
KLAIPEDA, I WILL NEVER FORGET YOU!
Răzvan Nicolae PLEŞA

Bursier Erasmus la Klaipeda Public Health Center, Klaipeda. Lituania.

Începutul
“Lituania este o ţară baltică în Europa de Nord. Capitala ţării este Vilnius, Klaipeda fiind situată pe malul Marii Baltice.” Acestea 
erau cunoştinţele mele privind Lituania. Având o dorință mai veche de a vizita Klaipeda şi de a practica Dreptul într-o mobilitate  
ERASMUS, am aplicat pentru plasamentul Erasmus. După aplicarea și acceptarea participării la concursul selecției pentru studenții 
ERASMUS, îndeplinind toate criteriile, am fost acceptat şi în cadrul Centrului de Sănătate Publică Klaipeda. 
A urmat căutarea unui apartament în Klaipeda, planificarea călătoriei, bilete de avion, hartă, persoane de contact etc.
Aterizând în Vilnius am avut marea surprindere să găsesc un cadru total diferit faţă de celelalte capitale europene cunoscute până în acel 
moment.
„Vilnius e oraşul perfect pentru mersul pe jos. E mititel și cochet. Poți merge liniștit pe străzi iar deodată o să ai impresia că ești în 
mijlocul pădurii, la răcoare, rămânând totodată în inima orașului.”
Din Vilnius în Klaipeda se ajunge cel mai usor călătorind cu autocarul aproximativ 3-4 ore. Klaipeda este singurul port a țării la Marea 
Baltică, oraşul fiind una dintre cele mai plăcute descoperiri şi rămânând preferatul meu în categoria de oraşe vizitate.
Acomodarea
Într-o zi de luni am ajuns pentru prima dată în centrul oraşului, am început prin a cunoaşte şi a verifica foarte bine zonele unde urma să 
încep practica, având la dispoziţie 2 zile libere. Principala preocupare a fost transportul din zona în care locuiam la locul de practică însă 
la finalul zilei am ajuns la concluzia că transportul în comun este cea mai bună alegere fiind foarte rapid şi foarte aproape de destinaţia 
mea finală. 
Clădirea în care se află Centrul de Sănatate Publică este o clădire formată din 3 etaje, poziţionată pe o stradă centrală.
Centrul de Sănătate Publică Klaipeda este o instituție teritorială medicală, subordonată Ministerului Sănătății.
Scop: a controla securitatea națională de sănătate publică în cadrul jurisdicției sale și a proteja drepturile consumatorilor; asigurarea 
dreptului la un mediu adecvat la cerințele legislației de sănătate publică; investigarea de boli infecţioase și de control.
Activităţi
Pe parcursul celor trei luni de plasament m-am implicat în mai multe proiecte de drept internaţional şi naţional: Internaţional– SHIPSAN 
Act Joint Action – Impactul asupra transportului maritim a ameninţărilor pentru sănătate cauzate de agenţi radiologici, chimici şi 
biologici, inclusiv bolile transmisibile – Reglementări Maritime Internaționale. Naţional: Însoțirea anchetatorilor Centrului de Sănătate 
Publică pentru a verifica calitatea de igienă și siguranță publică în Klaipeda



Programul
O zi obişnuită începea la ora 9 dimineaţa, un duş rapid, mic dejun între orele 9:30-10:00, pregătire acte, laptop, plan ziua respectivă, 
studiere caz, deplasarea la muncă, verificările programate, evaluarea formală în grup. Ziua de lucru se încheia la ora 17:00. Activitatea 
de practică avea loc în cursul săptămânii iar weekend-ul era liber.
Obiective Turistice
Dacă ai ajuns în Lituania, după Vilnius şi Klaipeda este obligatoriu să vizitezi Nida şi Palanga!!! Nida este un oraş mic situat în 
Curonian Spit (It is a UNESCO World Heritage Site shared by the two countries).
Concluzii
Principiul civilizaţiei este să adunăm cunostinţe împreună şi să avansam toţi, uniţi... Klaipeda, I will Never Forget you! 


