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Academia

• Complexul academiei a fost initiatial inaugurat ca spital, apoi a servit ca 

fabrica pentru producere de aeronave, iar de 140 de ani functioneaza exclusiv

ca singura academie militara italiana care formeaza ofiteri ai fortei navale 

militare.

• Unul din primii cadeti ai acestei academii a fost Manlio Garibaldi, ultimul fiu 

al celebrului Giuseppe Garibaldi, acest lucru dand si o mai mare insemnatate 

istorica academiei.



Conditii de cazare

• Academia a facilitatat cunoasterea interculturala dintre studentii, astfel fiecare camera era 
compusa din 3 studenti din diferite tari.

• Camera era dotata cu ferestre care impartaseau o priveliste sublima a marii mai ales in timpul 
rasariturilor sau al apusurilor, cu draperii si sistem de aer-conditionat si incalzire.

• Fiecare student beneficia de propriul dulap, birou, noptiera, pat de o singura persoana si 
priza de internet. De asemenea, camera era dota cu hol si baie. 

• In hol se afla mini-frigiderul, cuierul si dulapurile pentru incaltaminte.

• Iar baia impartita in doua compartimente avea 2 chiuvete, iar apoi toaleta care avea si bideu 
si cabina de dus.



Program

• Acest semestru international a fost impartit modular pe saptamani. Astfel, 

timp de o saptaman se studia zilnic doar o materie, urmand mai apoi ca 

aceasta sa se incheie cu un examen fie vinerea, fie sambata.

• Programul fiecaruia era postat cu o zi inainte pe Framori, platforma online a 

academiei. Astfel, informatia era raspandita prompt si fiecare isi stia exact 

indatoririle pentru ziua urmatoare.

• Se beneficia de permisie in fiecare zi dupa terminarea programului pana in 

ora 00:00, iesirea in afara unitatii realizandu-se in tinuta smart-casual.



Hranire

• Existau 2 cantine ale academiei destinate studentilor: prima pentru anii 1, 2 si 3 si cea pentru 
anii 4 si 5.

• Participantii la proiectul ERASMUS am mancat alaturi de anii terminali.

• Mancarea era furnizata din afara academiei de o firma de catering.

• Trebuia anuntat cu cel putin o zi inainte daca persoana in cauza va manca sau nu in academie 
pentru a se sti exact numarul de persoane care servesc masa. 

• Ulterior inainte de a manca trebuia semnat in tabelul cu 3 coloane care semnifica primirea 
mesei pentru toata ziua. (semnatura/masa)

• Mancarea a fost una calitativa si suficienta.



Modul de predare si note obtinute

• Am fost impartiti in 2 clase din cauza contextului pandemic actual, una cu 
profesorul, iar cealalta cu livestream.

• Predarea era deschisa oricand intrebarilor. Era bazata pe prezentari si vorbit liber. 
Unii profesori aveau ca cerinte si proiecte realizate prin munca in echipa, iar mai 
apoi prezentate de liderul/liderii grupei.

• Examenele se desfasurau in clase fiind pe platforma academiei lor, insa fiind 
supravegheati constant.

• Notarea era de la 0 la 30 si nota minima pentru a trece examenele era de 18/30.

• Notele obtinute reflecta implicarea mea academica si sunt foarte multumit de ele.



Activitati

• Nicio zi nu era lipsita de ore, incepand de la 08:30 pana la 13:00

• Apoi pentru restul de timp, academia se axa pe sport. Astfel in functie de zi, 

aveam sala de forta, stadion si inot. Alta activitate inclusa in program si 

obligatorie era navigatia, in baza nautica din academie, pe velierele mici. Am 

participat de asemenea la numeroase conferinte si am realizat inca o data 

pregatirea pentru acordarea primului ajutor.



Timpul liber

Timpul liber pentru mine a constat in:

• Sport

• Plimbari

• Vizitare de muzee si numeroase locuri cu o arhitectura splendida



Integrare social si culturala

• Pentru mine nu a fost nici cea mai mica problema in a-mi face prieteni.

• Tin legatura cu ei si acum si am convenit sa ne si revedem curand.

• Chiar si academia a facilitat aceasta integrare, nu numai prin diversificarea 

membrilor camerelor, dar si prin organizarea de seri in care am fost invitati 

pentru a servi cina impreuna.



Preturi

• Preturile din Italia sunt mai ridicate decat cele din Romania, insa daca 

hotarasti ca vrei sa economisesti si sa-ti asiguri strictul necesar, ei bine poti 

face asta cu niste costuri deloc exagerate, intrucat academia ofera cazare, 

masa si studii gratuite.



Experienta

• Pentru mine aceast program de studii facilitat de Biroul ERASMUS+ nu a 
fost decat benefic, pe aceasta cale tin sa le multumesc din suflet pentru 
aceasta ocazie si increderea pe care mi-au oferit-o trimitandu-ma ca pionier, 
de unul singur la o academie de prestigiu dintr-o puternica forta navala 
NATO.

• Consider, ca mi-am facut treaba cu responsabilitate si nu am niciun regret,  
iar experienta dobandita in aceasta perioada ma va ajuta cu siguranta pe viitor 
sa aprofundez si sa gandesc in mai multe feluri diferitele situatii aparute in 
viata de oftiter militar.



MULTUMESC PENTRU VIZIONARE!


