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Ploieşti, 10 martie 2021 
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ  
 
Operatorul HIDRO PRAHOVA SA nu a provocat poluarea râului Prahova, în urma 
incidentului produs la Stația de Epurare Sinaia, în cursul nopții de 21.02.2021. 
 
Societatea HIDRO PRAHOVA SA, operator regional al sistemelor publice de apă și canalizare 
în județul Prahova, este în măsură să comunice faptul că râul Prahova nu a fost poluat în 
urma incidentului produs la Stația de Epurare Sinaia, în cursul nopții de 21.02.2021.  
 
Conform probelor de apă recoltate atât de operatorul HIDRO PRAHOVA SA, cât și de 
Administrația Națională Apele Române – SGA Prahova, din “efluentul Stației de epurare și din 
râul Prahova, amonte și aval de gura de deversare a apelor uzate din Stația de epurare Sinaia, 
toți indicatorii de calitate analizați s-au înscris în limitele maxim admise”, conform 
autorizației în vigoare.  
 
Concluziile au fost incluse în Nota de constatare a Administrației Naționale Apele Române – 
SGA Prahova, încheiată în 4.03.2021, în urma controlului efectuat pe amplasamentul Stației 
de epurare a orașului Sinaia și pe râul Prahova, în zona riverană acesteia.  
 
Documentul precizează faptul că, în urma analizării probelor de apă prelevate atât în data de 
22.02.2021, cât și în data de 25.02.2021, în secțiunile amonte, gura de deversare și aval față 
de Stația de epurare Sinaia, se poate constata că nu a fost influențată calitatea râului 
Prahova de evacuarea Stației de epurare Sinaia.  
 
În consecință, la adresa operatorului HIDRO PRAHOVA SA nu a fost aplicată niciun fel 
de sancțiune.  
 
SGA Prahova a continuat monitorizarea, prin recoltare de probe suplimentare. Astfel, la data 
de 2.03.2021, cât și la data de 4.03.2021, Laboratorul de Calitatea apei de la SGA Prahova a 
recoltat probe de apă din efluentul Stației de epurare Sinaia. 
 
La rândul său, și operatorul HIDRO PRAHOVA SA a monitorizat permanent, în toată această 
perioadă, prin intermediul personalului aflat pe amplasament, evacuarea apelor uzate în râul 
Prahova. Procedura va fi continuată, conform măsurilor dispuse prin Nota de constatare din 
22.02.2021, emisă de SGA Prahova. Orice eveniment din Stația de epurare care poate afecta 
calitatea apei râului Prahova urmează să fie adus la cunoștința SGA Prahova. 
 
Potrivit rapoartelor de încercare transmise de operatorul HIDRO PRAHOVA SA către 
SGA Prahova până la data de 9.03.2021, se constată încadrarea indicatorilor chimici de 
calitate în valorile cuprinse în Autorizația de gospodărire a apelor nr. 72/17.04.2019,  
având la bază HG 188/2002 NTPA 002, cu modificările și completările ulterioare. 
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Societatea HIDRO PRAHOVA SA rămâne consecventă principiilor de transparență și asumare 
în comunicarea publică, în mod deosebit în ceea ce privește riscurile de poluare, însă pe baza 
informațiilor corecte și complete, rezultate în urma investigațiilor prevăzute de legislația în 
vigoare.  
 
 “Reabilitarea și extinderea Stației de epurare apă uzată în orașul Sinaia” este o investiție aflată 
în derulare de operatorul HIDRO PRAHOVA SA, prin Contractul de lucrări CL1 – “Reabilitare 
și extindere stații de epurare apă uzată în orașele Sinaia, Breaza”, în cadrul Proiectului 
“Fazarea proiectului reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul 
Prahova”, confinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020. Lucrările de construcție se desfășoară pe amplasamentul Stației de epurare 
existente din orașul Sinaia și se încadrează în graficul de execuție agreat împreună cu 
Antreprenorul – Asocierea Construcții Erbașu SA – WTE Wassertecnik GmbH, prin lider de 
asociere Construcții Erbașu SA.  
 


