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Informații personale  

Nume / Prenume LUCAVEȚCHI, Irina 

Adresă(e)  

Telefon(oane) Birou : +40 234 510 051   

Fax(uri) +40 234 510 050 

E-mail(uri) irina.lucavetchi@das.rowater.ro    
  

Naționalitate(-tăți) Română 

Data nașterii  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă / 
 Domeniul ocupațional 

Administrația Bazinală de Apă Siret 
Gospodărirea apelor 

  

Experiența profesională  
  

Perioada Din decembrie 2002 până în prezent 

Funcția sau postul ocupat Director tehnic - Resurse de Apă și Planuri de Management 

Activități și responsabilități principale - coordonarea și controlul următoarelor activități și compartimente : monitoring și protecția calității 
apelor, avize și autorizații, laborator de calitatea apelor, hidrologie și hidrogeologie, inspecția apelor, 
implementarea directivelor europene și planul de management al bazinului hidrografic Siret 

Numele și adresa angajatorului Administrația Națională „Apele Române” - Direcția Apelor Siret / Administrația Bazinală de Apă Siret, 
str. Cuza Vodă nr.1, 600274 Bacău, România 

Tipul activității sau sectorul de activitate Managementul apelor 
  

Perioada Ianuarie - Februarie 2018 

Funcția sau postul ocupat Preluare atribuții de Director tehnic Dezvoltare Investiții 

Activități și responsabilități principale - coordonarea și controlul activităților de Investiții și Achiziții ale Administrației Bazinale de Apă Siret 

Numele și adresa angajatorului Administrația Națională „Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Siret, str. Cuza Vodă nr.1, 
600274 Bacău, România 

Tipul activității sau sectorul de activitate Managementul apelor 

Perioada Iulie - August 2018 

Funcția sau postul ocupat Preluare atribuții de Director ABA 

Activități și responsabilități principale - coordonarea și controlul întregii activități a Administrației Bazinale de Apă Siret 

Numele și adresa angajatorului Administrația Națională „Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Siret, str. Cuza Vodă nr.1, 
600274 Bacău, România 

Tipul activității sau sectorul de activitate Managementul apelor 

Perioada Octombrie 2009 - Ianuarie 2010 

Funcția sau postul ocupat Preluare atribuții de Director coordonator DAS 

Activități și responsabilități principale - coordonarea și controlul întregii activități a Direcției Apelor Siret 

Numele și adresa angajatorului Administrația Națională „Apele Române” - Direcția Apelor Siret, str. Cuza Vodă nr.1, 600274 Bacău, 
România 

Tipul activității sau sectorul de activitate Managementul apelor 
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Perioada Martie 1998 - Noiembrie 2002 

Funcția sau postul ocupat Șef compartiment Marketing 

Activități și responsabilități principale - contractarea produselor și serviciilor de gospodărire a apelor (apă brută, evacuări ape uzate, balast, 
etc.), emiterea de facturi; 
- calcularea și negocierea prețurilor și tarifelor pentru serviciile prestate de Direcția Apelor Siret 

Numele și adresa angajatorului Administrația Națională „Apele Române” - Direcția Apelor Siret, str. Cuza Vodă nr.1, 600274 Bacău, 
România 

Tipul activității sau sectorul de activitate Managementul apelor 
  

Perioada Septembrie 1990 - Februarie 1998 

Funcția sau postul ocupat Inginer 

Activități și responsabilități principale - exploatarea lacurilor de acumulare, elaborarea regulamentelor de exploatare pentru lacuri; 
- urmărirea comportării construcțiilor hidrotehnice, studii de comportare a construcțiilor hidrotehnice; 
- programul anual de gospodărire a apelor (exploatarea și întreținerea lucrărilor hidrotehnice) 

Numele și adresa angajatorului Administrația Națională „Apele Române” - Direcția Apelor Siret, str. Cuza Vodă nr.1, 600274 Bacău, 
România 

Tipul activității sau sectorul de activitate Managementul apelor 
  

Perioada Septembrie 1988 - August 1990 

Funcția sau postul ocupat Inginer 

Activități și responsabilități principale - exploatarea lacurilor de acumulare, elaborarea regulamentelor de exploatare pentru lacuri; 
- apărare împotriva inundațiilor 

Numele și adresa angajatorului Septembrie 1988 - Aprilie 1990 - Consiliul Național al Apelor - Oficiul de Gospodărire a Apelor Reșița 
Mai 1990 - August 1990 - Consiliul Național al Apelor - Oficiul de Gospodărire a Apelor Bacău 

