
Mă numesc Arthur-Eduard Szell și sunt student în anul I la masterul de ECOLOGIE SISTEMICĂ ȘI 
CONSERVARE și am aflat de MABECO SRL de la o cunoștință de familie care mi-a recomandat să 
fac cursurile predate de domnul Isaia Maghear și doamna Mihaela Beu și anume cursurile pentru 
Responsabil de Mediu și Gestiunea Deșeurilor. Am participat cu drag la aceste cursuri, chiar 
dacă uneori, ca orice student modern, mai stateam cu ochii în telefon sau visam cu ochii 
deschiși, însă am reușit să înțeleg aceste cursuri deoarece au fost predate cu pasiune pe 
înțelesul tuturor, chiar dacă e mai mult legislație care e greu de înțeles.  

Am participat la aceste cursuri cu scopul de a mă forma în domeniul protecției mediului și 
consider că această carieră este una de viitor deoarece sunt din ce în ce mai multe probleme 
la nivel global legate de protejarea naturii, iar prin acest “job” pot acontribui la păstrarea, 
chiar la refacerea naturii. Dar lăsând vorbăria de-o parte, învățând doar teoria, nu rezolvăm 
mai nimic, iar firma MABECO m-a primit sub aripa ei și m-a invățat tainele acestei meserii 
arătându-mi cum aceste teorii sunt puse în practică de o echipa cu experiență, o echipă 
pregatită și mereu binedispusă. 

Echipa, chiar dacă este una mică, este foarte unită și călduroasă, mereu mi-au fost explicate 
cu calm sarcinile pe care trebuia să le fac iar dacă se întâmpla să greșesc, ca orice începător, 
tot cu același calm mi se explica de ce nu e bine sau ce ar fi bine să îmbunătățesc. 

Ieșirile pe teren mereu m-au fascinat, iar această firmă oferă această posibilitate prin care 
orice teorie se învață mult mai ușor, eu nu sunt o persoana căreia îi place să stea la birou non-
stop mai ales la job, mereu am dorit să lucrez pe teren să fac studii, iar cu ajutorul MABECO 
SRL am reușit să combin atât munca de birou cât și cea de teren, chiar dacă uneori mi se pare 
că e cam puțină muncă de teren și aș dori să se facă mai multe vizite in teren, însă chiar dacă 
sunt puține mereu am rămas uimit de profesionalismul de care dau dovadă membrii acestei 
echipe deosebite. 

Cu toate aceste idei vreau să le mulțumesc tuturor membrilor echipei pentru această 
oportunitate și pentru că am putut să cunosc asemenea oameni pasionați și mereu dornici să 
ajute. Pe plan profesional m-a ajutat această experiență deoarece am reușit să înteleg și să 
aprofundez noi cunosține pe această latură, am învățat să realizez o autorizație de mediu, am 
învățat cum se realizează corect o gestiune de deșeuri, cum se fac raportările lunare la fondul 
de mediu, mă simt mai pregătit pentru această carieră și sper ca pe viitor să colaborăm fie ca 
firme separate fie ca o echipa. 
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