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INFORMAŢII PERSONALE

Scrieţi numele şi prenumele

Lăcrămioara HRANICI
Iași
0232/218192
lacramioara.hranici@dap.rowater.ro
| Naţionalitatea română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Octombrie 2018

Director Tehnic Resurse de Apă și Planuri de Management
Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad
•Directorul Tehnic Resurse de apă şi Planuri de Management răspunde de activitatea curentă a
compartimentelor, Biroul Plan management bazinal, Biroul Prognoză bazinală, Hidrologie şi
Hidrogeologie, Compartimentul Lucrări geologice, pompări experimentale, Biroul Gestiunea,
Monitoring şi Protecţia Resurselor de Apă, Biroul Avize şi autorizaţii, Laborator calitatea apelor, pe
care le coordonează, reprezintă administraţia în relaţiile cu autorităţile publice, cu alte persoane
juridice precum şi cu persoane fizice în limitele de competenţă stabilite de conducerea A.B.A PrutBârlad.
• Verifică în teren realizarea soluţiilor constructive prevăzute în avizele şi autorizaţiile de
gospodărirea apelor;
• Organizează şi coordonează activitatea de control şi îndrumare privind folosirea apei de către
utilizatori, în conformitate cu dreptul de folosire a apelor acordat acestora de către autoritatea de
reglementare abilitată;
• Răspunde şi coordonează activitatea de hidrometrie de exploatare la folosinţele de apă şi la
lucrările de gospodărire a apelor aflate în administraţie proprie;
• Răspunde şi coordonează gospodărirea unitară a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane şi
protecţia acestora împotriva epuizării şi degradării;
• Coordonează activitatea de protecţie şi restaurare a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane şi a
ecosistemelor acvatice pentru atingerea stării bune a apelor;
• Răspunde şi coordonează activitatea de monitorizare a stării şi evoluţiei cantitative şi calitative a
apelor;
•Colaborează permanent cu comisiile de dezastre, cu unităţile de ordine publică, cu autorităţile
publice teritoriale, pentru sănătate şi altele, pentru înlăturarea cauzelor şi efectelor poluărilor
accidentale;
•Asigură elaborarea şi urmărirea aplicării planurilor bazinale de prevenire şi înlăturare a efectelor
poluărilor accidentale, coordonarea elaborării de către utilizatorii de apă a planurilor proprii de
prevenire şi de combatere a poluărilor accidentale, precum şi asigurarea protecţiei sporite şi a
îmbunătăţirii mediului acvatic prin măsuri specifice de reducere progresivă a poluării;
•Participă la acţiunea de întocmire, în mod corelat, pe ansamblul fiecărui bazin hidrografic, de
propuneri de lucrări noi de amenajare, necesare satisfacerii cerinţelor de apă, protecţiei calităţii
apelor şi restaurării cursurilor de apă, precum şi prevenirii acţiunii distructive a apelor;
•Răspunde de administrarea, exploatarea şi întreţinerea infrastructurii sistemului de veghe
hidrologică şi hidrogeologică a administraţiei;
•Răspunde de monitorizarea stării şi evoluţiei cantitative a apelor;
•Răspunde de elaborarea diagnozelor şi prognozelor hidrologice şi avertizează în caz de producere a
fenomenelor hidrologice periculoase;
•Participă la acţiunile de apărare împotriva inundaţiilor şi de diminuare a factorilor de risc ai
lucrărilor hidrotehnice precum şi la acţiunile de limitare a efectelor poluărilor accidentale;
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August 2015 – Septembrie 2018

Șef Birou Avize și Autorizații
Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad

Octombrie 2002 – August 2015

Inginer - Birou Avize și Autorizații
Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad

Noiembrie 2001 – Septembrie 2002

Scrieţi numele şi prenumele

Inginer proiectant
- proiectare în domeniul amenajărilor interioare.
S.C. CADIN COMP S.R.L. – parte a Grupului de firme ROMFIN

Iunie 1998 – Noiembrie 2001

Inginer - Cercetător științific
- participarea la proiectarea lucrarilor specifice din domeniul îmbunătățirilor funciare, cu
parcurgerea
tuturor fazelor de proiectare (studii de prefezabilitate și fezabilitate, proiect tehnic si detalii de
execuție, elaborarea caietelor de sarcini, a documentațiilor de licitatie, ș.a.);
- coordonarea unor proiecte in calitate de șef de proiect .
Institutul de Studii și Proiectări în Îmbunătățiri Funciare (ISPIF) S.A.București - Filiala Iași

Octombrie 1995 – Mai 1998

Inginer stagiar
Institutul de Studii și Proiectări în Îmbunătățiri Funciare (ISPIF) S.A.București - Filiala Iași

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Aprilie 2010

Atestat de participare la seminarul TAIEX
Experienta europeana privind cele mai bune practici in epurarea apelor uzate orasenesti
Ministerul Mediului si Padurilor impreuna cu Comisia Europeana

Noiembrie 2009

Asistenta tehnica pentru finalizarea programelor de eliminare a poluarii provenite de la
substantele toxice, persistente si bio-acumulabile din Lista 1, aflate sub perioada de tranzitie,
pentru: cadmiu, mercur, lindan, dicloretan, hexaclor-benzen, triclor-benzen, tricloretiilena,
hexaclor-butadiena – 5.2
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, impreuna cu Ministerul Economiei si
Finantelor - prin Oficiul de Plati si Contractare PHARE

Aprilie 2009

Asistenta tehnica pentru finalizarea programelor de eliminare a poluarii provenite de la substantele
toxice, persistente si bio-acumulabile din Lista 1, aflate sub perioada de tranzitie, pentru: cadmiu,
mercur, lindan, dicloretan, hexaclor-benzen, triclor-benzen, tricloretiilena, hexaclor-butadiena – 5.1.
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, impreuna cu Ministerul Economiei si
Finantelor - prin Oficiul de Plati si Contractare PHARE
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Septembrie 2007

Instruire privind elaborarea, monitorizarea si revizuirea Planurilor Regionale de Gestiune a
Deseurilor in Regiunea 1 Nord-Est
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, impreuna cu Ministerul Economiei si Finantelor
- prin Oficiul de Plati si Contractare PHARE

Iunie 2007

Asistenta tehnica pentru sprjinirea procesului de autorizare integrata pentru obiectivele care intra sub
incindenta controlului integrat al poluarii (IPPC), incluzand implementarea celor mai bune tehnici
disponibile in Uniunea Europeana (BAT), analiza Directivei SEVESO si a Directivei Cadru Apa
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, impreuna cu Ministerul Economiei si Finantelor
- prin Oficiul de Plati si Contractare PHARE

Mai 2000

Certificat de evaluator
Domeniul - metode de evaluare a societăților comerciale
Asociația Națională a Evaluatorilor din România (ANEVAR)

1995 – 1996

Diplomă de master
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași - Facultatea de Hidrotehnică
Profilul – Construcții,
Specializarea – Gestiunea perimetrelor irigate

1990 – 1995

Diplomă de licență
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași - Facultatea de Hidrotehnică
Profilul – Construcții,
Specializarea – Îmbunătățiri funciare

1986 – 1990

Diploma de Bacalaureat
Liceul Național (Mihail Sadoveanu) Iași
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