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Un nou proiect de investiții cu finanțare europeană, semnat de operatorul HIDRO PRAHOVA SA, 
pentru eficientizarea activității de transport și reducerea pierderilor de apă în 8 localități din 
Prahova 
 
 
Societatea HIDRO PRAHOVA SA, operator regional al sistemelor publice de apă și canalizare în 
județul Prahova, a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pe 2 martie 2023, 
Contractul de finanțare pentru Proiectul “Optimizarea activității de transport și furnizare apă 
rece, reducerea pierderilor de apă prin digitalizarea procesului de înregistrare, facturare și 
gestiune a consumurilor de la HIDRO PRAHOVA - componenta digitalizare”, Cod MySMIS 2014+ 
158104, aferent Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.  
 
Obiectivul Proiectului îl reprezintă îmbunătățirea gradului de asigurare a alimentării cu apă 
potabilă a populaţiei, dar și reducerea pierderilor de apă pentru locuitorii din localitățile Baba Ana, 
Blejoi, Brebu, Bărcănești, Dumbrăvești, Gura Vadului, Posești și Predeal-Sărari, aflate în aria de 
operare a societății HIDRO PRAHOVA SA.  
 
Proiectul “Optimizarea activității de transport si furnizare apă rece, reducerea pierderilor de apă 
prin digitalizarea procesului de înregistrare, facturare și gestiune a consumurilor de la HIDRO 
PRAHOVA - componenta digitalizare”  are o valoare totală eligibilă de 11.398.284,88 lei, din care 
finanțarea nerambursabilă acordată de AM POIM se ridică la 8.778.229,64 lei, reprezentând 92,12% 
din valoarea totală eligibilă aprobată.  
 
Exemple de investiții propuse prin Proiect:  
- Achiziționarea unui număr de 12.000 de contoare de apă rece și armăturile pentru montarea în 
instalații (robinet de concesie în amonte de contor, robinet de izolare cu bila în aval de contor, 
mufe de compresiune pentru conectarea la conducta de bransament) aferente acestora, repartizate 
în localitățile Baba Ana, Bărcănești, Brebu, Dumbrăvești, Gura Vadului, Posești, Predeal Sărari și 
Blejoi, ca urmare a pierderilor substanțiale identificate.  
- Contoarele de apă vor fi echipate cu module de comunicație pentru citirea la distanță a 
consumurilor, prin utilizarea unui protocol care să asigure colectarea datelor prin citire Drive-By, 
precum și opțiunea ulterioară de trecere la o rețea fixă de colectare a datelor, ce elimină 
necesitatea deplasării unui operator uman pentru preluarea indexului de consum sau citirea 
alarmelor generate de modulul de comunicație. 
 
Proiectul “Optimizarea activității de transport și furnizare apă rece, reducerea pierderilor de apă 
prin digitalizarea procesului de înregistrare, facturare și gestiune a consumurilor de la HIDRO 
PRAHOVA - componenta digitalizare” va fi implementat până la 31 decembrie 2023, interval la care 
se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților Proiectului înainte de 
semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 


