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       Erasmus  în  Madrid  

  

 În decursul acestui an am avut oportunitatea de a beneficia de o bursă de studii la 

Madrid în cadrul programului Erasmus Socrates. Desigur pentru a ajunge acolo, a trebuit 

mai întai să aplic pentru o bursă Erasmus, pentru care am avut de realizat un dosar ce 

cuprindea mai multe documente: scrisoarea de intenţie, formularul pentru aplicare, CV etc. O 

dată depus dosarul am aşteptat decizia finală, dacă am primit sau nu bursa de studii. De 

îndată ce am primit acordul, a trebuit să trec în formularul de Learning Agreement cursurile 

pe care urma să le studiez la Universidad Autonoma de Madrid. Cursurile, deşi nu erau 

definitive, putând să realizez modificări asupra lor odată ajuns în Madrid, ele trebuiau să 

însumeze în jur de 30 de credite, ale mele având mai exact 28 de credite. 

 Mai târziu am fost la sediul Erasmus din cadrul Universitaţii din Craiova, unde am 

avut de semnat câteva documente, pentru a putea primi bani de Erasmus. Bursa la momentul 

respectiv era de 310 euro pe lună, din care eu am primit în total 1190 euro, 50 de euro 

rămânând la Universitate. Cei 50 de euro i-am luat la întoarcerea în ţara, când a trebuit să 

aduc restul documentelor: Learning Agreement-ul, foaia ce justifica şederea mea de 4 luni şi 

Transcript Records-ul cu notele mele de acolo. În cazul meu, am avut norocul ca la 

întoarcere să nu primesc 50 de euro, ci 410 euro, întrucât bursa Erasmus se mărise între timp 

la 400 de euro (400*4 - 1190 = 410). În afară de aceşti bani am mai primit din partea 

facultaţii în timpul în care am fost în Madrid câte 50 de euro lunar.  

 Un alt lucru necesar pentru plecare a fost realizarea unei asigurări pe 4 luni, aceasta 

fiind necesară şi la facultatea la care urma să studiez în Madrid. 

 Având în vedere distanţa mare dintre Craiova şi Madrid, am călătorit cu avionul 

întrucât era cel mai rapid mod, zborul durând doar 4 ore, cu plecarea din Bucureşti. Preţul 

pentru un bilet este şi el mic dacă îl cumperi din timp, eu unul am platit 440 de ron, pentru că 

l-am luat cu 3 luni înainte să plec. O dată ce am aterizat pe aeroportul internaţional Barajas 
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din Madrid la Terminalul 1, mi s-a făcut inspecţia bagajului unde nu mi s-a confiscat nimic,  

pentru că nu aveam produse alimentare. În funcţie de ora la care se aterizează, se pot lua 

diferite mijloace de transport, de exemplu până în ora 02:00 se poate lua metroul de la staţia 

din aeroport, până la staţia Nuevo Ministerio, preţul biletului fiind de 2,5 euro. Exceptând 

taxiul care este ceva mai costisitor, se poate lua şi autobuzul chiar până la Plaza de Cibeles, 

preţul biletului fiind de 4-5 euro. 

 Pentru a ajunge la Universidad Autonoma de Madrid unde aveam să studiez trebuia 

să iau cercanias (trenul suburnan din zona metropolitană a Madridului) până la staţia 

Cantoblanco Universidad, ce este amplasată chiar în campusul universitaţii. La ieşirea din 

staţie se afla un punct de informaţii, de unde am luat o hartă a campusului şi unde mi s-a 

explicat cum să ajung la facultatea Escuela Politechnica Superior (EPS). 

