
Testimonial bursa ERASMUS, Malta 

Salut, ma numesc Popescu George si sunt student in anul III la Facultatea I.M.S.T. 

cu specializarea T.C.M. Anul acesta am realizat practica pe parcursul verii in Malta 

cu ajutorul unei burse Erasmus. 

A fost o experienta noua pentru mine, pentru ca nu mai lucrasem in strainatate si o 

incercare deoarece a trebuit sa ma adaptez la clima de acolo, cu temperaturi foarte 

ridicate vara atat in aer liber cat si in interiorul cladirilor. In plus a trebuit sa ma 

adaptez la deplasarile zilnice de lunga durata cu cate doua autobuze la locul de 

munca si la comunicarea intr-o limba straina in care a trebuit sa invat mai ales 

termenii tehnici. 

Din punct de vedere financiar a fost dificil, dar cu ajutorul bursei si printr-o buna 

mobilizare personala am facut fata cheltuielilor implicate de aceasta deplasare intr-

o tara in care preturile sunt sensibil mai mari fata de Romania. 

 

Practica am desfasurat-o in perioada 20 iunie – 15 septembrie 2017 la firma FIN 

Ltd. Malta, sub indrumarea mentorului meu, Clifton Gilford, care mi-a lansat 

numeroase provocari si m-a invatat cum sa analizez problemele de proiectare in 

vederea gasirii rapide a unor solutii fezabile. 

Printre activitatile pe care le-am desfasurat acolo, am avut ocazia de a folosi cateva 

saptamani o imprimanta 3D si un modul laser utilizat pentru gravarea pe diferite 

materiale. Pentru utilizarea acestora am studiat diferite articole existente pe internet 



si am invatat conditiile si procedurile de punere in functiune, de operare si 

mentenanta. 

Tot acolo am participat la asamblarea unui CNC (computer-controlled cutting 

machine) si la punerea sa in functiune. 

 

Pe langa activitatile zilnice, am ajutat colegii de munca din atelierul de montaj si 

am participat la diferite operatii de transport, ocazii in care am putut cunoaste 

insula si am avut acces in diferite fabrici. 

Activitatea mea principala a fost proiectarea si simularea 3D; astfel mi-am 

dezvoltat vederea in spatiu precum si tehnicile de modelare si realizare a 

ansamblelor complexe. De asemenea, mi-am imbogatit si vocabularul cu diferiti 

termeni tehnici necesari unui inginer proiectant. 

In concluzie, experienta mea din Malta s-a dovedit una utila si plina de realizari. 

Am invatat lucruri noi pe parcursul stagiului de practica, am cunoscut oameni, 

stiluri de viata si locuri noi, am invatat sa depasesc problemele care pot apare intr-o 

tara straina, atat in activitatea profesionala cat si in viata de zi cu zi. 


