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Amaximoaie  Alin 
          Mă bucur foarte mult pentru că am participat 
la acest proiect  Erasmus+,   deoarece am învățat 
lucruri noi, atât despre mine, dar și despre colegii 
mei. 
         Am învățat cum este să lucrezi cu  oameni  
necunoscuți,  să te descurci într-o altă limbă decât  
limba natală și să  înveți și să respecți  regulile  
agentului economic. 
         Am lucrat  la întreținerea spațiilor verzi  din 
orașul Nicotera.  Îmi doresc să repet experiența  și în 
alt loc. 
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Airinei  Gabriel 
 

             Experiența acesta  a fost ca o  provocare 
pentru mine pentru că mi-a  dat ocazia  să mă 
exprim liber, să mă descurc  în situații necunoscute 
(aeroport sau chiar în mijloacele de transport din 
orașul Nicotera), să lucrez în echipă cu colegii  mei.  
Am învățat  despre bucătăria și cultura italiană. 
   Prin această   experiență am  învățat despre  
arborii și arbuștii  decorativi,  despre modul lor de 
îngrijire și chiar am aplicat acasă  modul de tăiere a  
arborilor decorativi. 
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Bobouțanu Mihaela 
     Cel mai mult din această  perioadă de practică 
mi-a plăcut că a trebuit să luam decizii singuri la 

locul de muncă, bănuiesc că așa va fi și la  angajare. 
Deși  am lucrat cu  un tutore italian,   ne-am înțeles 
foarte bine sarcinile și am fost lăudați pentru  
efortul nostru, lucru ce mi-a dat încredere că pot 
face față  unui loc de muncă. Pentru mine a fost   o 
experiență profesională dar și o vacanță. Cred că 
tuturor ne-a plăcut să petrecem după-amiezile pe 
plajă. 
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Azoitei Alexandru 
           Am lucrat la o seră de flori, unde 
am învățat modul de înmulțire și 
îngrijire a florilor decorative, pe care le 
vedem doar în florării la noi. Mi-a plăcut  
că am condus tractorul  și am fost 
apreciat pentru munca mea. 
Am învățat să lucrăm în echipă și să ne 
acceptăm reciproc. Mi-a plăcut și marea 
foarte mult. 
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Cremănuță Florentina 
              Această experiență mi-a plăcut, în primul  rând 
am învățat cum se lucrează într-o altă țară, ritmul lor de 
lucru, am reușit să ne înțelegem, să ne tolerăm unii pe 
alții și cel mai important lucru am reușit să fim aproape 
ca o familie și să nu regretăm că am plecat de acasă.   
Cred sincer că în România în  agricultură se muncește 
foarte mult, este puțin mecanizată și  cred că mai puțin 
rentabilă. Mă bucur că am participat  în acest stagiu de 
practică și recunosc am  aplicat  acasă metode de 
înmulțire vegetativă prin butășire experimentate acolo..  



