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sânge la aquatim
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majore pentru planetă

nana SăveScu: „trecutul ne obligă 
Să ne ridicăm la nivelul lui!”

deSpre noi, în preSa naŢională

În cadrul ultimei activități a Campaniei inițiate de 
către medicul Aquatim, Cristina Nica, împreună 
cu Biroul de Comunicare și Relații Publice, numită 
„Creștem debitul la...SĂNĂTATE”, angajații 
Aquatim au donat sânge pentru a-i ajuta pe cei 
a căror viață depinde de existența flaconului cu 
grupa potrivită. 

Nu este prima dată când Aquatim „furnizează” 
sânge, la fel de important pentru viață ca apa 
pompată în rețea în fiecare zi. Campaniile de 
donare sunt deja o tradiție în această perioadă 
a anului, echipa mobilă a Centrului Regional de 
Transfuzie Timișoara fiind prezentă cu numeroase 
ocazii la sediile noastre. 

Nu a fost deloc un efort pentru colegi, deoarece 
atmosfera a fost una prietenoasă și caldă, cu 
glume și zâmbete, căci atunci când știi că faci 
o faptă bună  nimic nu pare greu. „Veteranii”  
donatori i-au încurajat pe cei veniți pentru prima 
dată și le-au insuflat din încrederea și optimismul 
lor, amintindu-le totodată că o cantitate mică de 
sânge prelevată de la un om sănătos poate face 
diferența dintre viață și moarte pentru cineva aflat 
în suferință. 

Așadar, sala de ședințe de la parter s-a 
transformat în sediul mobil al Centrului Regional 
de Transfuzie Timișoara, iar personalul Centrului, 
profesionist și amabil ca de obicei, dotat cu truse 
sterile și echipamentele necesare, a interacționat 
perfect cu oamenii, a oferit un zâmbet și o 
glumă celor veniți pentru prima dată și a destins 
atmosfera astfel încât experiența să nu fie 
una traumatizantă, iar angajații să-și dorească 
repetarea acestui gest extraordinar. De fapt s-a 
și lansat deja invitația pentru o viitoare campanie, 
sperăm noi cu același succes, sau, de ce nu, chiar 
mai mare.

În urmă cu o sută de ani, la 
1 Decembrie 1918, istoria a 
consemnat cel mai important 
eveniment al românilor: 
Marea Unire. Sărbătorim 
Centenarul și, implicit, pe 
cei care ne-au dat șansa să 
fim împreună de un secol. 
Evocăm personalitățile ce 
au făcut posibilă Unirea, 
contextul politic și istoric de 
atunci, dar căutăm, totodată, 
să ne facem fiecare cât mai bine meseria și să ne 
ducem la bun sfârșit angajamentele pe care ni le-
am asumat. Fiindcă și asta înseamnă să îți iubești 
țara.

Echipa Aquatim este în slujba oamenilor din 
județul Timiș ale căror case și gospodării sunt 
racordate la rețelele de apă și canal. Datoria 
noastră nu este dată doar de fișa postului, ci și de 
un trecut care ne obligă să fim cât mai buni. 

Istoria apei, în Timişoara, se întinde departe, în 
trecut, fiind consemnate sisteme de alimentare 
ale vechii cetăţi în jurul anului 1600. Viaţa socială 
şi economică a oraşului a cunoscut, în decursul 
timpului, o dinamică importantă. Într-un astfel de 
centru urban, problema tratării apei în vederea 
potabilizării şi, respectiv, colectarea şi tratarea 
apei uzate, au fost dintotdeauna probleme de o 
importanţă strategică pentru comunitate. 

Despre sistemele moderne de alimentare cu apă 
şi de canalizare se poate vorbi însă doar de la 
începuturile secolului XX. Astfel, prima staţie de 
tratare a apei uzate a fost pusă în funcţiune, la 
Timişoara, în 26 octombrie 1912, iar prima uzină 
de apă a oraşului, în data de 1 iunie 1914. Tot în 
1914 s-a înfiinţat Întreprinderea de apă-canal a 
oraşului Timişoara, denumită, pe scurt, ACOT. De 
toate aceste realizări se leagă numele unui tânăr 
inginer talentat din acea perioadă, Stan Vidrighin, 
care a devenit apoi o personalitate pregnantă și 
influentă a vremii. 

Putem spune, aşadar, că Timişoara a păşit, de 
atunci, cu dreptul pe drumul modernizării. De-a 
lungul timpului, compania care a fost responsabilă 
de asigurarea serviciilor de utilitate publică a 
purtat mai multe nume: ACOT, ITAS, IGOT, ICAS, 
GIGCL. Aquatim a apărut, ca regie autonomă, 
în anul 1991 şi în prezent este o societate 
comercială având ca acţionari instituţii publice. 
Indiferent de formele de organizare, toate aceste 
societăţi au pus pe primul loc, în mod firesc, 
calitatea serviciilor oferite timişorenilor. 

