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Mircea & Asociatii coopteaza un expert in energie si acorda consultanta pentru
proiecte energetice
Mircea & Asociatii începe sa furnizeze asistența pentru proiectele energetice, odata cu cooptarea doamnei
Andreea Vatra, specialist in domeniul energiei. Doamna Andreea Vatra este inginer diplomat al
Universitatii ”Politehnica” din Bucuresti, avand ca specialitate Electroenergetica. Lucrarea de Dipoma a
fost realizata in cadrul unei burse desfasurate la ”Politcnico di Torino”, Italia, avand ca tema “Wind
Energy Analysis and Forecasting”.
De asemenea, tot in cadrul Universitatii ”Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Energetica, doamna Andreea
Vatra a urmat cursurile de Masterat in domeniul Sistemelor Energetice Performante fiind in prezent doctorand in
cadrul aceleiasi universitati.
Pe lânga activitatea sa practica în cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti, doamna Andreea Vatra a facut
parte (lector si cursant) in Programul LEONARDO - Programme of the European Commission / Project
LEONARDO POWER QUALITY INITIATIVE (LPQI), International coordinated by Polish Copper Promotion
Centre (PCPM) and in Romania by SIER (Societatea Inginerilor Energeticieni din Romania).
Doamna Andreea Vatra este autoare a numeroase articole si publicatii de specialitate, dintre care de mentionat
cartea ”Integrarea si functionarea centralelor eoliene si a instalatiilor fotovoltaice in sistemul electroenergetic” –
editura SIER Bucuresti 2012 si cartea ”Smart Grids. Introducere pentru profesionisti”- Editura SIER 2014.
La acestea se aduga o experienta practica solida de aproximativ 10 ani în domeniul energiilor regenerabile, avand
la activ peste 800 MW din surse regenerabile dezvoltati si pusi in functiune precum si consultanta in management
pentru numeroase companii in domeniul energetic.
Conform domnului Valentin Mircea, Senior Partener al Mircea si Asociatii: ”Sectorul energetic – energie
electrica și gaze naturale – va atrage în urmatorii ani investiții majore, de cel puțin 5 miliarde de Euro. Mircea și
Asociații se va implica în multe proiecte de anvergura și putem spune ca, deocamdata, suntem fara concurența,
prin faptul ca putem oferi aproape toata gama de servicii necesare unui investitor pentru implementarea unui
proiect, îmbinând expertiza noastra juridica, tehnica și comerciala în acest domeniu.”
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