
O societate pentru orașul nostru!

Apa Nova București şi clienţii, 
împreună pentru un mediu 
sănătos!

Sub deviza „Fii aliatul nostru pentru un 
mediu sănătos!”, s-au organizat vizite 
pentru administratorii asociaţiilor de 
proprietari la SEAU Glina.

Atragerea atenţiei asupra problemelor 
legate de canalizare prin participarea la 
această acţiune,  schimbă percepţia 
o a m e n i l o r  ş i  co m p o r t a m e nt u l  l o r, 
înţelegând că locul gunoaielor nu este în 
canalizarea publică. 
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1562 Bărbați

561 Femei

peste 2 milioane de bucureșteni deserviți

peste 120.000 clienți

 2123 angajați

51,5 milioane Euro investiții totale în 2012

197 milioane Euro cifra de afaceri

3 uzine  de producere apă potabilă 
Roșu, Arcuda și Crivina

1 stație de epurare ape uzate Glina

1 rețea de distribuție apă de 2500 km

1 rețea de canalizare de 2200 km
31 cantitate de 225 milioane m  

de apă potabilă produsă
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Structura clienţilor la începutul anului 
2013:

Ponderea 
categoriilor 
de clienţi 
în total clienţi

Asociaţii de proprietari 

Agenţi economici  
(inclusiv RADET şi 
localităţi limitrofe) 80%

10%

10%

Casnici

Ponderea 
categoriilor 
de clienţi 
în cifra de afaceri 14%

57%

29%

Asociaţii de proprietari 

(inclusiv RADET şi 
localităţi limitrofe) 

Casnici

Rezultatele bune obţinute în urma dezvoltării platformei on-line precum şi 
dorinţa clienţilor de a intra cât mai repede în posesia facturilor au 
determinat demararea dezvoltării proiectului de transmitere a facturilor 
în format electronic pe adresele de e-mail ale clienţilor de tip casnic cărora li 
s-au emis facturi în luna noiembrie şi decembrie.

O altă modalitate de informare a clienţilor, utilizată în 2012, despre 
valoarea soldului a fost transmiterea de mesaje SMS clienţilor care 
depăşeau data scadentă, impulsionând astfel activitatea de recuperare 
creanţe, desfăşurată până în acel moment prin transmiterea de scrisori sau 
prin campanii de contactare telefonică.

Un alt tip de informaţii oferite clienţilor periodic sunt cele legate de 
prezentarea lucrărilor programate la reţeaua publică de alimentare cu apă 
prin intermediul newsletterelor electronice săptămânale transmise 
clienţilor înscrişi la acest serviciu. 
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Call Center non stop: 
021.207.77.77 sau *7777;
număr apelabil din reţelele Orange și Vodafone 
la tariful practicat în aceste reţele

Relaţii clienţi și casierie: 
Str. Aristide Demetriade nr. 2, sector 1 București 
Luni - Vineri 08:00 - 18:00
Sâmbătă 09:00 - 13:00

www.apanovabucuresti.ro



Caseta de Ape Uzate şi marile 
colectoare

Bucureştiul are în întregime un sistem de canalizare care adună atât 
apele uzate menajere și meteorice, cât şi pe cele industriale, ce sunt 
descărcate direct în Dâmboviţa. Caseta colectoare de sub râul 
Dâmbovița a fost concepută pentru a purta gravitaţional apele uzate 
menajere și meteorice ale întregului oraş către o staţie de epurare 
parţial construită în partea de sud-est. 

Apa Nova București s-a angajat pentru întreținerea și modernizarea 
casetei printr-un plan de investiții semnificative în valoare de 
39.270.000 Euro și pe o durată de trei ani. Planul de modernizări 
presupune amenajări pentru descărcarea casetei în râul Dâmbovița și în 
Stația de Epurare Glina, decolmatarea casetei și eliminarea punctelor de 
blocaj major.

Epurarea apelor uzate orășenești  
Epurarea apelor uzate colectate în rețeaua de canalizare din Capitală 
are loc în stația de epurare de la Glina.

Stația de Epurare Ape Uzate Glina
Necesitatea dezvoltării unui sistem complex de canalizare a fost 
resimțită încă din perioada anilor '70 - '80. Ca urmare, în completarea 
casetei de sub râul Dâmbovița, la mijlocul anilor '80 s-a început 
construirea unei stații de epurare a apelor uzate în vecinătatea 
comunei Glina. Stația a devenit operațională în iulie 2011, când a fost 
preluată în operare de către Apa Nova București. 
Beneficiile stației de la Glina vizează protejarea mediului precum și 
reducerea riscurilor pentru sănătatea populaţiei, eliminând o serie de 
poluanți, ca de exemplu aluminiu, azot, substanţe toxice, 
microorganisme, care conduc la boli precum febra tifoidă, dizenterie, 
hepatită.