Istoria ne-a arătat că, acum un veac, Stan 
Vidrighin a găsit calea potrivită pentru dezvoltarea 
durabilă a oraşului, care a răspuns nevoilor 
prezentului, fără a compromite şansele viitorului. 
Se spune că fără rădăcini nu mai suntem noi 
înşine. Se ştie că fără apă nu putem exista. 

Fiind custozi ai apei, dar şi ai unui trecut care ne 
onorează, vă invităm să ne creditați și în anul ce 
vine cu încrederea dumneavoastră, vă doresc 
multă sănătate și La mulți Ani! 

Ilie Vlaicu 
Director General Aquatim SA

eDitorial

Așadar, și această inițiativă  a Cristinei Nica, s-a dovedit a fi lăudabilă, alături de celelalte două: prima 
legată de dependența de fumat și alcool, respectiv a doua de nutriție și stil de viață sănătos.

Crina CHIRILĂ
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Într-o definiție exactă, via specialiștii 
americani, risipa de mâncare este, 
citez, „cea mai prostească problemă 
globală de mediu”! Nu e nimic ironic în 
această definiție, dimpotrivă, e iritant 

și motivant. În condițiile în care studiile arată că 
aruncăm 40% (mulți au ridicat deja scala către 
50%) din toată mâncarea pe care o producem și, 
odată cu ea, „ucidem” toată energia consumată în 
procesul de obținere a ei – sădit, îngrijit, crescut, 
împachetat, transportat, livrat – oamenii nu pot 
fi definiți altfel, cu scuzele de rigoare, decât...
inconștienți, superficiali și lipsiți de empatie. Trist. 

Gândiți-vă că dacă mâncarea aruncată ar fi, 
metaforic vorbind, o țară, ea ar fi a treia cea mai 
mare poluatoare cu carbon!  

Trezirea la realitate a omenirii este o chestiune 
de bun simț până la urmă, exact ca și în cazul 
celeilalte probleme majore generate de plasticul 
ucigaș, ajuns în mările și oceanele planetei. Soluții 
inovative există, tot ce lipsește este interesul real 
și efortul internațional conjugat. Contradicția este 
răvășitoare: în timpul în care noi aruncăm tone de 
mâncare, săracii lumii mor de foame. La propriu! 

În Statele Unite, din această perspectivă, nu se 
doarme. Americanii au creat numeroase aplicații 
de telefon, cum ar fi Food Cowboy, gândite 
special pentru a interveni și ajuta oamenii săraci, 
luând mâncarea de la cei care nu mai au nevoie 
de ea. Restaurantele, localurile, fast food-urile, 
toate afacerile create pentru a livra mâncare,  
utilizează, cu succes, această aplicație, pentru a 
dona surplusul de mâncare, la sfârșitul fiecărei 
zile. Vorbim practic despre o bancă de alimente și 

dacă mâncarea aruncată ar fi o Ţară, ea ar fi  
a treia cea mai mare poluatoare cu carbon!

despre o idee caritabilă extraordinară! 
Lanțul acestui demers are toate 
verigile foarte bine stabilite, astfel că 
se constituie transporturi gigant de 
mâncare, există un responsabil pentru 
livrarea acesteia în lume, sarcina 
lui fiind aceea să se asigure că totul 
ajunge acolo unde este cea mai mare 
nevoie de ea. 

În egală măsură, în supermarketingurile 
americane, toate fructele și legumele 
rămase, după diverse promoții și nu 
numai, sunt direcționate către puncte 
speciale de colectare.

Nu e, deci, o noutate că există soluții pentru 
depășirea uneia dintre cele mai mari cauze ale 
schimbărilor climatice, așa cum este definită risipa 
alimentară. 

La capitolul statistică, locuitorii Uniunii Europene, 
în frunte cu cei din Marea Britanie, risipesc 22 de 
milioane de tone de hrană pe an, conform unui 
studiu realizat chiar la cererea UE și publicat în 
Environmental Research Letters.

Studiul a fost alcătuit pe baza datelor furnizate de 
șase cercetări naționale despre risipa alimentară 
— Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Finlanda, 
Germania și România. Realizatorii studiului au 
admis că au avut și au dificultăți în a măsura foarte 
fidel risipa, din cauza absenței unor date fiabile, 
însă au încercat să o cuantifice prin consumul de 
resurse care a servit la producerea ei (apă și azot).

