
Patinoare... de Poveste

ȘTIRI
Publicație editată de Aquatim 
An 11, nr. 124. Tiraj: 1000 exemplare

AquAtim, între Aniversări importAnte  
şi investiţii de milioAne de euro

din cuPrins 12 /2019 

Cum orgAnizăm evenimente 
responsAbile 

mArius Hidiş, dispeCer AquAtim: 
„viAţA m-A învăţAt să fiu CAlm”

triumvirAt feriCit AquAtim, 
AquAdemiCA şi plAstelier tm

Pentru Aquatim, 2019 a fost un an bun, atât din 
perspectiva relaţiilor pe care le-am avut cu clienţii 
şi partenerii noştri, cât şi din cea economică. 
Semnarea, în luna martie, a unui contract în 
valoare de 180 de milioane de euro, din care 135 
de milioane de euro bani din fonduri europene, 
nerambursabile, ne dă posibilitatea să facem, 

în următorii patru ani, investiţii 
importante în infrastructura de 
apă şi canalizare din Timiş, să 
construim noi staţii de pompare şi 
de epurare, ceea ce va creşte şi 
mai mult calitatea vieţii locuitorilor 
judeţului nostru. Tot în 2019, am 
aniversat 100 de ani de când 
inginerul Stan Vidrighin, considerat 
omul care a pus bazele instituţiei 
pe care, simbolic, Aquatim o 
moşteneşte, a fost ales primar al 
Timişoarei, fiind primul edil român 
al oraşului nostru.

În 2020 se vor împlini 125 de 
ani de când a fost făcut primul 
proiect modern de canalizare a 
oraşului Timişoara. Cine va avea 
curiozitatea să îl cerceteze, va 
constata că nu este vorba doar de 

un excelent, pentru sfârşitul secolului XIX, proiect 
ingineresc, ci şi de unul ce are şi o realizare estetică 
de admirat. Pe baza documentelor consultate din 
arhiva companiei noastre, Arhivele Statului, ale 
Muzeul Naţional de Istorie a Banatului și a altor 
documente scrise, ştim că diferitele administrații 
ce s-au succedat la conducerea cetăţii şi, apoi, 
a oraşului au căutat soluții pentru alimentarea cu 
apă și pentru realizarea unui sistem de canalizare 
care să facă față cerințelor și dezvoltării Timişoarei. 
Etapele succesive pot fi concentrate în trei mari 
perioade: cea din vremea lui Claudius Florimund de 
Mercy, cunoscut și sub numele Contele Mercy, care 
a fost liderul administrației imperiale a Banatului, 
între 1716 – 1734, şi care a început sistematizarea 
orașului, cea din timpul administrației primarului 
Carol Telbisz (1885-1914) și cea de la debutul 
secolului XX, ce poartă însemnele inginerului Stan 
Vidrighin.

Datoria noastră, de moştenitori ai acestei istorii şi 
continuatori ai demersurilor tehnice şi inginereşti 
făcute timp de sute de ani pentru a asigura condiţii 
cât mai bune de locuit şi de trăit aici, este să fim 
permanent în slujba timişorenilor şi a timişenilor 
şi să oferim servicii performante. Iar acest lucru îl 
facem continuu, noapte şi zi.

Ilie VlaIcu 

125de an
i

    1895 - 20
20

de la primul proiect modern de can
alizare

TIMIȘOARA

Colinde, Colinde...
Unul dintre cele mai frumoase momente pentru noi, 
an de an, este, categoric, cel premergător intrării 
în Sărbătorile de iarnă, căci prieteni de suflet, mici 
și mari, vin să ne colinde și să ne aducă emoție în 
priviri și suflete. 

Aquatim deschide larg porțile pentru vizitatori 
talentați, copii de la grădinițe și școli, centre 
speciale, organizații și fundații, plini de entuziasm, 
înarmați cu liste lungi de colinde, învățate temeinic 
un an întreg. Cei mici sunt, de departe, cei mai 
emoționați, iar sentimentul nostru, al angajaților 
Aquatim, privindu-i, unul pe măsură. 

Emoția și bucuria apropierii Crăciunului, dar și 
conexiunea sufletească puternică, obținută în toți 
acești ani, sunt resimțite deopotrivă. Colindele sunt 
calde, dătătoare de speranță, chipurile sunt pure, 
atmosfera zilei în care Aquatim este gazdă pentru 
cei mai frumoși oaspeți este impresionantă. 

În 19 decembrie, sediul companiei Aquatim a 
răsunat, așadar, de vocile emoționate ale celor 
peste o sută de oaspeți, în aplauzele colegilor noștri 
și ale clienților prezenți. Pentru noi, evenimentul 
a fost unul de reală emoție și vă asigurăm, dragi 
colindători, că îl așteptăm, Crăciun de Crăciun, cu 
sinceră și majoră nerăbdare! 

Să aveți sărbători minunate, în pace și fericire, iar 
Noul An să vă găsească sănătoși și voioși, alături 
de cei dragi! 

