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Utilis – Despre noi 

• Companie infiintata in Israel, in Feb. 2013 

• Pe baza tehnologiei utilizate pentru descoperirea apei pe alte planete, 
Utilis a dezvoltat o solutie software pentru detectarea scurgerilor de apă 
tratata în sistemele urbane de alimentare cu apă, prin analiza imaginilor 
spectrale obținute prin  intermediul sateliților. 

• Companie fondata de investitori privati, Fonduri de Investitii si Biroul de 
Cercetare Stiintifica al Ministerului Economiei din Israel 
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DETECTIA APEI PE MARTE – ACELASI PRINCIPIU BIO TECH srl 



Pierderi detectate de un satelit de la 637 Km 
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Etapa 1: alegerea zonei si captarea imaginii BIO TECH srl 



Etapa 2: Corectii radiometrice BIO TECH srl 



Etapa 3: Analiza algoritmica BIO TECH srl 



Etapa 4: Rezultate 
• Fisier SHP 

• Aplicatie web ESRI 

• Fisa pierderi 
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Detectare si marcare  Investigatia locala  Fisa punctului 
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                    NRW (40-60%)= 5,000,000 metrii cubi / zi                                    
                    Estimat la peste 1,000,000,000 € / an (*)  

       IN ROMANIA  
BIO TECH srl 



TEL AVIV – VIZITA DELEGATIE ARA SI SEMNARE        
PROTOCOL DE COLABORARE- 2017 
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TEL AVIV – VIZITA DELEGATIE ARA SI SEMNARE        
PROTOCOL DE COLABORARE- 2017 
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RAJA – Constanta, Romania 

In August 2016, Utilis a executat un proiect pilot de detectie a 
pierderilor de apa potabila. 

Total pierderi detectate  – 47 

Volum minim de apa economisit  – 225,000 metri cubi/an 

 

“Estimarea cantității de apă recuperată prin găsirea unor scurgeri de apa, folosind tehnologia 
UTILIS și luând în considerare cantitatea de apă repusa înapoi în rețea, dovedește că tehnologia 

acoperă în totalitate costurile. Vom lua în considerare, de asemenea, extinderea acestor inspectii si 
pentru alte localități cu zone în care există procentaje mari de scurgere”  

Mr. Aurel Presura 
Deputy General Manager, SC Raja SA 
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In Februarie 2017, Utilis a executat scanarea zonei cuprinzand 
orasele Navodari, Medgidia si Constanta. 

Zona scanata – 3.500 km2 

 Volum minim de apa economisit  – 696,000 metri cubi/an 

 



BIO TECH srl NAVODARI - DETECTIE LOCALA 



NAVODARI – ACTIUNI ALE BENEFICIARULUI BIO TECH srl 



   RAJA – Constanta - Studiu de caz           BIO TECH srl 
Este o nebunie să faci mereu şi mereu aceleaşi lucruri, dar să te aştepţi la rezultate diferite  
          Albert Einstein 
  “Compania RAJA este o companie modernă deschisă către tehnologie si inovaţie, un 
  pionier în ceea ce priveşte implementarea cu succes a unor concepte inovative.  
  Compania UTILIS din Israel a inovat şi a brevetat tehnica de localizare a pierderilor de 
  apă cu ajutorul sateliţilor.  
  Operatorul regional RAJA a testat cu succes această tehnologie în aria de operare a 
  oraşului Constanţa. După scanarea arealului am primit de la compania UTILIS o hartă 
cu peste 200 de puncte cu posibile avarii ascunse. 
Rezultate obținute in 2 luni: 
- peste 50 km rețele inspectate 
- peste 45 avarii descoperite acustic (cca 1,0 avarii/km rețea) 
- calculul eficienței în cazul cel mai pesimist: 
       1,5 bari presiune, diametru avarie 5mm, pierderi pe an/avarie – 5.000 mc; TOTAL – 225.000 mc 
Utilizând această tehnologie, am scanat peste 600 km de reţea în doar trei luni (inclusiv perioada 
de inspecție), personalul specializat facând verificări doar pe cca 50-60 km în punctele indicate cu 
indicii de pierderi.” 
     Director General Adjunct Raja Constanța 
     Inginer Aurel Presura 
 