 Odata ajuns la facultatea EPS, am fost la biroul de relaţii internaţionale cu Learning 

Agrement-ul completat în ţară, de unde am fost trimis la biroul de burse externe, care acum 

se află în Plaza UAM (este în mall-ul din centrul campusului). Acolo a trebuit să prezint 

documentele, precum Learning Agrement-ul şi asigurarea pe patru luni, şi tot aici mi-a fost 

semnată foaia cu ziua în care am sosit. După aceea am mers la coordonatorul meu de acolo, 

domnul Francesco Diez, care a fost foarte amabil şi mi-a dat cateva detalii despre cursurile 

pe care urma să le fac, tot el semnându-mi şi modificările pentru agreement. Apoi am mers 

din nou la biroul de relaţii internaţionale unde am lăsat Learning Agrement-ul şi am semnat 

restul documentelor, rezolvând astfel cu actele. Desigur la întoarcerea în ţară a trebuit să mi 

se semneze din nou foaia cu ziua în care am plecat. 

 Tot în cadrul universităţii mi-am făcut la biroul ESN (Erasmus Student Network) un 

card de student cu doar 5 euro şi care s-a dovedit foarte util, atât în cluburi, cât şi la 

monumente sau muzee. Tot acolo poţi să-ţi laşi şi adresa de email şi să primeşti mesaje cu 

evenimentele organizate de ei, precum plecări în alte oraşe sau petreceri. De exemplu, eu am 

plecat la Valencia cu autocarul la ora 09:00 şi m-am întors a doua zi la ora 11:00, preţul 

biletului fiind de 25 de euro.  

 În cadrul facultăţii EPS am avut până la urmă 3 cursuri şi un proiect: 

- Network Architecture II, un curs pe care nu-l recomand nimănui să-l ia, pentru că este 

destul de greu. Examenul în sine, chiar dacă este sub forma de grilă, este dificil din 

cauza volumului mare de informaţii, dar şi pentru că orice răspuns greşit se scădea 

din notă. Desigur pentru a ajunge să susţii examenul trebuie mai întâi să promovezi 

laboratorul ce era împarţit în 4 practici, destul de dificile (de exemplu, una consta în 

completarea unei aplicaţii scrise în C standard, ce trebuia să realizeze comunicarea 

între mai mulţi clienţi utilizând protocoalele Arp şi Ip); 

- Software Engineering II, unde l-am avut ca profesor pe domnul Jack Mario Mingo şi 

unde am studiat despre procesele de Testare şi Validare din Inginerie Software. 

Examenul nu a fost unul dificil cu toate că era un volum mare de informaţii, însă 

laboratorul a fost mai greu, pentru că am avut de realizat multe documente de testare 

şi validare fiecare de câte 20-30 de pagini. 
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- Object-Oriented Programming, un curs foarte bun, în care domnul Pablo Castells s-a 

axat mai mult pe designul orientat pe obiecte în Java şi pe principiile arhitecturii 

software. Examenul nu a fost dificil, iar în cadrul laboratorului am avut de rezolvat 4 

practici ce nu au fost grele, deoarece aveam experienţă în programarea cu Java din 

facultate . 

- Estancia Semestral sin Docencia reprezintă proiectul pe care l-am avut acolo la 

coordonatorul meu, domnul David Camacho, şi unde am avut de realizat Data 

Analysis în clasificare utilizând framework-ul distribuit Hadoop. 

 Mijlocul de transport în comun din Madrid este foarte bine pus la punct, motiv pentru 

care am mers foarte mult cu metroul, dar şi cu cercanias (acesta fiind un tren de mare viteză 

din oraş ce se poate lua din staţii precum: Atocha Renfe, Nuevo Ministerios, Sol etc.). Pentru 

a ajunge la universitate am avut nevoie de un abonament pe zona B1, ce era în jur de 37,8 

euro/lună, şi cu care puteam să călătoresc atât cu metroul, cât şi cu cercaniasul.  Preţul 

abonamentului era pentru persoanele până în 23 de ani, în cazul în care cineva avea mai 

mult, preţul fiind în jur de 52 de euro. Abonamentele se realizează la magazinele de Tabaco 

unde trebuie să duci o poza mică. 

