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          Ploiesti, 
          Nr. 16878/0-1/D.L./V.B. 
          Data: 28.10.2021 

 
MINUTĂ DE ŞEDINŢĂ 

COMISIA DE DIALOG SOCIAL  
29.09.2021 

A. Deschiderea şedintei:  

   Şedinţa de lucru a Comisiei de Dialog Social a fost convocată pentru orele 11.00, în data de 29 
septembrie, în Sala “200” a Palatului Administrativ, de către Instituţia Prefectului - Judeţul Prahova.  

B. Aprobarea ordinii de zi:  
 Modul de taxare a apei potabile și a apei pluviale în județul Prahova de către Hidro Prahova S.A. 

Au fost prezenți: Reprezentanții HIDRO PRAHOVA S.A.: doamna Daniela Răducu – director producție, doamna 
Laura Kore – șef serviciu tehnic, domnul Ionuț Dumitrescu – șef departament exploatare. 

Inițiatorul temei: Domnul Ion Anton – Reprezentantul B.N.S. 

 Modul de taxare a apei pluviale în municipiul Ploiești și în comuna Păulești, ținând cont de faptul că 
volumul de apă menajeră și pluvială depășesc capacitatea stației de epurare. 

Au fost prezenți: Reprezentantul APA NOVA Ploiești S.R.L. – doamna Anca Ionașcu – director general și 
reprezentantanții S.C. JOVILA CONSTRUCT S.R.L. – Păulești – Mihai Joița – director general și Daniela Păun – 

director general adjunct. 

Invitați: Reprezentantul Gărzii de Mediu - Comisariatului Județean Prahova și reprezentantul Comisariatului 
Județean pentru Protecția Consumatorilor Prahova. 

Inițiatorul temei: Domnul Cristian Ignea – Reprezentantul CNIPMMR. 
La începutul şedinţei, domnul Alexandru Vane, Subprefect al județului Prahova, a supus la vot ordinea de 

zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate. 
C. Desfăşurarea şedintei:  

Au răspuns invitaţiei de participare la şedință: reprezentantul Consiliului Județean Prahova, în calitate 

de co-președinte CDS – domnul Vicepreședinte Constantin Cristian Apostol, Reprezentanții HIDRO PRAHOVA 

S.A.: doamna Daniela Răducu – director producție, doamna Laura Kore – șef serviciu tehnic, domnul Ionuț 

Dumitrescu – șef departament exploatare, reprezentantul APA NOVA Ploiești S.R.L. – doamna Anca Ionașcu – 
director general, reprezentantanții S.C. JOVILA CONSTRUCT S.R.L. – Mihai Joița – director general și Daniela 

Păun – director general adjunct, reprezentantul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor 

Prahova, reprezentanții sindicatelor B.N.S., C.N.S.L.R. Frăția și C.S.D.R., reprezentantanții patronatelor P.N.R., 
CNIPMMR, CONPIROM și CONCORDIA, ai instituţiilor deconcentrate, ai administraţiei publice locale, membrii 

în cadrul Comisiei de Dialog Social organizată la nivelul judeţului Prahova.  
Domnul Subprefect a deschis ședința cu invitația adresată doamnei Daniela Răducu, director 

producție la HIDRO PRAHOVA S.A., de a prezenta punctul de vedere al societății. Astfel, doamna director a 

făcut următoarele precizări: 
Scurtă prezentare a operatorului regional: 

HIDRO PRAHOVA a fost constituită ca operator regional (O.R.) în baza Hotărârii Consiliului Județean Prahova 
nr.13/2004, fiind infiintata in baza legii nr.31/1990 privind societatile comerciale ca Societate Comerciala pe 

Actiuni cu capital integral de stat. 
În prezent, societatea Hidro Prahova SA operează în 66 de localități din judetul Prahova din care: Municipiul 

Câmpina,11 orașe și 54 de comune, pe baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 

Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 116/2009 încheiat între Autoritatea Delegantă – Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova” și Operatorul Regional  

Hidro Prahova. 
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Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare  

NR.116/2009: 
Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice – (definită potrivit 

prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare) având ca obiectiv înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi 
gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice furnizate/prestate pe raza de competenţă a unităţilor 

administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes 
zonal ori regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice 

aferente acestor servicii (conform definiției din Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată și actualizată). 