Un sistem de canalizare integrat
Sistemul de canalizare integrat al orașului București presupune peste 
100.000 de racorduri ale imobilelor, cu o lungime totală de 
aproximativ 800 de km, 61.000 de cămine de inspecție și o lungime 
totală a rețelei de canalizare de 2100 de km, 42.000 de guri de scurgere 
a apei pluviale cu o lungime totală a racordurilor de aproximativ             
210 km, 23 de stații de pompare apă uzată, caseta de apă uzata de sub 
râul Dâmbovița și Stația de Epurare a Apelor Uzate Glina.

Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă potabilă a oraşului Bucureşti este 
asigurată de trei uzine de tratare a apei potabile, Roşu, Arcuda 
şi Crivina. Transportul apei produse către rezervoarele de 
înmagazinare se realizează printr-o reţea complexă de 
apeducte. Apa este apoi pompată succesiv, la diverse niveluri 
de presiune, prin staţiile de pompare, repompare şi hidrofor 
fiind apoi distribuită către clienți prin intermediul reţelei de 
distribuţie.

Priza de captare Brezoaiele
Apa brută din râul Dâmboviţa este 
preluată prin priza de mal de la Brezoaiele 
şi apoi transportată pe o lungime de 
aproximativ 17 km, printr-un canal 
trapezoidal deschis către Uzina Arcuda.

Uzina Arcuda
Cu o vechime de peste 120 de ani, complet 
modernizată şi cu o capacitate de producţie a 

3apei potabile de 650.000 m  /zi, Uzina Arcuda 
este  al imentată  cu apă br ută  din  râul 
Dâmboviţa. Apa brută intră într-un predecantor 
şi într-o serie de 4 decantoare naturale cu o 
lungime însumată de peste 3,7 km.

Uzina Roşu
Cu o vechime de peste 45 de ani şi o capacitate de 

3producţie a apei potabile de 520.000 m /zi, Uzina 
Roşu este alimentată cu apă brută prin 
i n t e r m e d i u l  p r i z e i  C r i v i n a ,  s i t u a t ă  l a 
aproximativ 12 km în amonte. Apa de la priza 
Crivina este transportată la Roşu printr-un canal 
dublu casetat şi trece prin două linii de tratare 
simetrice.

Uzina Crivina
Conectată în iunie 2006 la sistemul de 
alimentare cu apă a oraşului Bucureşti, această 
nouă uzină are o 3 capacitate de tratare a apei 

3p o t a b i l e  d e  2 6 0 . 0 0 0  m /z i ,  p e r m i ţ â n d 
îmbunătăţirea siguranţei în funcţionare a 
sistemului de alimentare cu apă potabilă a 
Bucureștiului. Dotată cu o filieră tehnologică 
complexă, Uzina Crivina este alimentată cu apă 
brută prin intermediul prizei Crivina.

Priza de captare Crivina
Priza de captare Crivina reprezintă un 
complex de construcţii şi instalaţii care au 
ca obiectiv captarea gravitaţională a apei 
brute din râul Argeş, asigurându-se 
parţial necesarul pentru apă potabilă şi 
industrială al Bucureştiului.

Măsurarea amprentei de carbon
Încălzirea climei şi epuizarea resurselor naturale sunt două subiecte 
care se află în centrul dezbaterilor internaţionale. Apa Nova 
București are dorinţa să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră (GES).
Din 2010, Apa Nova București calculează anual emisiile de gaz cu 
efect de seră (GES) generate de activitatea de producţie şi distribuţie 
a apei potabile şi colectare a apei uzate, prin metoda amprentei de 
carbon, utilizând instrumentul de la Veolia Water EC'eau.

În total, Apa Nova București emite în jur de 30.000 tone de dioxid de 
carbon pe an, care corespunde pentru:

3  135 g eq CO  /m  produs2

3  220 g eq CO /m  vândut 2

  14 kg eq CO  /locuitor2

Activitatea cea mai poluantă, în materie de emisii de dioxid de 
carbon, este activitatea de lucrări de intervenţii şi investiţii în reţele, 
cu mult peste emisiile generate de consumul de energie. Achiziţia 
de energie verde (hidroelectrică) permite o reducere considerabilă a 
amprentei de carbon, evitându-se astfel descărcarea în mediul 
înconjurător a unei cantităţi echivalente cu 15.600 tone de CO .2

 
Pe baza acestor calcule, Apa Nova București a lansat un plan de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră care cuprinde reducerea 
consumurilor de energie, reducerea consumurilor de carburanţi 
(optimizarea parcului auto, implementarea unui sistem de 
monitorizare GPS şi producţia de energie regenerabilă.
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