 În privinţa preţurilor, trebuie să spun că viaţa în Spania este mai scumpă, cazarea de 

exemplu în campus ajungând la 350 de euro pe lună. Eu unul am stat cu încă 5 colegi într-un 

apartament în care până la urmă am plătit tot 350 de euro pe lună, însă aveam toate facturile 

plătite (căldura, apa, curentul etc.). De asemenea aveam de toate, Internet, aer condiţionat,  

TV, dar şi o bucătărie foarte bine dotată cu electrocasnice, precum maşina de spălat vase 

care s-a dovedit extrem de utilă pentru noi, întrucât nu mai pierdeam vremea să spălăm 

vasele. Ca şi poziţie apartamentul era bine amplasat, în aproapierea staţiei de metrou 

Pacifico, fiind la numai 2 staţii de parcul Retiro, dar şi aproape de Puerta del Sol, mai exact 

la numai 6 staţii. 

 Preţurile la alimente erau şi ele mai mari decât la noi în țară, de exemplu pâinea de 

500 de gr ajungea cam la 1 euro, pieptul de pui era 6 euro/kg sau 5 euro/kg la ofertă, o cutie 

de paste de tip pene de 400gr era 1,23 euro, o cutie de brânză topită (16 triunghiuri) era 1,67 

euro sau 1,29 euro la ofertă, spaghetele la 400gr erau 0,70-0,80 euro, apa plată la 5L 

începea de la 0,58 euro, 1kg de orez era 0,70-0,80 euro, muşchiul de porc era în jur de 6-7 

euro/kg, 1kg de ciuperci era 1,27 euro, 750gr de bulion era în jur de 0,60 euro, şunca presată 

sau salamul era în jur de 5-7 euro/kg, iar  brânza era vreo 6,5 euro/kg, dar nesărată din 

păcate, deşi am reuşit noi să o sărăm.  

 În ceea ce privește preţurile pentru produsele de igiena şi cele sanitare, unele erau 

mai mari ca la noi, altele nu: de exemplu o sticlă de 2L de Cocolino era 2.5 euro sau 2 sticle 

la 4 euro, Arielul de 10kg era 14.5 euro, 1L de clor era 0.70 euro, 24 de role de hârtie 

igienică erau 5-6 euro, 1 sticlă de sapun lichid de 200ml era 1-1.5 euro, loţiunea de after 

shave Loreal era 4.85 euro, 3 role de şerveţele de bucatarie erau 1.15-1.30 euro etc. 

 Legat de preţurile la haine, accesorii sau parfumuri pot să spun că în mod normal ele 

sunt mai mici ca la noi, dar cel mai indicat pentru cumpărături este între 15 februarie şi 7 

martie, întrucât atunci sunt cele mai mari reduceri. Ca şi zone de shopping cu preţuri mai 
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accesibile ar fi mall-ul Principe Pio, mall-ul La Gavia sau chiar în zona Puerta del Sol - 

Gran Via. Cele mai bune preţuri pentru parfumuri sunt în mall-ul Principe Pio la Primor, 

unde de exemplu parfumul Dior Homme de 150 ml la reducere este doar 70 euro. 

 Viaţa de noapte în Madrid este una nebunească întrucât madrileni sunt cu adevărat 

petrecăreţi, în fiecare noapte îi vezi în baruri, cluburi sau dacă nu îi vezi la un "botellon" 

(întruniri ale tinerilor, în parcuri unde vin cu băutura de acasă şi stau până pe la 2 când se 

duc în cluburi, desigur asta dacă mai pot).  

 Cele mai cunoscute zone ar fi: 

- Parcul din jurul templului Debod, locul preferat al tinerilor ce se adună la un 

"botellon". 

- Joy Eslava : un club într-un vechi teatru, ce se află situat în zona Puerta del Sol, fiind 

cel mai cunoscut club din Madrid,  motiv pentru care este mereu deschis. 

