
CARIERE DE SUCCES 
 

Absolvenţi ai programului de studii de licenţă ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

 
Absolvenţii programului de studii Ecologie şi protecţia mediului din cadrul Universităţii din 
Piteşti sunt încurajaţi să trimit ă datele personale ale parcursului profesional, însoţite de o 

fotografie, la adresa de e-mail b_science_upit@yahoo.com. Bravo, ne mândrim cu voi! 

 
Aurora Lucian Mihai 
 
Cadru didactic 

 
Parcurs profesional după absolvirea studiilor universitare de licenţă: 

- cadru didactic la nivelul gimnazial 
- coordonator ştiinţific şi textier pentru documentare despre zone protejate sau zone de 

promovare turistică din România (documentare făcute de instituţii administrative din diferite 
zone prin programe Regio sau Natura 2000, pentru siturile de importanţă comunitară) 
(exemplificare: http://ziarulunirea.ro/video-biodiversitea-din-siturile-frumoasa-de-pe-valea-sebesului-obiectul-

unui-film-documentar-310061/) 
- Participant în echipa Prof 21 şi Societal în cadrul proiectului Abilităţi de viaţă în contextul 

dezvoltării durabile, cu accente ecologice şi de conservare a biodiversităţii în fiece colţ al ţării  

 
Adrian Marius Monea 
 
Analist Mediu la Eco-Rom Ambalaje 

 
Parcurs profesional după absolvirea studiilor universitare de licenţă:  

- studii universitare de master la USAMV Bucureşti: Biotehnologii in Protectia Mediului. 
- Voluntariat în cadrul AIESEC (proiecte Resurse Umane şi Event Management) 
- Consilier în carieră în cadrul companiei DEKON BUSINES SOLUTIONS (cel mai mare 

furnizor de resurse de training, ce oferă soluţii HR pentru companii şi ONG-uri : testări, 
evaluări, assessment center-uri, recrutare, consiliere, training-uri etc. 

- Analist Mediu la Eco-Rom Ambalaje - preluarea responsabilitatii pentru ambalaje si deseuri de 
ambalaje. Atribuţii în cadrul companiei: rolul de a ma asigura că fiecare companie parteneră îşi 
îndeplineşte obiectivele în ceea ce priveşte cantitatea de ambalaje pe care se angajează să le 
recicleze/colecteze; rolul de a oferi consultanţă pe parte de colectare de ambalaje. 
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Florin Pătrulescu 
 
EHS specialist la Actavis Group 

 
Parcurs profesional după absolvirea studiilor universitare de licenţă: 

- studii universitare de master la USAMV Bucureşti: Aplicaţii moderne ale biotehnologiilor în 
agricultură 

- curs specialist SSM ; curs Managementul deşeurilor ; curs Monitorizări pulberi SKC LTD (UK) 
- curs Potent Compound Safety SafeBridge Consultants Inc (UK);  
- asistent cabinet statologic 
- intern SINDAN PHARMA SRL (Identificarea şi evaluarea riscurilor (SSM), a aspectelor 

relevante de mediu precum şi stabilirea măsurilor de prevenire, corectare şi îmbunătăţire; 
menţinerea sistemului de management de mediu (ISO 14001); Instruirea şi implicarea tuturor 
colaboratorilor cu privire la standarde, procedure şi instrucţiuni de mediu, sănătate şi securitate 
în muncă; Investigarea accidentelor; Auditarea EHS a tuturor locurilor de muncă; Elaborarea de 
procedure şi instrucţiuni proprii de protecţia muncii şi a mediului; Managementul deşeurilor) 

- EHS specialist la SINDAN PHARMA SRL (Actavis Group) – realizarea programelor de 
monitorizări pentru substanţele periculoase folosite în procesele de fabricaţie a medicamentelor 
şi dezvoltarea rapoartelor de igienă ocupaţională; raportări lunare către corporaţie (ACTAVIS 
PLC); idem funcţie Intern EHS 

 
Roxana Rădoiu 
 
Monitor Mediu Înconjurător 

 
Parcurs profesional după absolvirea studiilor universitare de licenţă: 

- Monitor Mediu Înconjurator la A.D.I. Servsal Arges: responsabilă de 16 localitati pe zona 
Campulung-Rucar, plus Municipiul Campulung; Monitorizarea activităţii de colectare, transport 
şi depozitare a deşeurilor municipale din zona Campulung-Rucar şi Statia de Transfer a 
deşeurilor Campulung. 
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Alina Andronescu  
 
Profesor „Teach for Romania” 

 
Parcurs profesional după absolvirea studiilor universitare de licenţă: 

- Studii universitare de masterat USAMV Bucureşti-Biotehnologii in Protectia Mediului 
- Studii universitare de doctorat – Universitatea din Piteşti, cu tema ECOLOGIA, 

FITOSOCIOLOGIA SI STARTEGIILE DE CRESTERE LA SPECIA SAPONARIA PUMILIO 
- Profesor Teach for Romania. Acest program (http://teachforromania.org/) îşi propune să 

transforme educaţia din România şi să ofere fiecărui copil o instruire de calitate; predă biologie 
"de calitate" în două comunităţi din Argeş: Cotmeana şi Uda.  

 
 


