Servicii profesionale de
mentenanță și administrare
a clădirilor

UTI Facility Management este furnizor de servicii integrate de mentenanță tehnică
pentru clădiri de orice tip și pentru infrastructura tehnică din dotarea acestora și una
dintre cele mai experimentate companii de facility management din Romania, având
peste două decenii de experiență în domeniu, competențe multitehnice, acoperire
la nivel național, personal certificat, resurse financiare și logistice, instrumente
inteligente de urmărire, control și raportare, precum și un sistem performant de
management al calității.

Serviciile noastre se adresează oricărui spațiu
construit, de utilitate publică, privată sau industrială
și sunt adaptate nevoilor de funcționare și utilizare
cerute de administratorii acestora, astfel încât să
contribuie la performanța afacerii și să producă
rezultatele așteptate: controlul costurilor administrative
și gestiunea centralizată a mijloacelor fixe, creșterea
confortului utilizatorilor sau a capacității de producție
și siguranța mediului de lucru.
UTI Facility Management are capacitatea tehnică și financiară de a prelua, în
totalitate sau parțial, responsabilitatea serviciilor auxiliare, pentru a vă permite să
vă concentrați mai bine asupra activității de bază, generatoare de profit.

MANAGEMENT

FACILITY

FM
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MISIUNE
••Să oferim servicii excepționale (sigure, de
calitate) care depășesc așteptările clienților
noștri și răspund nevoilor administrative și
funcționale ale acestora.

VIZIUNE

PE SCURT
Prezență națională prin rețeaua de puncte fixe
și echipe mobile

Personal specializat în servicii pentru clădiri și
infrastructura tehnică din dotarea acestora

••Peste 650 de angajați specializați în
managementul și întreținerea tehnică a clădirilor
••8 centre regionale
••Peste 3000 de locații deservite

••Ingineri și tehnicieni autorizați și certificați în
toate domeniile de inginerie a instalațiilor
••Capabilități de proiectare, ofertare,
management de proiect

••Să fim recunoscuți ca furnizori de servicii
complete pentru clădiri de orice fel, să
construim parteneriate durabile cu clienții
noștri, oferindu-le servicii la standarde înalte,
inovatoare, practice.

TOTAL
306

BOTOȘANI

Personal FM
SATU MARE

VALORI

MARAMUREȘ

SUCEAVA
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••Clientul este întotdeauna pe primul plan
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Centru regional

392

19

BIHOR

13

IAȘI

199

Resurse financiare și logistice solide
••Flotă de intervenție la nivel național
••Parteneriate solide cu producători de
echipamente și tehnologie pentru clădiri

NEAMȚ

CLUJ

••Suntem responsabili față de clienți,
companie, colegi, mediu, noi înșine

Locații FM

LEGENDĂ

BISTRIȚA
NĂSĂUD

SĂLAJ

3002

157
Flotă FM

MUREȘ

VASLUI

HARGHITA

BACĂU

ARAD
ALBA

••Ne pasionează ceea ce facem și ne
perfecționăm permanent
••Colaborăm eficient și acționăm ca o echipă

22

HUNEDOARA

TIMIȘOARA

TIMIȘ

19

426

11

VRANCEA

BRAȘOV

SIBIU
27

COVASNA

Sistem performant de management al livrării și
calității serviciilor (CAFM)

373

CARAȘ-SEVERIN
15

BRĂILA

PRAHOVA

ARGEȘ
23

43

DÂMBOVIȚA

150

PITEȘTI

DROBETA TURNU SEVERIN

OTOPENI

IALOMIȚA

BUCUREȘTI

MEHEDINȚI
CRAIOVA

DOLJ

TULCEA

BUZĂU

VÂLCEA

••Ne plac inițiativele îndrăznețe,
evaluăm riscurile înainte de a acționa,
urmărim rezultatele.

GALAȚI

OLT

76

55

787
CONSTANȚA

GIURGIU
34

126

341

18

334

••Instrumente computerizate de planificare
și control operațional
••Vizibilitate și trasabilitate completă a operațiunilor
efectuate în cadrul contractului, a activelor din
fiecare locație a beneficiarului, a costurilor
••Suport cantitativ în planificarea bugetelor
și investițiilor

TELEORMAN

Asistență clienți permanentă

Portofoliu extins de servicii și competențe tehnice

••Call-center dedicat 24/7
••Dispecerat tehnic
••Intervenții rapide și eficiente

••Acoperă tot ciclul de viață a facilităților
și toate nevoile de utilizare
••Acoperă domenii de activitate variate
și piețe specializate
••Posibilitate de dezvoltare și integrare în aplicații
de management computerizat
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Consultanță și suport pentru
implementarea și integrarea
aplicațiilor de management
centralizat al clădirilor (BMS,
aplicații industriale, de
securitate, etc.)

Asigurăm servicii profesioniste, complete, cuantificabile și calitative pentru clădiri de orice tip, cu echipă
la punct fix sau la cerere. Suntem permanent la dispoziția clienților noștri prin serviciul de call-center și
dispecerat funcțional 24/7.

MENTENANȚĂ TEHNICĂ

MENTENANȚĂ
GENERALĂ A
CLĂDIRII (FITOUT)

Mentenanță preventivă și corectivă pentru echipamente, instalații și sisteme

••Servicii de renovare și
modernizare a interioarelor:
zugrăvit, vopsit, lăcătușerie,
tâmplărie, montaj gips-carton,
finisaje.