Lesniuc Dumitru 
     În această experiență am  învățat 
cum să am grijă de mine, cum să mă 
descurc într-o țară străină și   să 
negociez.  Acest proiect mi-a dat ocazia 
să am o altă imagine despre muncă, noi 
românii depunem o muncă fizică mult 
mai mare în agricultură decât italienii. 
Dar cel mai mult mi-a plăcut marea. 
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Boghean Dumitru 
         Sunt o persoană  timidă, iar 
această experiență mi-a dat 
oportunitatea să interacționez  mai mult 
cu colegii mei  dar și cu oameni noi.  
Cred sincer  că am venit  în țară mai  
sigur pe mine, mai bine pregătit 
profesional și cu mai mulți prieteni.   
       Dacă îmi doresc să repet o astfel de 
experiență? Da, categoric da. 
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Paliciuc   Alexandru 
              Recunosc  sincer că la înscriere nu eram foarte 
încântat de proiect, cu multe ore de pregătire  înainte dar,  
din momentul când am plecat din Flămânzi a fost o 
experiență grozavă, de la călătoria cu avionul la scăldatul în 
mare, dar mai ales  locul de practică. Am  fost  repartizați la 
o fermă de tip familiar care aveau plantații de rodii și 
măslini. Am învățat să avem grijă unul de celălalt, să lucrăm 
în echipă  și să luam decizii împreună.  Proprietarul era un 
tip foarte deschis, a lucrat mult alături de noi, ne-a arătat 
cum să folosim utilajele agricole și am condus  chiar 
tractorul.  Oamenii sunt mult  mai primitori si deschiși,  Aș 
repeta această experiență oricând.  Mulțumesc liceului 
pentru această oportunitate. 
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Pișta Daniel 
                 În această  mobilitate am învățat lucruri noi, am  
învățat să lucrăm în echipă și că  putem să ne acceptăm  
reciproc. Chiar dacă ne-am dus să ”muncim” pentru mine 
acest lucru nu  a fost deloc o povară. Și  am descoperit că 
dacă muncim în echipă putem să avem un randament mai 
bun. Am descoperit o  diferență  uriașă   de mentalitate 
asupra muncii și nu numai.  Mi-a plăcut   călătoria cu 
avionul, cazarea, marea, mai puțin pastele din meniul  zilnic. 
         Îmi doresc să mai am oportunitatea de a participa la 
astfel de  proiecte.  
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Călin Robert 
          Am învățat  multe lucruri noi, cum ar fi să 
negociem și să ne adaptăm mediului. Am văzut 
mari diferențe între civilizația  noastră față de cea 
italiană. Am avut emoții cu privire la  călătoria cu 
avionul, la contactul cu oameni noi, cu limba 
italiană și cu  bucătăria italiană. A fost mai greu la 
început dar am  învățat să mă comport  și  să  devin 
mai responsabil. 
 Doresc nespus să repet această experiență.. 
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Huștiuc  Costel 
           A  fost  foarte frumos, mi-a plăcut locul, dar mai 
ales oamenii .    Această experiență mi-a dat șansa  să  
pun în aplicare  ceea ce am învățat în clasă. Am avut 
ocazia să  vedem locuri noi, culturi noi si să ne  
îmbogățim cunoștințele profesionale si  culturale.  
 Sper sincer să  mai particip  la astfel de stagii de 
pregătire  profesională prin proiecte Erasmus+.  
 Mulțumesc mult   conducerii liceului pentru această 
oportunitate. 
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Grumeza  Dumitru 
       Acest stagiu a fost  special pentru mine, m-a ajutat  să înțeleg 
că agricultura, respectiv cultura viței de vie unde am lucrat, se 
poate face  mai mult mecanizată, mai echilibrată și  cu rezultate 
mai bune. 
       Mi-a plăcut  rolul de angajat temporar,  am învățat să mă 
bazez pe mine dar și pe colegii mei și de aceea cred că  aș deveni 
un  angajat  bun. 
        Mi-a plăcut experiența de la călătoria cu avionul,  scăldatul în 
mare,  limba  și cultura italiană, chiar și bucătăria lor.    
         Recomand  tuturor colegilor să participe cel puțin o dată la 
astfel de proiecte, îți pot schimba percepția despre muncă și 
viață. 
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Vîntu Larisa 
       Prin acest proiect am avut ocazia să pun în aplicare 
cunoștințele teoretice învățate  în școală. Am lucrat într-o 
plantație  viticolă, precum și în cramă.  Am învățat  foarte 
multe lucruri noi. Când am ajuns în plantație am observat că 
la capătul fiecărui rând era plantat un trandafir, mi-a plăcut 
ideea, dar nu era în scop estetic, ci era un etalon pentru 
starea de sănătate a culturii  viței de vie, deoarece trandafirii 
sunt mult mai sensibili la boli decât vița de vie. Mi-a plăcut 
marea, dar și faptul că am putut să îmi  exersez  limba 
italiană. 
    Îmi doresc să  repet experiența și mulțumesc  inițiatorilor 
proiectului pentru  această oportunitate. 
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Siminiceanu Vasile 
        Cu ajutorul acestui proiect Erasmus+  am 
învățat  să mă apreciez mai mult pe mine, dar 
și pe  colegii mei de echipă, să pun în practică  
cunoștințele teoretice și să intru în ”rolul” de 
angajat.  Recunosc faptul că este diferit față 
de cel de elev, dar această experiență mi-a 
dat încredere că pot face față  cerințelor unui 
loc de muncă în agricultură. 
   Îmi doresc să  am și alte ocazii de a 
experimenta. 
 



Erasmus+ 

Sticlariu Vlad 
      Mă bucur că am participat în acest 
proiect Erasmus+ pentru că mi-a oferit 
oportunitatea  să întâlnesc oameni noi, 
să  experimentez  și să iau decizii în 
cunoștință de cauză.  Am învățat că 
lucrul în echipă este mai  rentabil, chiar 
mai  distractiv, și bineînțeles mi-a  
plăcut  marea în toate fazele ei(liniștită 
sau  agitată ).  
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      Am avut privilegiul să observ  timp de două 
săptămâni evoluția unor copii,a căror orizont 
nu era mai departe de Județul Botoșani,  
evoluție atât în plan profesional cât și  
personal,  prin contactul cu  o lume total nouă 
pentru ei. Sunt cu un pas mai aproape de a 
deveni cetățeni europeni.  
 
                                Profesor însoțitor, 
                                               prof. Apope Carmen 
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