Ca o curiozitate, fiecare britanic risipește 
echivalentul unei cutii de conserve pe zi. Despre 
noi, românii? Datele ne bucură, căci suntem cel 
mai puțin risipitori dintre locuitorii statelor studiate, 
adică risipim... un măr pe zi de persoană! 

Dincolo de studii și analize amănunțite, problema 
rămâne. Ea, tot ca și în cazul animalelor marine 
moarte din cauza plasticului, își arată urâțenia 
concretă prin imagini cutremurătoare ale unei Africi 
triste - dar nu numai, căci se moare de foame 
în toată lumea! - și ale spiritului uman învins și 
decimat.

Când știm că putem evita aceste drame 
incredibile...ce ne mai oprește?

Crenguța RADOSAV

Mediul înconjurător este într-o 
continuă schimbare, se știe, 
dar împreună cu el evoluează 
și problemele legate de acesta. 
Dezastrele naturale, încălzirea sau 

răcirea neobișnuită a vremii într-o anumită perioadă, 
evoluția nefirească a anotimpurilor, toate acestea 
la un loc trebuie să ne facă să conștientizăm faptul 
că planeta noastră se confruntă cu probleme pentru 
care în mare parte suntem răspunzători.

 Pământul se află în pragul unei crize ecologice 
fără precedent, căci problemele de mediu ne fac 
vulnerabili în fața tragediilor și dezastrelor. Trebuie 
să fim precauți și să rezolvăm fiecare situație cu 
mare atenție și prudență. 

Cele mai importante 15 probleme legate de 
mediul înconjurător cu care se confruntă omenirea 
sunt următoarele: poluarea, încălzirea globală, 
suprapopularea, dispariția resurselor naturale, 
aruncarea gunoaielor, schimbările climatice, 
pierderea biodiversității, defrișările necontrolate, 
acidificarea oceanelor, distrugerea stratului de 
ozon, ploile acide, poluarea apelor, extinderea 
orașelor, epidemiile, ingineria genetică. 

Aerul, apa și solul necesită milioane de ani pentru 
a se reface. Industria și gazele de eșapament 
produse de vehicule sunt poluatorii cei mai mari. 
Toxinele din metalele grele, nitrați și plastic îi 
urmează îndeaproape. Apele sunt poluate din 
cauza deversărilor de petrol, ploilor acide și 
apelor uzate provenite de la marile orașe, aerul e 
„otrăvit” de gaze toxice eliberate de fabrici și de 
arderea combustibililor fosili, iar solul de deșeurile 
industriale care îl privează de nutrienții esențiali.

Apa potabilă curată a devenit un bun de consum 
rar. Apa devine o problemă economică și politică, 
pe măsură ce populația umană luptă pentru această 
resursă prețioasă. O opțiune ar fi desalinizarea apei 
din mări și oceane. Dezvoltarea industrială a dus la 
încărcarea apelor cu poluanți toxici care reprezintă 
o amenințare majoră la adresa sănătății oamenilor. 
Apa murdară reprezintă un risc uriaș pentru 
omenire și amenință calitatea vieții și sănătatea 
publică. Apele uzate urbane conțin toxine, 
substanțe chimice și organisme purtătoare de boli. 

cele 15 ameninŢări 
ecologice majore 
pentru planetă 

Încălzirea globală duce la creșterea temperaturii din 
oceane și de la suprafața pământului, producând 
topirea calotelor glaciare, creșterea nivelului mărilor 
și oceanelor, precum și la precipitații anormale, 
ninsori excesive sau deșertificare.

Populația planetei a ajuns la cifre enorme, greu 
de suportat de către planetă, ceea ce duce la 
reducerea resurselor de apă, combustibil și hrană. 
Explozia populației în țările în curs de dezvoltare 
și în cele nedezvoltate pune o presiune imensă pe 
resursele și așa reduse, iar agricultura intensivă 
determină folosirea fertilizatorilor chimici, a 
pesticidelor și insecticidelor. Poluanții provoacă 
boli respiratorii precum astm și probleme cardio-
vasculare. Temperaturile ridicate încurajează 
răspândirea bolilor infecțioase ca boala Dengue.

În ultimii ani, oamenii au început să depună eforturi 
pentru a trece la folosirea resurselor „curate” de 
energie (solară, eoliană, biogaz). Costul instalării și 
întreținerii infrastructurii este însă destul de ridicat 
deocamdată, făcând aceste variante accesibile doar 
pentru o mică parte a populației. 