••Electrice (alimentare MT/JT, iluminat, surse neîntreruptibile)
••HVAC (sisteme de încălzire, ventilație, aer-condiționat,climatizare și sisteme frigorifice pentru uz
casnic sau industrial))
••Sanitare (alimentare, scurgere)
••Stingere a incendiului
••Gaze naturale
••Curenți slabi (antiefracție, control al accesului, supraveghere video, interfonie, IPTV, broadcast,
antiincendiu, voce-date, sonorizare, ceasoficare etc.)
••Gestiune centralizată și automatizări (BMS, dispecerate)

••Servicii de reparații și
relocări/modificări ale
instalațiilor și sistemelor
existente

Servicii tehnice obligatorii prin lege

••Servicii de management
și decorare a spațiilor
(compartimentare, mutare
de mobilier, montaj de afișaj
publicitar, montare de corpuri
de iluminat decorativ etc)

••Servicii pentru sisteme supuse reglementărilor ISU (sisteme antiincendiu)
••Servicii RSVTI pentru echipamente supuse reglementărilor ISCIR
••Măsurători PRAM
••Termoscanare
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SERVICII SUPORT
Consultanță și audit pentru
determinarea stării de
funcționare a infrastructurii
tehnice

Inventarierea și maparea
mijloacelor fixe / a
infrastructurii tehnice

Consultanță și management
de proiect pentru lucrări
de renovare/modernizare
reamenajare, extindere,
relocare

Operare și monitorizare a
sistemelor de management
al clădirii (BMS) și/sau
al sistemului integrat
de securitate

Monitorizare și raportare a
consumurilor de energie și
de utilități

Management al documentelor
și avizelor tehnice

Planificare a reviziilor
preventive

Asistență clienți 24/7

Dispecerat tehnic

De ce să externalizați serviciile
de mentenanță a clădirii și
infrastructurii tehnice
SUNTEȚI ÎN CONFORMITATE
CU LEGEA ȘI ASIGURAȚI
CONTINUITATEA AFACERII
••Respectați normativele naționale și
europene privind asigurarea condițiilor
de siguranță la locul de muncă și a
spațiilor publice
••Eliminați riscurile care ar putea duce
la întreruperea activității, accidente și
situații neprevăzute
••Adresați riscurile către un furnizor
specializat și autorizat, ceea ce vă permite
să vă concentrați 100% asupra activității
principale a afacerii dumneavoastră și să
maximizați veniturile

Avantajele
serviciilor
oferite de
UTI Facility
Management

REDUCEȚI COSTURILE DE
ADMINISTRARE
••Reduceți cheltuielile administrative și
de operare a clădirii cu personal propriu
cu până la 20%
••Creșteți durata de viață a echipamentelor
cu până la 30% și diminuați investițiile în
infrastructură tehnică
••Planificați activitățile de mentenanță în
funcție de nevoile de utilizare a spațiului
și monitorizați eficient consumurile
de energie

••Un singur punct de contact pentru toate serviciile tehnico-administrative care
nu fac parte din obiectul principal al activității dumneavoastră, pentru toate
locațiile din portofoliul dumneavoastră situate la nivel național.
••Servicii integrate, personalizate și adaptate nevoilor dumneavoastră de
funcționare, confort și siguranță
••Suport și servicii la cheie pentru proiecte de modernizare și extindere
••Capabilități de integrare a echipamentelor în sisteme de gestiune centralizată
••Trasabilitate și predictibilitate bugetară
••Siguranță în exploatare și eliminarea riscurilor de pană sau întrerupere

CONSTRUIȚI O IMAGINE
PUTERNICĂ, POZITIVĂ A
BRANDULUI/AFACERII
••Creați un mediu de lucru confortabil, sigur
și sănătos pentru angajați/chiriași
••Generați o reputație pozitivă brandului de
angajator/proprietar
••Creșteți gradul de ocupare a clădirii /
productivității utilizatorilor
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Certificări și autorizații

Portofoliu

Aderarea la standarde naționale și internaționale de bune practici ne provoacă sa fim mai buni, să ne
depășim limitele și să ne dezvoltăm competențele și portofoliul de soluții.

CLĂDIRI DE BIROURI

AEROPORTURI

UTI Business Center (14.000 m²)
Autoritatea Aeronautică Civilă Română (4.400 m²)
Aviatorilor 8, NEPI (peste 7000 m²)

Aeroportul Internațional Henri Coandă București
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca
Aeroportul Internațional George Bacovia Bacău
Aeroportul Internațional Sibiu
Aeroportul Internațional Iași

Unul dintre scopurile companiei este de a crește calitatea serviciilor prestate și, implicit, satisfacția
clienților. Din acest motiv am certificat procesele conform standardelor naționale și internaționale în
vigoare, în vederea alinierii acestora la normele general recunoscute în acest domeniu.

ORGANIZAȚII REȚEA

Pentru clienții și partenerii noștri, certificările pe care le deținem sunt o garanție a calității și o
promisiune că vom livra excelență pentru fiecare proiect pe care îl abordăm.

ANRE

IGSU

IGPR

Raiffeisen Bank (475 locații, național)
BRD (570 locații, național)
Generali (80 locații, național)
Engie (50 locații, național)
Apa Nova (82 locații, București)
Enel (10 locații, național)

ISCIR

CERTIFICAREA CALITĂȚII

Suntem prima companie
de facility management
din România care a obținut
certificarea ISO 37001,
standard internațional conceput
pentru a preveni corupția în
practicile de afaceri.
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SPAȚII COMERCIALE
SUN PLAZA, București (210.000 m²)
Jumbo Pallady, București (14.500 m²)
Armonia, Arad (60.000 m²)
Auchan (34 locații, național)
Carrefour (48 locații, național)
Kaufland (48 locații, național)
Mega Image (90 locații, național)
Artima (200 locații, național)

UTI Research & Development Center,
Șoseaua Olteniței nr. 107A, Sector 4, București
Telefon: 031.011.884, Fax: 031.011.883
E-mail: utidirect@uti.eu.com, office@uti.eu.com
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