   (text extras din revista DETECTIVII APEI PIERDUTE – Octombrie 2016 / an VI / nr.9) 

 
 



BUCURESTI APANOVA - DETECTIE LOCALA BIO TECH srl 



Bucuresti - Apa Nova – actiuni ale Beneficiarului BIO TECH srl 



 

• "Utilis ne-a permis să găsim scurgeri care ar fi fost greu de găsit altfel. În câteva zile de 
lucru am găsit câteva scurgeri semnificative, estimate la 250.000 mc pe an, ceea ce 
reprezintă aproximativ 0,8% din pierderea curentă a apei noastre. Ne-am convins despre 
potențialul de utilizare a acestei tehnologii, fiind complementare metodelor noastre 
existente și, în plus, includerea în programul nostru de reducere a emisiilor de NRW ( Non 
Revenue Water ). În faza următoare, vom combina datele Utilis cu alte straturi de date 
pentru a integra mai bine această tehnologie în procesul nostru, făcând ca verificarea 
acustică a câmpului să funcționeze mai eficient." 

 

Bucuresti - Apa Nova – declaratia Beneficiarului  BIO TECH srl 

*Valentin Zaharia, director de optimizare a sistemului de 
alimentare cu apă și canalizare, Apa Nova – Veolia. 



C.A. OLTENIA S.A.CRAIOVA – ACTIUNI ALE 
BENEFICIARULUI 
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C.A. OLTENIA S.A.CRAIOVA - DETECTIE LOCALA 
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CONFIRMATE SI REMEDIATE STUDIU NECONFIRMATE

AU FOST FURNIZATE DE CATRE UTILIS  
67 POSIBILE PIERDERI 

Compania de Apa Oltenia BIO TECH srl 

DINTRE ACESTEA: 
 
- 61 % AU FOST CONFIRMATE SI REMEDIATE 
 
- 33 % IN STUDIU / REVERIFICARE 
 
- 6 % NECONFIRMATE 
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AQUASERV S.A. TG. MURES – ACTIUNE BENEFICIAR 



AQUASERV S.A. TG. MURES – REZULTAT 
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COMPANIA DE APA BUZAU – REZULTAT 
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S.C. APA CANAL 2000 S.A. PITESTI – SCOALA DE VARA BIO TECH srl 



S.C. APA CANAL 2000 S.A. PITESTI – SCOALA DE VARA BIO TECH srl 



S.C. APA CANAL 2000 S.A. PITESTI – SCOALA DE VARA BIO TECH srl 



S.C. APA CANAL 2000 S.A. PITESTI – SCOALA DE VARA BIO TECH srl 

Constatările comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor : 

 

Au fost localizate un număr de 83 posibile avarii. 
 

Pana la data de 01.10.2018 au fost verificate un numar de 54 locaţii ,s-au localizat 36 avarii care au fost 

remediate. 
 

Cantitatea de apa pierduta estimata la aceste 36 avarii este de 1365 litri/min sau 81.9 mc/h sau 1.965 mc/zi 



S.C. APA CANAL 2000 S.A. PITESTI – SCOALA DE VARA 
                    CASTIGATORII CONCURSULUI 
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Delivery Model 

1 
Prelevare 

imagini si 

analiza 

2 
Raport pierderi si 

predare rezultate 

3 
Confirmarea 

punctelor in 

situu 

4 
Marcarea zonei 

pentru reparatii 

Rezultatele Utilis sunt prezentate in 4 variante: 

1. Web GIS 

2. Fisa de pierderi pentru reparatii in situu 

3. Liste din software Utilis 

4. Fisiere GIS 
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MULTUMIM! 


