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Informaţii personale  

Nume / Prenume  Căinicianu Andreea-Nicoleta  

Adresa(e) Str Vulturilor, nr 2 , Timisoara , jud. Timiş (România) 

Mobil 
Fax  

0746 049 749  
0356 454 180 

 

E-mail(uri)  andreea_siescu@renewables-invest.com  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 16.11.1988 

Sex Feminin 
 
 

  

Experienţa profesională  

Perioada Iunie  2011→ prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inginer Constructii Civile, Industriale si Agricole  
Manager de proiect  

Activităţi si responsabilităţi principale - Proiectare, autorizare proiecte in domeniul constructiilor si al energiei regenerabile ; 
- Consultanta si management in proiecte de infrastructura , constructii civile, industriale ;  
- Intocmire documentatii pentru obtinerea autorizatiie ide constructie , de desfiintare , proiecte tehnice;  
- Intocmire studii de fezabilitate , analize de tip due diligence , documentatii bancabile ; 
- Intocmire documentatii pentru licentiere si acreditare producator de energie electrica ;  
-  

Numele şi adresa angajatorului SC Renewables Consulting SRL  
str. Zugrav Nedelcu , nr 12,  SAD  3 , Timişoara (România) 

  

  

Educaţie şi Formare 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obtinuta  
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
 

 
 
2013 
Expert accesare fonduri structurale de coeziune europeana  
Camera de comert, industrie si agricultura Timis  

Perioada 2011-2013 

Calificarea/diploma obţinută Inginer diplomat  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Auditul energetic si securitatea la incendiu a cladirilor 
Auditor energetic pentru cladiri, gradul II  , autorizat MDRAP  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea "Politehnica" din Timişoara (Facultatea de Construcţii) 
str. Traian Lalescu, nr. 2, 300223 Timişoara (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 7 
 

  

Perioada 2007-2011 

Calificarea/diploma obţinută Inginer , specializarea "Constructii civile,industriale si agricole " 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Materiale de Construcţii, Statica Construcţiilor, Rezistenţa Materialelor,Structuri beton, metal, 
compozite   (proiectare, execuţie), Reabilitarea constructiilor  (proiectare, execuţie), Proiectare 
Asistată de Calculator (CAD) 

mailto:andreea_siescu@renewables-invest.com


 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea "Politehnica" din Timişoara (Facultatea de Construcţii) 
str. Traian Lalescu, nr. 2, 300223 Timişoara (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 
 

Perioada 2003-2007 

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de bacalaureat, Atestat Informatică, Atestat Limba Engleză 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
Matematică – Informatică, Engleză , Fizică, Chimie. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Colegiul National „Avram Iancu ”- Brad ,jud Hunedoara  (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  
C1 

Utilizator 
experimentat  

C1 
Utilizator 

experimentat  
C1 

Utilizator 
experimentat  

C1 
Utilizator 

experimentat  
C1 

Utilizator 
experimentat  

Franceză  
B2  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 
independent  

Italiană   
A1 

Utilizator 
independent  

A1 
Utilizator 

independent  
A1 

Utilizator 
independent  

A1 
Utilizator 

independent  
A1 

Utilizator 
independent  

Spaniolă   
C1 

Utilizator 
experimentat  

C1 
Utilizator 

experimentat  
C1 

Utilizator 
experimentat  

C1 
Utilizator 

experimentat  
A1 

Utilizator 
independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale - munca în echipă 
- flexibilitate şi abilitate de integrare rapidă într-un colectiv 
- posibilitatea de lucru în condiţii de stres 
- coordonarea proiectarii si autorizarii de proiecte  , planificarea , organizarea si gestionarea resurselor 
tehnice si umane   
- capacitate de adaptare la medii multiculturale (obţinută prin experienţa de muncă cu persoane 
străine în cadrul lucrărilor urmărite) 

- bune capacităţi de comunicare 

- obiectivitate şi exigenţă profesională 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - managementul de proiect ( organizare forta de munca, stabilire prioritati, s.a.)  
- managementul timpului  

- capacitate ridicată de analiză şi sinteză 
- flexibilitate si abilitate de integrare rapida intr-un colectiv  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice -o bună cunoaştere a proceselor de proiectare si autorizare a proiectelor  
-cunoasterea legislatiei romanesti din domeniu  
-dobandirea de cunostinte in domeniul financiar, contabil  

 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- pachetul Microsoft Office , browsere web 
- grafica  asistată de calculator (CAD )  
- DOSET PEC  

  

  

Permis de conducere  Cat. B  

Informaţii suplimentare Starea civilă : Căsătorită 
  

Anexe copii după diplome şi alte documente menţionate în CV disponibile la cerere 

 25.05.2015         ....................... 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