 Operator Regional (O.R.) - operatorul societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unora sau al tuturor 
unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca 

scop serviciile de utilităţi publice. 
 O.R asigură furnizarea/ prestarea serviciului/ activităţii de utilităţi publice pe raza de competenţă a 

unităţilor administrativ-teritoriale asociate, exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente 

acestora, precum şi implementarea programelor de investiţii publice de interes zonal ori regional 
destinate înfiinţării, modernizării şi/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente 

acestor servicii/activităţi, realizate în comun în cadrul asociaţiei.  
 Operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Contractul de Delegare stabileste drepturile si obligatiile fiecarei parti cu privire la performanta 
serviciilor si dezvoltarea programelor de investitii. OR este desemnat sa gestioneze, sa opereze, sa 

intretina, sa imbunatateasca si sa extinda toate bunurile publice mentionate in contract. Bunurile 
publice raman in proprietate publica si vor fi recuperate de catre proprietari (UAT-uri) la finalizarea 

contractului. 

 Politica de tarife este stabilita si aprobata de catre ADI in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare, astfel incat sa asigure recuperarea totala a costurilor. 

TERMENII TEHNICI UTILIZAȚI – conform Legii 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 
republicată și actualizată: 

 serviciu de alimentare cu apă şi de canalizare - totalitatea activităţilor de utilitate publică şi de interes 

economic şi social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării şi 
distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localităţi, respectiv 

pentru colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice şi a apelor de 
suprafaţă provenite din intravilanul acesteia; 

 ape pluviale - apele de canalizare care provin din precipitaţii atmosferice; 
 preţ - contravaloarea apei potabile furnizată utilizatorilor raportată la unitatea de măsură; 

 tarif - contravaloarea serviciului de canalizare prestat utilizatorilor raportată la unitatea de măsură; 

Sistemul de canalizare trebuie să asigure cu precădere colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea într-
un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apă, precum şi a 

apelor pluviale sau de suprafaţă colectate de pe teritoriul localităţilor. 
Modul de ”taxare” a apei potabile: 

 În conformitate cu prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apă şi de canalizare nr.116/2009 – art. 36 – ”Prețurile, tarifele și alte surse de venit din Strategia de 
tarifare”, așa cum a fost modificat prin actele adiționale încheiate; 
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 Prețurile și tarifele practicate pentru serviciile de apă şi de canalizare sunt reglementate și au la bază 

principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activitatiilor: 
• costuri de operare; 

• costuri de intretinere si reparatii; 

• costuri financiare; 
• realizarea de investitii si reparatii capitale; 

• plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzând principalul, dobânzile și 
comisioanele aferente); 

• profit (în conformitate cu prevederile legale) – care urmează a fi integral folosit pentru dezvoltare; 
• redevență; 

 Prețurile și tarifele practicate de Operatorul Regional sunt avizate de autoritatea de reglementare în 

domeniul serviciilor publice – ANRSC și aprobate prin hotărâre de autoritatea delegantă – Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova” 

 Ultima modificare a prețului și tarifului practicate de Hidro Prahova SA a fost avizată de ANRSC prin 
Avizul nr. 808854/04.06.2020 privind ajustarea prețului și tarifului pentru serviciile de alomentare cu 
apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru SC Hidro Prahova SA și aprobată prin 

Hotărârea nr. 7/07.08.2020 a ADI Prahova, cu aplicabilitate de la 01.01.2021. (ajustare cu indicele 
prețurilor de consum până la nivelul lunii mai 2020); 

ANRSC – autoritatea de reglementare  în domeniul serviciilor publice, a emis și licența în baza căruia OR Hidro 
Prahova SA operează 

 Consumurile de apă sunt stabilite: 
 conform înregistrărilor mijloacelor de măsurare (97,33%). 

