
Impresii 

Salutare, numele meu este Bogdan Stefan, iar in vara dintre anul 2 si 3 mi-am dorit sa lucrez si sa explorez 

sectorul de consultanta din domeniul mediului. Din fericire nu a trebuit sa caut foarte mult o astfel de 

oportunitate deoarece firma MABECO SRL a fost prima la care am aplicat si m-au acceptat ca intern pentru 

urmatoarele 3 luni ce aveau sa vina. 

Fiind student la inginerie, mai exact Ingineria Mediului, mereu am apreciat aspectele practice si 

aplicabilitatea conceptelor teoretice ce mi s-au predat pe parcursul studiilor. Acestea fiind spuse, am fost 

placut surprins in prima zi cand, dupa ce am facut cunostinta cu echipa si mi s-au prezentat activitatile 

desfasurate la firma, am avut ca task sa ma familiarizez cu platforma SIM gestionata de autoritatile de 

mediu si chiar sa introduc anumite raportari. Colectivul este unul foarte primitor, dornic sa-mi arate lucruri 

noi la fiecare ocazie si gata sa-si rupa din timp pentru a fi siguri daca am inteles si daca as fi in stare sa 

reproduc task-ul ce mi l-au aratat.  

Odata ce am inceput sa ma obisnuiesc cu diferitele proceduri si tipuri de documentatii si raportari ce 

trebuiesc facute la diverse institutii si organe de control, am mers si pe amplasamente ca sa vedem daca 

realitatea din hartii coincide cu cea de pe teren. Astfel, am avut ocazia sa vad un parc fotovoltaic functional 

impreauna cu centrala aferenta acestuia, dar si amplasamentul pentru un alt parc fotovoltaic si o viitoare 

investitie de producere energie din hidrogen. Pentru mine s-a nimerit foarte bine o astfel de vizita intrucat 

ma gandeam sa aleg ca subiect de licenta ceva din nisa energiei solare. 

Consider astfel de vizite a fi foarte importante in cadrul unui internship deoarece studentilor li se 

concretizeaza aspecte legate de domeniul in care vor sa profeseze, care, pana la momentul respectiv erau 

un „ceva” abstract de care au auzit de la profesori in timpul cursurilor. 

Chiar daca aceste impresii au fost scrise dupa doar 3 din cele 12 saptamani care am sa le petrec la 

MABECO, pot spune cu certitudine ca nu regret alegerea facuta si ca ce invat aici ma va urma in viitoarea 

cariera. 
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