
Feedback 

Ma numesc Iulia Vizman si studiez Managementul Mediului si al Bioresurselor la „University of 

Natural Resources and Life Sciences” din Viena. Mi-am dorit foarte mult ca in cadrul practicii 

sa imi aplic cunostiintele teoretice dobandite la universitate intr-un domeniu concret si mai 

ales in Romania pentru a putea compara sistemele din cele doua tari cu care am tangenta, dar 

si pentru a ma orienta spre ceea ce imi doresc sa practic pe viitor. Mabeco SRL mi-a oferit 

aceasta oportunitate. 

Pe parcursul celor doua saptamani petrecute la Mabeco am avut ocazia de a studia partea 

legislativa aferenta domeniului firmei de activitate, precum si de a observa aplicarea ei 

practica. Am inteles procesul de intocmire de documentatii, realizarea raportarilor de deseuri, 

modul de functionare al sistemelor informatice din domeniul mediului, clasificarea deseurilor, 

precum si desfasurarea unui audit de deseuri. Dupa parerea mea, invatarea acestor procese ar 

fi fost extrem de dificila doar din punct de vedere teoretic, fara a fi macar prezenta la 

desfasurarea lor empirica.   

Ceea ce m-a impresionat in mod placut, a fost atmosfera calda si de cooperare dintre angajati, 

precum si profesionanismul cu care abordeaza sarcinile de lucru. Am apreciat rabdarea cu care 

mi s-au oferit explicatii si timpul acordat organizarii procesului meu de invatare. Mi-a placut 

foarte mult faptul ca am avut ocazia de a fi prezenta la un audit de deseuri, unde am putut 

observa aplicabilitatea si importanta muncii birocratice de dinainte, dar si de a urmari procesul 

de optimizare a gestionarii deseurilor si a apelor uzate. 

In opinia mea, ceea ce ar putea fi imbunatatit in cadrul unei practici, este incercarea de a 

obtine si beneficii de pe urma activitatii unui practicant in firma. Din cauza lipsei de experienta 

si a timpului, acest lucru poate fi dificil, dar activitati precum social-media, articole, fotografii, 

research etc s-ar putea face. In felul acesta si practicantul poate simti ca ofera ceva in schimbul 

oportunitatii care i s-a oferit. 

Ceea ce mi-ar placea mie in general, ar fi ca procesele de consultanta sa fie si in sensul 

optimizarii resurselor naturale, nu doar in sensul respectarii legislatiei. Stiu ca pentru asta 

trebuie sa fie interesate toate partile, dar lipsa de experienta imi permite aceasta naivitate. 

In concluzie, timpul petrecut la Mabeco mi-a facut o deosebita placere si pot spune ca l-am 

valorificat intr-un mod productiv. Simt ca experienta de aici mi-a structurat un pic gandurile 

legate de viitorul meu profesional si mi-a oferit o motivatie pentru finalizarea urmatorului pas 

al formarii mele. 
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