Tipul activității sau sectorul de activitate Managementul apelor 
  

Educație și formare  

Perioada Noiembrie 2004 - Februarie 2006 

Calificarea / diploma obținută Masterat - Managementul Proiectelor 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Managementul proiectelor 
- legislație europeană 
- managementul resurselor umane 
- managementul proiectelor 
- analiza financiară a proiectelor 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative București 

  

Perioada Septembrie 1995 - Iunie 1997 

Calificarea / diploma obținută Studii Academice Postuniversitare - Ingineria Resurselor de Apă 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Ingineria Resurselor de Apă 
- hidrologie 
- calitatea apelor 
- managementul integrat al resurselor de apă 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică de Construcții București 
Universitatea Montpellier II, Institutul ORSTOM, Franța (stagiu de 4 luni) 

  

Perioada Octombrie 1983 - Iulie 1988 

Calificarea / diploma obținută Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Hidroenergetică 
- hidraulică 
- hidrologie 
- construcții hidrotehnice 
- centrale hidroelectrice 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic București 
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Aptitudini și competențe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Conversație Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

experimentat 

Franceză 
 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 

Spaniolă  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine 

Competențe și abilități sociale - spirit de echipă 
- abilități de lucru în mediu multicultural - am lucrat în echipe internaționale, în diverse proiecte 
- bune abilități de comunicare și negociere 

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

- aptitudini de conducere (coordonez în mod curent cca. 100 persoane) 
- bune aptitudini organizatorice 
- experiență în management de proiecte 

Competențe și aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- bună cunoaștere a programelor Microsoft Office 

Alte competențe și aptitudini - bună cunoaștere a directivelor europene legate de apă 
- abilitate de lucru în cooperarea transfrontalieră (în perioada 2003-2008 am coordonat grupa de lucru 
România - Ucraina pe râurile Siret și Prut) 
- abilitate de lucru cu autoritățile locale și utilizatorii de apă (în perioada 1999-2010 am coordonat 
activitatea Secretariatului tehnic permanent al Comitetului de Bazin Siret) 
- bună cunoaștere a proceselor de control al calității - RMI Administrația Bazinală de Apă Siret, auditor 
și manager calitate, mediu, OHSAS, managementul riscurilor 
- calificare ca Formator 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informații suplimentare - Management de proiecte 
- decembrie 2006 - aprilie 2012 - Managerul proiectului Planul pentru Prevenirea, 
Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în bazinul hidrografic Siret 
- decembrie 2013 - decembrie 2017 - Coordonator de proiect pentru partenerul 3 - ABA 
Siret - în proiectul Prevenirea și protecția împotriva inundațiilor în bazinele superioare 
ale râurilor Siret și Prut, prin implementarea unui sistem modern de monitoring, cu 
stații automate - EAST AVERT 

 

- Participare la evenimente internaționale : 
- 2000, 28 - 29 Septembrie - Conferința privind „Instrumente Economice și Politici pentru 
Managementul Apei în țările Europei Centrale și de Est” - Szentendre, Ungaria - raportor al 
Solidarité Eau Europe 
- 2001, 19 - 20 Noiembrie - Conferința privind „Rolul Mecanismelor Economice în 
Implementarea Directivei Cadru a Apei” - Szentendre, Ungaria 
- 2005, 13 - 17 Mai - Cel de-al 6lea Parlament al Tinerilor pentru Apă - Tulcea / Uzlina, 
România (co organizator, alături de Solidarité Eau Europe) 
- 2005, 15 - 21 Octombrie  -  Săptămâna Solidarității Europene pentru Apă, Strasbourg, 
Franța - prezentarea stadiului implementării Directivei Cadru a Apei în bazinul hidrografic Siret 
- 2006, Martie  - Al 4lea Forum Mondial al Apei, Mexic - am elaborat un studiu de caz privind 
Dreptul la apă în România (publicat și diseminat în cadrul Forumului) 
- 2007, 5 - 6 Iulie - Seminarul privind Accesul Echitabil la Apă, organizat de Oficiul 
Internațional al Apei și Ministerul Francez al Sănătății - prezentarea situației din România 
privind accesul echitabil la apă 
- 2009, Martie  -  Al 5lea Forum Mondial al Apei, Turcia - participare din partea Solidarité Eau 
Europe 

 

- Orice alte referințe pot fi furnizate la cerere 
 