Este nevoie de schimbări în 
viețile noastre, ale tuturor, 
pentru a îmbunătăți situația 
și pentru a lăsa o lume mai 
curată generațiilor viitoare. 
Deși tuturor ne este greu să ne 
schimbăm rutina, să nu uităm 
că o schimbare oricât de mică 
făcută de mulți oameni poate 
avea efecte majore. Dacă însă 
vom continua să alunecăm 
pe această pantă a auto-
distrugerii, nu va mai exista un 
viitor pe care să-l contemplăm. 
Să conștientizăm așadar că 
fiecare dintre noi își poate 
influența familia și cunoscuții 
pentru a contribui la crearea 
unui mediu mai curat pentru 
viitor.  

Crina CHIRILĂ
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Să aveți sărbători minunate și un An Nou fericit! 

Crenguța RADOSAV

Simțim, sincer, cu emoție și bucurie apropierea 
Crăciunului, dar și conexiunea sufletească 
puternică, de ani, creată între noi și prietenii noștri 
speciali. Copii de grădi, elevi de școală primară, 
tineri de la Centre Speciale ale Timișoarei și 
Timișului, cu toții vin spre noi, într-un colind mare 
și cald, dătător de speranță și convingere că ceea 
ce facem place, dar și că ceea ce ne oferă este 
minunat! 

În 20 decembrie, sala mare a companiei Aquatim 
a răsunat, așadar, de vocile emoționate ale celor 
peste 200 de oaspeți, colindători cu experiență sau 
nu - amănunt deloc esențial în aceste condiții - în 
aplauzele colegilor noștri și ale clienților prezenți în 
sediu!  

Pentru noi, evenimentul este unul de reală emoție 
și vă asigurăm, dragi colindători, că îl așteptăm, 
Crăciun de Crăciun, măcar cu tot atâta nerăbdare 
precum voi! 
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Despre noi, în presa naŢională

colindăm, colindăm, iarna! 
An de an, în luna decembrie, Aquatim deschide larg 
porțile pentru vizitatori mici sau mari, dornici să ne 
colinde și să ne ureze de bine și frumos!

Echipa revistei Jurnalul de Afaceri a realizat, în această 
lună, un material profesionist despre compania noastră. 
Ne mândrim deopotrivă cu Aquatim, respectiv cu 
această radiografie complexă a muncii noastre. 

Prioritatea sunteți dumneavoastră, stimați clienți, 
străduințele sunt înspre realizarea unui parteneriat 
serios și, vă asigurăm, sunt majore! 

UTILITĂȚI

Aquatim – o societate puternică, 
dinamică și atentă la confortul şi 

siguranţa consumatorilor
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Rezultate 
economice

Profesionalismul și devotamentul oa-
menilor care lucrează la Aquatim au făcut ca 
2017 să fie un an foarte bun pentru societate, 
evoluţie demonstrată de indicatorii econo-
mici, de reacţiile clienţilor, precum și instituţii 
care au recompensat activitatea Aquatim. 

 “2017 a fost anul în care am continu-
at dezvoltarea reţelei de apă şi canal din 
Timişoara şi din Timiş. Procesul de regiona-
lizare s-a extins, astfel că aria de operare cu-
prinde 124 de sisteme de alimentare cu apă, 
în 124 de localităţi, incluzând un municipiu 
(Timișoara), opt orașe – Sânnicolau Mare, 
Jimbolia, Buziaș, Deta, Recaș, Gătaia, Făget, 
Ciacova, 46 de comune și 69 de sate”, a de-
taliat Directorul General al Aquatim. 

Totodată, s-a continuat înlocuirea porţiu-
nilor de reţea veche, s-a menţinut acelaşi tarif 
pentru serviciile furnizate, tarif care este încă 
printre cele mai mici din România, și s-a mo-
nitorizat permanent apa livrată timişorenilor.

Premii pentru 
performanţă

Plasarea pe prima poziţie în topuri im-
portante, regionale şi naţionale, reprezintă, 
pentru Aquatim, în egală măsură mândrie şi 
obligaţie majoră. În baza unor analize econo-
mice  complexe și a indicilor de performanţă, 
aceste poziţionări sunt confirmate an de an.

Aquatim a urcat și în 2018 pe podiu-
mul Topului Naţional al Firmelor și al Topului 
Firmelor din judeţul Timiș, în cadrul Galelor 
Excelenţei în Afaceri, adjudecându-și locul 
I la categoria “Industrie, captarea, tratarea 

și distribuţia apei, la categoria întreprinderi 
mari”, transmiţând astfel în piaţă un semnal 
important de seriozitate, profesionalism şi 
competenţă. 