 În regim paușal, conform Ordinului Nr. 29/N al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii 

Teritoriului din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea 
apei si a energiei termice publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr 25/1994 (2,67%). 

Modul de ”taxare” a apei pluviale: 
 Facturarea contravaluării prestării serviciului de preluare a apei pluviale  pentru persoanele fizice și 

persoanele juridice în rețelele publice de canalizare – în conformitate cu prevederile art. 210 din 

Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în unităţile administrativ teritoriale 
membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei 

Prahova" şi în care îşi desfăşoară activitatea Operatorul regional HIDRO PRAHOVA SA, aprobat prin 
Hotărârea nr. 128/02.08.2018 a Adunării Generale a ADI ”Parteneriatul pentru Managementul Apei – 

Prahova” 

 Până la 01 septembrie 2021, stabilirea cantității de apă pluvială preluată în rețeaua de canalizare 
pentru utilizatorii persoane fizice se realiza în conformitate cu prevederile art. 210 alin. (1) literele a) 
și b) din ”Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în unităţile administrativ 
teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul 

Apei Prahova" şi în care îşi desfăşoară activitatea Operatorul regional HIDRO PRAHOVA SA”, aprobat 
prin Hotărârea ADI nr. 128/02.08.2018, respectiv : prin inmultirea suprafețelor construite (inclusiv 

curți betonate/asfaltate) deținute și declarate de către utilizatori pe propria răspundere cu cantitatea 

de 0,2 m3/m2/an; suprafața maximă pentru care se calculează apa pluvială preluată în rețeaua de 
canalizare pentru  utilizatorii persoane fizice este de 150 m2; 

 Prin Hotărârea nr. 8/14.07.2021 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova” privind modificarea art. 210 din ”Regulamentul 

serviciului de alimentare cu apă și canalizare”, începând cu 01 septembrie 2021 se elimină facturarea 

serviciului de preluare a apei pluviale pentru persoanele fizice și Asociațiile de Proprietari / Asociațiile 
de Locatari din aria de operare a SC Hidro Prahova SA. 
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 Pentru celelalte categorii de utilizatori (persoane juridice) se păstrează facturarea contravalorii 

serviciului de preluare a apei pluviale, fiind prevăzute în art. 210 al Regulamentului serviciului 2 
situații: 

 Pentru suprafețe mai mari de 150 mp; 

 Pentru suprafețe mai mici de 150 mp. 
1. Pentru suprafețe mai mari de 150 mp, stabilirea cantităţii de apă pluvială preluată în reţeaua de canalizare 

de pe domeniul pubic sau privat al localității  si de pe suprafețele construite (inclusiv curți betonate/asfaltate) 
aparținând acestora se determină prin înmulţirea cantităţii specifice de apă pluvială comunicată de A.N.M. 

pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate 
de fiecare utilizator și verificate de către Operator, şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846-2 : 

2006, şi anume: 

- 0,9 – pentru învelitori metalice, de sticlă, ţiglă şi carton asfaltat, precum şi terase asfaltate şi pavaje din 
asfalt şi din beton. (Coeficientul reprezintă media coeficienţilor pentru toate categoriile menţionate). 

- 0,12 – pentru terenuri de sport, grădini, incinte şi curţi nepavate, terenuri agricole cultivate. (Coeficientul 
reprezintă media coeficienţilor pentru toate categoriile menţionate). 

