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Curriculum Vitae 
 
 
Nume   Francisco Christian Hainerich 
Dată naștere  28.05.1989  
Phone number  0766296328 
E-Mail   arh.christian.hainerich@gmail.com 

Experiență profesională 
 

07/2015 – prezent  Arhitect – Diaconu Construcții SRL București 
 

- restaurare componente artistice; 
- întocmire documentație pentru cartea tehnică a construcției (jurnal de restaurare, 
jurnal de șantier, etc.); 
-  supraveghere șantier 

Proiecte:  - Restaurare, consolidare construcţie monument istoric Observatorul Astronomic, 
București; 

 

02/2014 – 06/2015  Student practicant - B.I.A – R.E.I București 
 

- participarea la diferite faze de proiectare; 
- realizarea releveelor în vederea întocmirii antemăsurătorilor; 
- redactare proiect tehnic; 
- consiliere clienți; 
- întocmire documentații pentru avizare. 

Proiecte:  - Loc de joacă pentru copii - Ștrand Moghioroș, București; 
   - Restaurant Ballroom Magic Palace, București; 
   - Ștrand Ciurel – Aqua Land și Ballroom; 
   - Proiecte locuințe individuale și colective. 

 

06/2012 – 10/2012 Tehnician desenator – SC ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA 
06/2013 – 10/2013  

- restaurare componente artistice; 
- întocmire documentație pentru cartea tehnică a construcției (jurnal de restaurare, 
jurnal de șantier, etc.); 

Proiecte:  - Palatul Jean Mihail, Muzeul de Artă Craiova, Dolj 
   - Corp nou de clădire Facultatea de Biologie, București 
   

Educație și formare 
 

10/2009 – 06/2015 Facultatea de Arhitectură „Spiru Haret”, București 
   Proiect de diploma: Restaure și extindere Teatru de Operetă „Elena Teodorini” cu sală 

de teatru experimental 
 
09/2004 – 06/2008 Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări publice „I.N. Socolescu” București 
   Proiect de absolvire: Restaurarea bisericilor din Maramureș și a picturilor murale 

Certificări 
Certificat Tehnician Desenator Arhitectură și Lucrări publice 
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Activități de voluntariat 
 
- Modernizarea sălii de așteptare a Institutului de Hematologie Dr.Felix,  București 
- Street Delivery – meșteșug și tradiție românească 
- Fără fațade – prezentare proiecte 
- Incubator- ateliere de creație și de artă 
- Incubator – târg de produse handmade 
     

Abilități informatice 
- ARCHICAD – nivel avansat 
- AUTOCAD – nivel mediu 
- COREL DRAW – nivel mediu 
- PHOTOSHOP – nivel începător 

 

Abilități lingvistice 
- Engleză – nivel mediu 

  

Alte competențe și aptitudini 
 
- Hobby: pictura, escalada, drumețiile montane; 
- Capabilitatea de a dezvolta idei noi, sisteme, planuri și de a analiza și de a le îmbunătăți pe cele vechi; 
- Abilitatea de a lucra împreună cu alte persoane, în situații în care comunicarea, asumarea de responsabilități 
și disciplina sunt elemente esențiale, competențe dobândite prin experiențe variate în domeniul arhitecturii, 
dar și în echipe bazate pe voluntariat. 
 