”În cadrul exerciţiului de benchmarking, 
implementat de Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie și Dezvoltare, companiile mari 
de apă din ţară, care beneficiază de suport fi-
nanciar din partea acestei instituţii, sunt eva-
luate periodic, printr-un set complex de indi-
catori de performanţă. Rezultatele obţinute 
de Aquatim în acest sistem demonstrează, 
de asemenea, funcţionarea economică «să-
nătoasă» a firmei”, a declarat, în încheiere, Dl. 
Ilie Vlaicu, Directorul General al Aquatim S.A.

Cu programe de asistenţă financiară nerambursabilă, 
împrumuturi de la instituţii bancare și resurse proprii, Aquatim a 
făcut în ultimii 15 ani investiţii de peste 200 de milioane de Euro 

în infrastructura de apă și canalizare din aria sa de operare
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Istoria apei în Timişoara este una fascinantă. La începuturile secolului al XX-lea, 
prima staţie de epurare a apei uzate de pe teritoriul României a fost pusă în funcţiune la 
Timişoara, în 26 octombrie 1912, iar prima uzină de apă a oraşului, în data de 1 iunie 1914. 
Tot în 1914 s-a înfiinţat Întreprinderea de apă-canal a oraşului Timişoara, prima formă de 
organizare a serviciilor publice din ţară. De toate aceste realizări se leagă numele unui 
tânăr inginer talentat, Stan Vidrighin, care a devenit apoi o personalitate influentă a 
vremii.

PERFORMANȚELE SOCIETĂȚII 
AU FOST RĂSPLĂTITE ȘI ÎN 2018 
prin urcarea pe podiumul Topului 
Naţional al Firmelor, în cadrul 
Galelor Excelenţei în Afaceri Aquatim a fost înfiinţată, ca regie auto-

nomă, în data de 1 martie 1991, preluând acti-
vitatea şi responsabilităţile structurilor admi-
nistrative care gestionau serviciile de apă şi 
de canalizare. Strategia de dezvoltare a com-
paniei a urmat câteva repere cheie: schimba-
rea formei de organizare juridică, accesarea 
unor surse externe de finanţare pentru inves-
tiţiile de anvergură şi extinderea operării la 
nivel regional.

Ilie Vlaicu,
Directorul General al Aquatim S.A.

Calitatea apei este verificată 
în fiecare zi în laboratorul 

societăţii, care deţine o 
certificare RENAR
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Misiunea Aquatim

Principalele responsabilităţi ale Aquatim 
vizează siguranţa şi confortul clienţilor, dar 
şi protecţia mediului. Pentru a asigura acest 
lucru, compania a implementat, în staţiile de 
tratare şi în staţia de epurare din Timişoara, 
tehnologii moderne şi sisteme automate de 
monitorizare şi control. Un dispecerat central 
preia la orice oră, sesizările clienţilor. 

“Asigurăm servicii de înaltă calitate, fără 
a prejudicia resursele naturale limitate, me-
diul înconjurător, sănătatea şi securitatea an-
gajaţilor şi a tuturor partenerilor noştri de in-
teres”, ne-a declarat Dl. Ilie Vlaicu, Directorul 
General al Aquatim S.A.

În acest scop, 
la toate nivelurile func-

ţionale, Aquatim se angajează 
să asigure servicii de înaltă calitate, pentru a 
satisface în mod constant cerinţele şi aştep-
tările fiecărui client, să planifice şi să organi-
zeze transferul de cunoştinţe şi bune practici 
către noile structuri create și să asigure dez-
voltarea infrastructurii serviciilor din aria de 
operare. De asemenea, compania urmărește 
să protejeze mediul înconjurător prin reteh-
nologizare, prin prevenirea şi controlul polu-
ării, prin gestionarea resurselor, materialelor 
şi a deşeurilor, în spiritul dezvoltării durabile. 

Printre dezideratele societăţii enume-
răm și asigurarea securităţii şi sănătăţii la 
toate locurile de muncă, a disponibilităţii re-
surselor necesare şi alocarea responsabili-
tăţilor pentru sistemul de management in-
tegrat, precum și conformarea cu cerinţele 
legale în vigoare. 

Tradiţia de sute de ani a alimentării cu apă şi a canalizării din 
Timişoara obligă societatea să fie conectată la un viitor ce 

înseamnă dezvoltare permanentă, modernizare şi servicii de cea 
mai bună calitate

Portofoliul de servicii

Societatea Aquatim furnizează servi-
cii de alimentare cu apă şi de canalizare în 
Timişoara şi în alte 123 de localităţi din jude-
ţul Timiş. Activitatea din judeţ este coordo-
nată de sucursalele din oraşele Buziaş, Deta, 
Făget, Jimbolia şi Sânnicolau Mare. Formula 
de conducere cu care funcţionează societa-
tea, începând din anul 2006, este organizată 
pe patru direcţii, coordonate de câte un direc-
tor executiv, cu responsabilităţi în domeniile 
tehnic şi al relaţiilor cu clienţii, producţie, dez-
voltare şi financiar-economic.