( continuare modalitate de calcul pentru suprafețe mai mari de 150 mp)  

Relaţia de calcul analitic este: 
Qm = (S1 x 0,9 + S2 x 0,12) x k, unde: 

Qm = cantitatea de apă pluvială lunară ; 
S1 = suprafaţa aferentă învelitorilor de sticlă, ţiglă şi carton asfaltat, precum şi teraselor asfaltate şi pavajelor 

din asfalt şi din beton; 
S2 = suprafaţa aferentă terenurilor de sport, grădinilor, incintelor şi curţilor nepavate, terenurilor agricole 

(cultivate); 

k = cantitatea specifică de apă pluvială comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii. 
2. Pentru suprafețe mai mici de 150 mp, stabilirea cantității de apă pluvială preluată în rețeaua de canalizare 

se face prin înmulțirea suprafețelor construite cu cantitatea de 0,2 m3/m2/an  
Factori externi cu impact semnificativ asupra prețului / tarifului practicat: 

 Creșterea prețului la energie electrică – aplicabil deja din august 2021   

 Majorarea cu 51% a prețului contractat la energia activă furnizată pe nivel JT (joasă 
tensiune)  

 Majorarea cu aproximativ 70% de costurile a prețului contractat la energia activă furnizată pe 
nivel MT ( medie tensiune) 

Cu impact semnificativ asupra cheltuielilor înregistrate de OR în procesul de producere și distribuție apă 

potabilă, respectiv transport și epurare ape uzate. 
 Creșterea prețului la gaze; 

 Creșterea estimată a prețului la apa tratată cumpărată de la furnizori; 
 Creșterea prețurilor la materiile prime și la materiale absolut necesare în procesul de tratare a apei 

potabile, de epurare a apelor uzate, precum și în activitatea de exploatare curentă a sistemelor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare. 

Pe parcursul ședinței, membrii Comisiei de Dialog Social au avut mai multe intervenții, dintre care 

menționăm: 
Doamna Anca Ionașcu - Director general APA NOVA Ploiești S.R.L.: 

- La Ploiești volumul de apă meteorică se stabilește astfel: suprafața deținută de utilizator x coeficient 
(calculat astfel: 0,2/m3/m2 an – persoane fizice, 0,5/m3/m2 an – agenți economici); 

- Aproximativ 15.700.000 m3 de apă uzată este facturată într-un an, în condițiile în care Regia 

autonomă a serviciilor facturează 19.000.000 m3 pe un an. Prin urmare, Apa Nova nu facturează 
aproximativ 3.300.000 m3/an. 

Domnul Mihai Joița – Director general S.C. JOVILA CONSTRUCT S.R.L.: 
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- Jovila încheie regulamente cu fiecare localitate în care este operator al serviciului de alimentare cu 

apă și canalizare (printre care Păulești, Boldești Scăeni sau Valea Călugărească), iar prețul este impus 
de fiecare hotărâre a Consiliului local; 

- La Păulești, unde avem 2000 de contracte, avem un tarif minim de 10 lei/imobil pentru persoanele 

fizice, preț care a fost stabilit de Consiliul local, prin hotărâre, în timp ce agenții economici plătesc la 
suprafața deținută; 

- Jovila Construct a avut în anul 2020 cel mai mic profit dintre toți operatorii serviciului de alimentare 
cu apă și canalizare din județul Prahova, iar asta pentru că prețurile au fost stabilite doar prin 

hotărârile consiliilor locale. 
Domnul Cristian Ignea – reprezentantul CNIPMMR: 

- De ce un IMM plătește mai mult decât o familie? Mai ales că, de multe ori, este vorba de o firmă care 

are 1-2 angajați. 
- Totodată, sunt de părere că nu se justifică facturarea apei pluviale pe tot parcursul anului, iar tariful 

trebuie să fie cât mai aproape de realitate. 
Domnul Cătălin Căpraru – reprezentantul P.N.R.: 

- O să vă prezint profiturile operatorilor serviciului de alimentare cu apă și canalizare din județul 

Prahova, pe anul 2020: HIDRO Prahova – 7%; APA NOVA Ploiești – 5%, în timp ce JOVILA 
CONSTRUCT – 2%. 

 

D. Finalul şedinţei:  

Domnul Subprefect Alexandru Vane a mulţumit tuturor participanţilor pentru prezență şi a încheiat 
şedinţa la ora 12.35. 

____________________________________ 
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