo deoarece dunele de nisip erau 
în formare și puteau distruge diversitatea de plante protejate legal.
Toate acestea dacă erau respectate și totul era în regulă în zona de care eram responsabil, puneam steagul albastru care a fost câştigat de 
Ramla Bay în anul 2013 pentru măsurile de siguranță luate pentru public și nu numai. Steagul albastru arată că plaja este sigură, calitatea 
apei nu este dăunătoare pentru corpul omenesc iar oamenii se pot bucura de o zi plăcută.



Îmi făcusem foarte multi prieteni acolo, localnicii de asemenea mă cunoșteau toți, ştiau cine sunt şi ce fac zi de zi pe plajă. 8 ore pe zi 
le petreceam pe plajă, înotam, împărțeam pliante cu informații despre Gaia Foundation, scrumiere din hartie pentru fumători, vorbeam 
cu oamenii, pe turiști îi ajutam cu orarul autobuzelor, hărti și alte informaţii. Imi plăcea foarte mult să comunic și exersam asta zi de zi.
Cele 3 luni ale plasamentului în Malta au trecut foarte repede. A fost o oportunitate plină de aventuri și prieteni noi, am vizitat tot ce se 
putea vizita, experiența culturală a fost de necontestat și m-am bucurat de fiecare moment petrecut acolo. Odată cu aceasta mi-am îm-
bunătățit și cunoştinţele de limbă engleză. Mă consider norocos că am avut această șansă, să cunosc oameni buni, să învăț multe lucruri 
noi și interesante despre mediul înconjurător. În final rămâi cu multe amintiri frumoase. Consider că am facut o treabă foarte bună pe 
parcursul mobilității și cu siguranță mă voi întoarce să vad progresul Fundației Gaia din Malta.
Vă recomand tuturor să aplicați pentru bursa Erasmus+!