Principalele îmbunătăţiri ale serviciilor 
de alimentare cu apă şi de canalizare realiza-
te începând cu anii ’90 au fost posibile pentru 
că Aquatim s-a orientat, la momentul opor-
tun, spre atragerea unor programe cu fon-
duri nerambursabile. Primul a fost Municipal 
Utilities Development Programme (MUDP), 
demarat în anul 1995, în valoarea de circa 12 
milioane USD. În urma MUDP, Timişoara a 
fost, în anul 2002, primul oraş din România 
contorizat integral. A urmat programul ISPA, 
program de investiţii din fonduri europene în 
valoare de 45 de milioane de Euro, în urma 
căruia Timişoara are, din anul 2011, o staţie 
de epurare nouă, care respectă toate normele 
UE de mediu.

Inovaţie și cercetare în 
domeniu

Aquatim este de ani buni alături de 
mediul academic şi ingineresc, universităţi-
le Politehnică, de Vest și de Știinţe Agricole 
și Medicină Veterinară a Banatului din 
Timişoara fiindu-le parteneri în activitatea de 
implementare a noilor tehnologii şi de mo-
dernizare a echipamentelor cu care lucrează.

Proiectele CASCADA și TANAGRA 
sunt două granturi de cercetare derulate la 
Aquatim în 2017, prin care salariaţii societăţii 
au beneficiat de cunoștinţele și experienţa 
rezultate în urma colaborării cu echipe de 
experţi din domeniile mecanic, electrotehnic, 
hidraulic, IT și automatizări.

CASCADA vizează dezvoltarea de soluţii 
software și hardware pentru centralizarea și 
optimizarea sistemelor SCADA, de control au-
tomat și conducere la distanţă a proceselor de 
la staţiile de tratare și epurare, iar TANAGRA 
are ca obiect transferul de cunoștinţe privind 
exploatarea pompelor de apă pluvială din siste-
mele de canalizare, prin identificarea soluţiilor 
mecanice, electrice și hidrodinamice adecvate. 
Totodată, studenţi de la cele trei instituţii de în-
văţământ superior şi-au făcut practica în diferi-
te departamente din Aquatim, o parte dintre ei 
devenind, de-a lungul vremii, colegi.

8 9 Nr. 65 | Decembrie 2018 | Jurnalul de AfaceriAquatim – o societate puternică, dinamică și atentă la confortul şi siguranţa consumatorilor

Facilităţi oferite clienţilor

Compania pune la dispoziţia clienţilor 
mai multe puncte de plată a facturii: la casie-
riile societăţii, prin reţelele bancare și la uni-
tăţile poştale informatizate din Timişoara. În 
restul localităţilor unde operează Aquatim, 
facturile se pot achita la toate ghişeele poş-
tale şi la factorii poştali, la magazinele din 
reţeaua PayPoint, centrele de plăţi un-doi ale 
Mobile Distribution și prin intermediul servi-
ciului Westaco Express, disponibil în staţiile 
OMV. 

Atitudine faţă de 
mediul înconjurător și 

faţă de resursa umană

Pentru respectarea angajamentelor ma-
jore asumate, conducerea Aquatim S.A. a 
decis implementarea, menţinerea şi îmbună-
tăţirea continuă a sistemului de management 
integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate 
ocupaţională, adecvat domeniului de activita-
te şi scopului organizaţiei. Documentele sis-
temului de management integrat sunt astfel 
concepute încât să susţină această politică şi 
să fie în conformitate cu prevederile standar-
delor ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001.

În prezent, compania deţine 900 de 
angajaţi, formaţi prin intermediul cursuri-
lor derulate de Fundaţia româno-germană 
Aquademica. ”Formarea profesională şi edu-
caţia sunt doi vectori esenţiali în dezvoltarea 
noastră, ca societate dedicată în egală mă-
sură angajaţilor și clienţilor”, a continuat Dl. 
Vlaicu.

Sistemul de management integrat a fost astfel conceput 
încât să corespundă cu natura şi dimensiunile impactului 

activităţilor asupra mediului înconjurător, dar şi cu natura şi 
nivelul riscurilor de securitate şi sănătate în muncă

În acest sens, AQUATIM își evaluează 
periodic politica, obiectivele şi programele de 
management, în scopul adecvării şi perfecţi-
onării continue, sprijină angajaţii proprii, prin 
instruire şi conştientizare, în vederea dezvol-
tării profesionale şi a cunoaşterii obligaţiilor 
individuale în domeniul sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale, și încurajează întregul personal 
să-şi aducă contribuţia la protecţia mediului 
înconjurător.

