
Mobilitatea de trei săptămâni în Cipru a fost excelentă. Am descoperit o nouă cultură, 
o serie de noi obiceiuri și am experimentat cum ar fi să lucrăm într-o firma de IT dintr-o țară 
străină. Am învățat o mulțime de lucruri noi în domeniul IT, dar și să ne gospodărim singuri 
și să ne acomodăm în diverse condiții, ca de exemplu temperatura și umiditatea ridicate. De 
asemenea, excursiile la care am luat parte ne-au arătat locuri minunate, pline de istorie, o 
istorie zbuciumată și fascinantă deopotrivă, precum : casa memorială a poetului național 
Evagoras, mănăstirea Sf. Neophytos, Muzeul Vieții Satului (Museum of Village Life) din 
Steni, Nicosia, unde am putut să vedem locul prin care se face trecerea în partea turcă, Băile 
Afroditei și nenumărate plaje. După trei săptămâni petrecute în mobilitate, pot să spun că aș 
vrea să particip din nou, fără să mă gândesc. Experiența oferită a fost minunată și reprezintă 
un punct important în alegerea carierei personale.     Mircea Micle 

Pentru mine a fost o bucurie faptul că am zburat cu avionul pentru prima oară. A fost 
o experiență interesantă, m-au copleșit emoțiile, atât la decolare, cât și la aterizare, lucru pe 
care l-am făcut de patru ori. Lucrul cel mai proeminent a fost, desigur, marea. Țărmurile 
cipriote sunt unele dintre cele mai frumoase din căte am văzut. Mâncarea a fost, în cele mai 
multe zile, delicioasă, ajungând să golim farfuriile. Cel mai mult mi-a plăcut un anume 
sandviș cipriot cu brânză tradițională halloumi. Am vizitat foarte multe locuri minunate și 
interesante, precum biserica Sf. Neophytos cu mănăstirea săpată în stâncă, casa memorială a 
eroului național Evagoras Pallikarides, poet și rebel împotriva ocupației britanice și ultimul 
cipriot condamnat la moarte prin spânzurare, muzeul vieții satului (Museum of Village Life) 
din Steni, foarte aproape de Polis, băile Afroditei. Cel mai interesant loc vizitat mi s-a părut 
Tombs of the Kings (Mormintele Regilor), un sit mare și plin de istorie, deși mare parte din 
bucuria vizitării ne-a fost luat de caldura amiezii. De asemenea, am vizitat câteva orașe 
importante: Limasoll, Larnaca și capital Nicosia. La firma de stagiatură am învățat multe 
lucruri noi și folositoare despre HTML, CSS, PHP, Photoshop și Illusrator. Am creat pagini 
web conținând CV-ul personal, care realizau diferite operații, cu multe unelte și instrumente. 
Am editat fotografii și am realizat imagini de fundal pentru desktop, logo-uri și altele. Un 
lucru care m-a impresionat a fost faptul că domnul Lazaros Lazarou ne-a dat fiecăruia 
posibilitatea de a crea design-ul unei cani, pe care a adus-o mai apoi la realitate. M-am 
întors în România cu amintiri dragi și cu dorința de a reveni pentru a cunoște cât mai multe 
lucruri interesante!         Paul Dulău 

 

Acest proiect a însemnat foarte mult pentru mine, deoarece am avut ocazia de a vedea 
și a cunoaște alte popoare și tradiții. Călătoriile au fost unele liniștite și lipsite de incidente. 
Internship-ul a fost unul extraordinar. Am învățat o mulțime de lucruri folositoare care mă 
pot ajuta foarte mult în cazul în care decid să iau calea informaticii în viață. Mâncarea a fost 
una bună. Am învățat să ne ascultăm unii pe alții și să avem răbdare și înțelegere. Am 
petrecut momente de neuitat alături de colegi și profesori și mă bucur mult de acest lucru. 
Cipru mi-a lăsat o impresie foarte bună. Dacă aș avea o altă oportunitate, nu aș ezita nicio 
clipă să mă înscriu la un astfel de proiect. Vă mulțumesc.   Laurențiu Boițiu 



