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Veolia a câştigat licitaţia pentru gestiunea serviciilor de
alimentare cu apă si de canalizare din oraşul Chitila
Grupul Veolia, prin filiala sa din România - Veolia Apa Servicii SRL, a câştigat licitaţia
organizată de Primaria Oraşului Chitila în vederea delegării gestiunii serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare din acest oraş. Contractul a fost semnat de către Oraşul Chitila şi
Societatea Veolia Apa Servicii SRL la data de 29 decembrie 2015, pe o durată de 10 ani şi are ca
obiect gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare pe teritoriul oraşului Chitila.
Veolia Apa Servicii aparţine unui Grup de renume mondial cu o tradiţie de 163 de ani, are experienţă
dobândită prin contracte similare şi capacitate de exploatare performantă a sistemelor de alimentare
cu apă şi de canalizare cărora le asigură disponibilitate continuă şi fiabilă, respectând cele mai
exigente norme de securitate şi mediu. Veolia Apa Servicii este certificată ISO 14001:2004;
ISO 9001:2008; OHSAS 18001:2007.
Contractul dintre Primaria Oraşului Chitila şi Veolia Apa Servicii contribuie la creşterea competitivităţii
şi vitalităţii oraşului Chitila şi urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin :
>
>
>
>
>
>

Reabilitarea gospodăriilor de apă
Întreţinerea şi exploatarea performantă a reţelelor de apă şi de canalizare
Asigurarea calităţii apei conform standardelor de calitate în vigoare
Reabilitarea staţiilor de pompare ape uzate
Contorizarea utilizatorilor în vederea facturării cantităţilor de apă real consumate
Implementarea unui management performant în vederea optimizării procesului tehnologic de
distribuţie a apei potabile.
*****

Despre VEOLIA APA SERVICII SRL :
Veolia Apa Servicii a fost înfiinţată în 1999 şi operează sistemele de apă şi de canalizare pentru oraşul Otopeni (contract de
concesiune pentru operarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru o perioada de 25 de ani), Aeroportul
Internaţional Henri Coanda, platforme industriale în zone limitrofe ale oraşului Bucureşti precum şi mentenanţa
instalaţiilor interioare apartinând unor mari centre comerciale.

Despre VEOLIA în România:
În România, Veolia furnizează servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare pentru mai bine de 2,3 milioane de
persoane din București, Ploiești și Otopeni, precum și servicii de energie pentru peste 90.000 de gospodării în Ploiești, Iași și
Otopeni.
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Despre VEOLIA în lume :
Grupul Veolia este referinţa mondială în managementul optimizării resurselor. Prezent pe cinci continente şi cu cei peste
179.000 salariati ai săi, Grupul dezvoltă soluţii pentru gestionarea serviciilor de apă, energie şi deşeuri, participând la
dezvoltarea durabilă a oraşelor si industriilor. Prin cele trei activităţi complementare ale sale, Veolia contribuie la asigurarea
accesului populaţiei la resurse, precum şi la păstrarea şi regenerarea acestora. În 2014, 96 de milioane de oameni au
beneficiat de servicii de apă potabilă furnizate de Veolia şi 60 de milioane de oameni au beneficiat de servicii de canalizare.
In acelaşi an, cifra de afaceri Veolia Environnement a fost de 24,4 Miliarde de euro (www.veolia.com) .
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