Programul investiţional

Aquatim, prima companie de utilităţi pu-
blice din România care a contractat un împru-
mut fără garanţii de la BERD, în anul 2007, se 
află acum la al treilea contract de împrumut, 
pentru co-finanţarea unui program amplu de 
investiţii în apă și canalizare în judeţul Timiș. 

Investiţiile companiei s-au concretizat 
în 400 km de reţele noi și opt staţii de tra-
tare, respectiv de epurare a apei. Pentru peri-
oada 2014-2020, Aquatim lucrează la un pro-
gram investiţional, finanţat prin Programul 
Operaţional Infrastructură Mare al UE, în va-
loare de aproximativ 180 de milioane de euro, 
fonduri direcţionate către localităţile mici şi 
mijlocii din judeţ.



a învățat-o să fie bătăioasă și muncitoare, iar 
bunica i-a transmis deschiderea, bunătatea, căldura 
și dorința de-a-i ajuta pe ceilalți din preajmă: „Eu 
port această cheiță prețioasă în suflet. Ea mi-a 
asigurat o viață reușită și fericită. Am mai învățat 
ceva de la mama: că nu există... nu se poate! M-a 
determinat, astfel, să mă autodepășesc, să nu mă 
opresc vreodată din drumul meu”.

Nana noastră iubește enorm Crăciunul – după 
căsătoria fiicei, e cel mai frumos moment, o spune 
apăsat – desfășurarea de forțe...colorate sau fragile 
(beteală respectiv globuri) prin toată casa, forfota 
inerentă lunii decembrie, aromele de brad, vanilie 
și scorțișoară, casa plină de prieteni, astfel că ceea 
ce va să vină este bucurie la superlativ. Cu sau fără 
zăpadă, nu are baș nicio importanță, căci nu în asta 
constă Crăciunul.

E fericită și asta se vede imediat, doar ochii sunt 
oglinda sufletului, iar, odată ce alegi să te uiți atent 
în ochii Nanei, înțelegi că femeia puternică din fața 
ta nici n-ar merita să fie altfel. De la Dalai Lama ( în 
preajma căruia a ajuns) citire, drumul spre fericire 
presupune trei secrete: hotărâre, efort şi timp. Nana 
le-a avut și le are din plin, de partea ei!

La pachet cu acest material, echipa Aquaștiri – 
inspirându-se de la echipa ei din Secția Canal – îi 
oferă, cu mare drag, o „Zora je” de zile mari by 
Neda Ukraden, cu promisiunea furată deja că o 
vom asculta împreună, într-o pauză, la birou!

Crăciun fericit, Nana! Crăciun fericit, dragi cititori!
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nana SăveScu: „trecutul ne obligă Să ne ridicăm cel puŢin la nivelul lui!”
Absolventă de Chimie (Universitatea 
Politehnica Timișoara, promoția 1986), 
cu doctorat în Epurarea Apelor Uzate 
(conducător prof.univ.dr. Ion Mirel), șefă 

a Stației de Epurare (între 1996-2007), respectiv 
șefă a Secției Canal, din 2007 și până în prezent, 
Elena Săvescu - Nana pentru prieteni - este o 
femeie puternică, un lider iubit și un profesionist 
adevărat.

Nici n-a terminat bine facultatea că a și primit 
repartiție guvernamentală (1 septembrie 1986) 
la GIGCL Sector Buziaș, unde, așa cum ne 
povestește cu melancolia întipărită pe față, a fost 
primită cu foarte multă căldură, ghidată atent în 
detaliile importante ale muncii concrete, încurajată 
sincer. Și, uite-așa, Nana a realizat că, în acest 
domeniu fascinant al apei, fiecare zi e o provocare.

“Dacă, în cazul apei potabile, e mai simplu s-o 
cureți, în cazul nostru lucrăm, zilnic, cu o foarte 
mare necunoscută! Vorbim despre 600 de kilometri 
de rețea de canalizare în care niciodată nu știi 
ce aruncă lumea: s-au schimbat produsele, apar 
substanțe noi, și trebuie să ajustăm în permanență 
procesul tehnologic de epurare. Provocarea majoră 
este ploaia! Întotdeauna ne ține în priză, trebuie să 
acționăm foarte repede și să luăm hotărâri rapide! 
În aceste situații, avem foarte mult de lucru. Vorbim 
despre adrenalină plus știință!“, ne povestește șefa 
Secției Canal.

Dacă stăm să ne gândim că într-o zi obișnuită, prin 
stație trece 1 metru cub pe secundă, Bega are un 
debit de 12-15 metri cubi pe secundă, iar la ploi 
torențiale cele șase pompe “se luptă” cu 24 metri 
cubi pe secundă, provocările echipei din Secția 
Canal sunt evidente.