Le multumesc domnilor profesori că m-au suportat în aceste trei săptămâni și pentru 
că au muncit din greu pentru a-mi oferi această experiență extraordinară.       Debora Moisi 

Ciprul ne-a lasat o impresie bună tuturor. Cred că oricine s-ar reîntoarce, deoarece 
această mobilitate a fost o experiență de neuitat.      Claudia Popescu 

În cele trei săptămâni totul a decurs bine, am rămas cu amintiri plăcute, dar am și 
invatat multe lucruri noi. Aștept cu nerăbdare să ajung din nou în Cipru.     Marian Fărcuț 

Consider că acest proiect a fost unul extraordinar. Participând la această mobilitate, 
am învățat cu toții ceva. Am învățat să ne spălăm singuri hainele, să ne preparăm singuri 
micul dejun și să lucrăm în echipă. Aș participa la un astfel de proiect oricând, pentru că știu 
că voi avea numai lucruri bune de câștigat.     David Magda 

Întreaga mobilitate a fost extraordinară, incluzând aici şi orele de muncă, ședințele, 
inevitabilele certuri, excursiile şi timpul petrecut împreună. Locul în care am stat a fost bun, 
experiența nouă în Cipru, cunoscând o altă ţară, cu o cultură nouă şi un climat diferitși cu 
oameni primitori. Mă bucur că am participat la selecție şi că am fost ales, de asemenea îi 
felicit pe domnii profesori pentru obținerea și implementarea proiectului şi pentru că au 
încercat să ne fie cât se poate de bine şi uşor în Cipru. Personal, cred că au reușit acest 
lucru.           Ionuț Iga 

Eu consider ca aceasta experienta din Cipru a fost unică. Am acumulat multe 
informații noi și folositoare în Web Design, am vizitat locuri superbe, ne-am distrat, ne-am 
âmprietenit, am învățat să locuim împreună, să ne gospodărim, să fim mai responsabili. Aș 
mai repeta această experiență și mă bucur mult că am făcut parte din acest proiect.  
          Cristina Neag 

Nu regret că m-am înscris în proiect. Aceste trei săptămâni sunt o experiență de 
neuitat pentru mine, deoarece am învățat foarte multe lucruri noi.  Szucs Dorottya 

 

Mie mi-au plăcut foarte mult aceste trei săptămâni și îmi va fi dor de Cipru. Cu toții 
ne-am acomodat și cred că am avut parte de trei săptămâni minunate în care ne-am distrat, 
am râs mult, am vizitat multe obiective, am învățat multe de la domnul Lazarou, ne-am 
cunoscut mai bine, am învățat să trăim într-un grup și, marea fiind aproape, am putut profita 
de acest fapt și am mers aproape zilnic la plajă. În concluzie, acest proiect a fost o 
exprereință de neuitat, de care îmi voi aduce mereu aminte cu bucurie. Illyes Hannah 

Consider că a fost o experiență pe care o voi uita niciodată, cu bune si cu rele. Am 
dobândit noi informații și competențe din internship, am cunoscut persoane din străinătate, 
am vizitat multe obiective turistice și ne-am adaptat condițiilor și climei diferite de a noastră.
          Edi Bondar 

Impresia generală despre proiect este una foarte bună. Într-un final, m-am obișnuit cu 
totul de acolo, m-am distrat. A fost o experiență pe care nu o voi uita.  Mircea Rad 



Acest proiect a fost o experiență unică pe care nu o voi uita niciodată. Am reușit să 
mă adaptez unui mediu nou, diferit de cel in care trăiesc. Am învățat că într-un grup fiecare 
are responsabilități care trebuie îndeplinite și că apar probleme, iar pentru rezolvarea lor 
mai trebiue să lași și de la tine. În concluzie, această experiență, cu bune și cu rele, a fost una 
minunată și, cu siguranță, dacă aș avea posibilitatea, aș repeta-o.  Vlad Zetocha 