- Zona Tribunal este una dintre cele mai active zone, având nenumarate taverne, dar şi 

cluburi. 

- Kapital este un club imens pe 7 etaje, cu mai multe discoteci, o terasă la ultimul etaj şi 

desigur are şi o zonă pentru cei ce vor să cânte. Cel mai frumos este vara, întrucât 

poţi să ieşi pe terasă, dar şi pentru că în discoteca principală au un tun imens ce suflă 

cu aer rece. 

- Pacha este situat în zona Tribunal  şi este unul dintre cele mai atractive cluburi din 

Madrid. Deasemenea este şi locul unde am participat la cea mai tare petrecere, mai 

exact una cu spumă. 

 Preţul intrării într-un club variază între 10-15 euro, cu una sau două băuturi incluse, 

deşi intrarea în Joy Eslava era cateodata 12 euro cu 3 băuturi incluse. Desigur că de multe 

ori am intrat şi gratuit în cluburi, în general joia, folosind cardul ESN. 

 Întrucât Madridul este supradenumit "Oraşul Muzeelor", este şi logic să existe foarte 

multe muzee, nu doar de artă precum Prado, Thyssen Bornemisza, Reina Sofia, dar şi de alte 

tipuri, precum cel Naval, Arheologic sau Romantic. 

 Personal pe mine unul m-a impresionat foarte mult muzeul Prado, unde am avut şansa 

să admir capodoperele marilor artişti precum Rafael, Tiziano, Anton Van Dyck, Rembrandt, 

Paul Rubens, Carravagio, Diego Velasquez, Murillo, Dumas etc. De asemenea în timpul 

petrecut în Madrid am avut șansa de a vedea la Prado şi o colecție venită de la muzeul 

Ermitaj din Sankt Petersburg, unde am admirat nu numai bijuteriile din colecţia siberiană 

sau cele realizate de Peter Carl Faberge, ci şi picturi precum: "Lute player" de Carravagio, 

"Blue Landscape" de Cezanne sau "Le pont du Montgeron" de Claude Monet. 

  Deşi am fost la Prado de 3 ori şi am vazut foarte multe picturi din perioada 

renanscientistă sau barocă, cel mai mult însă mi-a placut la muzeul Thyssen Bornemisza 

întrucât marea majoritate a picturile erau din sec 18/19, aparţinând impresionismul, 

expresionismului, romantismului, cubismului, dar şi realismului. Recomand muzeul Thyssen 

Bornemisza tuturor admiratorilor de picturi ce odată ajunşi acolo, nu trebuie să rateze 
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"Femeie cu umbrelă în grădină" de Pierre Augustus Renoir, "Balerina verde" de Degas, dar 

şi "Casa între trandafiri" de Monet. 

 La Prado şi la Reigna Sofia se poate intra gratuit utilizând cardul ESN, în timp ce la 

Thyssen Bornemisza biletul pentru studenţi este de 10 euro, iar la muzeul Romantic intrarea 

este 2 euro. 

 Exceptând muzeele, în Madrid există nenumarate monumente sau vestigii precum:  

- Templul Debod, un templu egiptean vechi de 2200 de ani, primit de Spania drept 

cadou în urma ajutorului acordat pentru salvarea templelor Abu Simbel. 

- Bazilica San Francisco el Grande, al carei dom este al patrulea ca diametru din 

lume. 

- Plaza Mayor, unde pe vremuri se organizau festivităţi sau coride, iar oameni puteau 

să închirieze balcoanele, preţul acestora scăzând cu cât erau mai înalte. 

- Puerta del Sol, reprezintă punctul de întalnire a tuturor madrilenilor şi locul unde se 

află kilometrul 0, dar şi simbolul Madridului: ursoaica şi copacul cu zmeură. 

- Plaza Cibeles, unde se regăseşte statuia zeiţei Cibele, banca Spaniei, dar şi primaria. 