Nana și tot managementul companiei s-au implicat 
în acțiuni de conștientizare a populației, de 
protejare a canalizării dar și a mediului înconjurător, 
ajungându-se frecvent la o repetiție obsesivă, 
dar atât de necesară: Canalizarea nu este coș 
de gunoi! Șervețelele umede sunt cel mai mare 
coșmar, nu toți înțeleg încă răul făcut – odată 
aruncate în toaletă, ele înfundă rapid toată rețeaua 

– dar lista neagră a produselor/obiectelor care n-au 
ce căuta acolo este lungă. Din nefericire.

Nana nu abdică, întreg Aquatimul la fel, pentru 
că perseverența face parte, și în acest domeniu, 
din fișa postului. Nici că s-ar putea altfel, până la 
urmă nimic nu se obține ușor în lumea asta, iar 
problemele majore ale ei sunt greu asimilabile 
și înțelese în profunzime. La noi, dincolo, mai 
aproape, mai departe, peste tot. Schimbările 
climatice au reușit oricum să răstoarne toată teoria 
internațională, să genereze migrene specialiștilor, 
pentru că vremea nu mai e vreme, vântul nu mai 
e vânt, furtuna nu mai e furtună, ploaia nu mai 
e ploaie... Peste acest tablou sumbru să mai 
adaugi și inconștiența celor care n-au tot timpul 
aplecare să învețe ce e permis și ce nu să arunci 
în canalizare...e provocator, ca să fim eleganți în 
exprimare.

“După fata mea, Cristina, al doilea copil este Stația 
de Epurare! Am avut șansa să fiu martor la absolut 
toată retehnologizarea ei, a fost una imensă, de-a 
duce un proiect, da capo al fine! E metoda ideală 
de învățare, de profesionalizare, aș recomanda-o 
din tot sufletul tinerilor! Așa se învață Epurarea, așa 
se învață orice, totul până la urmă! Am marcat, în 
2012, 100 de ani de la existența stației, mulțumesc 
lui Dumnezeu pentru asta, a fost un moment 
extraordinar și un prilej de a le arăta colegilor din 
țară că Timișoara a marcat o premieră majoră! 
Prima stație de epurare din România! Toate stau 
sub semnul vizionarului Stan Vidrighin, om care și-a 
pus, indiscutabil, amprenta în domeniul ingineriei 
și științei. Trecutul ne obligă să ne ridicăm cel puțin 
la nivelul lui! E o obligație morală!“, se declară 
convinsă Nana.

Șefa Secției Canal mai apasă un buton cheie: 
echipa este cea mai importantă în orice companie, 
activitate sau într-o reușită, mai ales în momentele 
de provocări majore.

„Dacă echipa nu există, nimic nu există! Trebuie să 
fii rapid, trebuie să lucrezi ca un tot, în situații limită 
nu e timp de discuții foarte multe. Frecvent, noi 

venim de acasă, căci doar nu întreabă 
vremea când să se strice...și, când 
venim, muncim împreună, cot la cot, 
șefi, subalterni, nu contează. Nimic nu 
funcționează unilateral! De fapt, cred că 
acesta este secretul: Reușitele se obțin 
împreună!”, ne spune, convinsă, Nana.

Tot în contextul acestui puternic 
“împreună“, Nana simte nevoia să insiste 
pe rolul familiei, din perspectiva forței pe 
care aceasta i-a dat-o, în permanență, 
căci de sprijin nici nu se pune problema.

„Puiu, soțul meu, este stâlpul meu! El 
este artist în Filarmonică, un om cald și 
bun, care mi-a fost aproape întotdeauna. 
Fiica mea este tot artistă, ambii cântă 
la violoncel. Așa cum eu i-am înțeles, 
atunci când repetau ore în șir, așa m-au 
înțeles și ei când aveam un program 
stresant sau de weekend. De fapt, dacă 
stau să mă gândesc, muzica m-a înălțat, 
ăsta e cuvântul, și mi-a conferit balansul 
în viață! Iubesc muzica clasică și aleg 
întotdeauna să mă relaxez pe Simfonia a 
V-a de Beethoven, concertul de violoncel 
al lui Antonin Dvorak. Ea mă definește!”, 
ni se mai destăinuie Elena Săvescu.

Nana e convinsă că omul se definește 
prin prisma copilăriei, că aici stă cheia 
viitoarei personalități a fiecăruia dintre 
noi. A ei a fost una extraordinară! Mama 

Foto:  Mike Baird, Morro Bay, USA