Aici este locul de sărbătoare al fanilor echipei de fotbal Real Madrid. 

- Plaza de Espana, în care se află monumentul închinat lui Cervantes. 

- Gradinile lui Sabatini, situate lângă palatul regal. 

- Teatro Real, situat în apropiere de Puerta del Sol. 

- Poarta Alacala, unul dintre simbolurile Madridului situat lângă parcul Retiro. 

- Palatul Regal, fiind cel mai mare palat din Europa şi cu siguranţa un loc ce trebuie 

vizitat măcar odata în viaţa(biletul pentru studenţi este de 5 euro, iar ghidul audio 

este 4 euro). 

- Fântâna lui Neptun, situată lângă muzeul Prado, este locul de sărbătoare al fanilor 

echipei de fotbal Atletico Madrid. 

- Plaza de Toros, este locul în care au loc coridele în Madrid. 

 Stadionul Santiago Bernabeu, este şi el un loc ce trebuie vizitat, în cazul în care 

ajungi la Madrid, biletul cu ghid fiind de 16 euro. 

 Dintre locurile de relaxare în Madrid, cel mai mult mi-a plăcut Parcul Retiro, unde 

poţi să admiri trandafiri din Rosaleda, dar şi  Plaza Sf. Ana unde poţi să te relaxezi la terase 

în timp ce admiri zona şi savurezi o băutură. 

 Unul dintre cele mai tari locuri de distracţii din Madrid este parcul Warner Bross, 

unde poţi să-te dai în tot felul de atracţii, atât pentru cei împatimiţi de senzaţii tari, dar şi 

pentru cei mai calmi. Biletul este în jur de 40 de euro, însă eu am dat pe el 31 de euro, pentru 

că aveam câteva cupoane de reducere. Carneţelele de cupoanele le-am primit într-o 

dimineaţa  în staţia de metrou când mă duceam la facultate, dar se pot găsi şi-n cadrul 

facultăţii, mai exact în holul EPS. 

 Ca şi excursii pe care le-am facut în afara Madridului, exceptând-o pe cea de la 

Valencia, am mai fost la Escorial, o reşedinţă a regelui Spaniei, unde se află Panteonul 
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regilor Spaniei. De asemenea am mai fost şi la Segovia unde am vazut apeductul de pe 

vremea romanilor, dar şi palatul regal de la Granja de San Ildefonso.  O altă excursie care 

merită facută este cea la Toledo, acolo am vizitat muzeul Santa Cruz, catedrala, dar şi 

Alacazar-ul. Preţul biletelor dus-întors nu a fost mare, pentru Escorial se poate lua cercanias 

şi costă 5-6 euro, iar pentru Segovia şi Toledo se ia trenul, biletul fiind în jur de 20 de euro. 

 Madridul este un oraş scump, comparativ cu cele de la noi, banii primiţi de la 

universitatea ajungându-mi cam pe jumatate, desigur asta cu cateva ieşiri în cluburi. 

 În ceea ce priveşte perioada petrecută în Madrid, pot să spun că mă bucur că am luat 

parte la o astfel de experienţa şi că am profitat de această oportunitate, nu numai pentru că 

am avut şansa să vizitez nenumărate locuri şi să mă distrez, dar şi pentru că am putut să 

cunosc şi studenţi din alte ţări şi să-mi fac prieteni.  

 

 

Link-uri utile: 

 Organizaţia Erasmus a Studenţilor de la UAM 

 http://www.esnuam.org/ 

 Harta Metroului: 

 http://www.metromadrid.es/en/viaja_en_metro/red_de_metro/planos/index.html  

 Harta Cercanias 

 

http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/mapa_zonas_madrid.html 

 

 Harta Obiective Turistice 

 

http://www.madridtourist.info/tourist_map.html 

 

 

Vlăducu Voican, 

Vladucu_voican@yahoo.com 