Crenguța RadosaV

În anul 1894, primăria anunța un concurs 
internaţional pentru proiectul de canalizare a 
oraşului, cu premii în valoare de 14.000 de 
coroane. S-au pus la dispoziția participanților toate 
hărțile topografice, atrăgându-se atenția să se țină 
cont de dezvoltarea viitoare a orașului, estimată 
la 906 ha și 65-75.000 de locuitori. Au fost primite 
zece lucrări, ce au fost examinate de o comisie 
specială, în cursul anului 1895. Dintre acestea, trei 
soluții au fost premiate. Inginerului Paul Wicher, 
din Sofia, i-a revenit premiul întâi, al doilea a fost 
acordat inginerului Herbert Berger, din Köln iar al 
treilea inspectorului în construcții K. Stenernagel, 
tot din Köln. 

Toate proiectele premiate au evidențiat condiţiile 
deosebit de grele de execuție a proiectului și 

costurile ridicate. Pantele de scurgere ale canalelor 
erau foarte mici: 1:500 pentru canalele secundare 
şi 1:2.500 pentru cele principale. Niciunul dintre 
aceste proiecte nu a fost pus în practică.

Sistemul de canalizare al Timișoarei a devenit un 
vis realizat în anul 1907. Stan Vidrighin, angajat 
al Serviciului Tehnic al Primăriei, a fost cel care a 
găsit o soluție pentru toate impedimentele tehnice. 
Lucrările la canalizare au început în 1909, cu cele 
două colectoare de pe malurile canalului Bega, 
iar construcția Staţiei de epurare a început în anul 
1911. Stația a intrat în probe tehnologice la data de 
26 octombrie 1912.

(extras din broșura „125 de ani de la primul proiect 
modern de canalizare”, editată de Aquatim SA)
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CrăCiun, Cu zăpAdă şi... Apă
Pentru cei mai mulți dintre noi, din peisajul 
Crăciunului de vis nu pot lipsi brazii împodobiți de 
nea (firește, pe lângă cei cu globuri strălucitoare 
și beteală), obrajii îmbujorați de frig, fularele și 
căciulițele călduroase și, neapărat, săniuțele. Să nu 
uităm totuși, că distracțiile de sezon, sunt, pentru 
mulți alții... la polul opus. Cu apă sau zăpadă, plajă 
sau derdeluș, Crăciunul rămâne, pentru toți cei care 
îl sărbătoresc, o vreme a bucuriei împărtășite cu cei 
dragi, așa cum reiese din cele câteva obiceiuri de 
Crăciun din lumea largă, descrise în rândurile ce 
urmează.

În Australia, unde temperaturile se apropie de 40 
de grade Celsius în decembrie, Moșul își face 
adesea apariția pe o placă de surf. Sau în bărcile 
salvamarilor, pentru că, evident, majoritatea 
australienilor își petrec vacanța de Crăciun la plajă. 

În timp ce unii se bălăcesc în valuri, alții merg la 
saună. În Finlanda, unde temperaturile sub zero 
și zăpada până la genunchi sunt ceva firesc în 
acest sezon, în ajunul Crăciunului se face saună. 
În familie și cu prietenii, obiceiul fiind considerat un 
ritual de curățare pentru minte și corp. 

În Etiopia, Crăciunul se numește Ganna (din 
greacă, naștere) și se sărbătorește pe 7 ianuarie. 
Este o zi a procesiunilor, conduse de preoți, dar 
și a paradelor, cu muzică și dans. Oamenii nu își 
dăruiesc cadouri în această perioadă. Ganna și 
Timkat (Boboteaza) sunt pentru a merge la biserică, 

a mânca bunătăți și pentru jocuri, dintre care cel 
mai spectaculos (și important!) este acela ce poartă 
numele Crăciunului. Ganna este un joc asemănător 
cu hocheiul, despre care se crede că a fost jucat de 
păstorii de pe vremea lui Isus. În orice comunitate, 
băieții și bărbații se adună undeva, la loc deshis 
și, înainte de a începe jocul, fiecare din ei atinge 
mingea și spune o scurtă rugăciune: „Spune-mi  
Doamne, că sunt un om care va trăi încă un sezon 
ploios”. Sezonul ploios durează trei luni, tot atât cât 
ține și sezonul de joc.

Locul bradului de Crăciun este luat, în India, de 
bananieri sau mangotieri. Aceștia vor fi decorați cu 
clopoței, globuri și steluțe, iar unii oameni vor merge 
și mai departe, împodobindu-și casele cu ramuri de 
bananier.

6 ianuarie este ziua în care copiii din Argentina 
primesc cadourile, aduse nu de Moș Crăciun, ci de 
cei trei magi și lăsate în încălțările care așteaptă 
afară, în fața ușii. Tot afară, oamenii lasă fân și apă 
pentru caii magilor. 

În Venezuela, de Crăciun se patinează. Dar nu pe 
gheață, căci și aici temperaturile depășesc 20 de 
grade. În Caracas, capitala țării, în 24 decembrie, 
circulația se închide la 8 dimineața, iar străzile sunt 
invadate de patinatori cu rotile. Toată lumea merge 
la biserică... pe role, iar atmosfera este una de 
bucurie incendiară, oamenii aprind artificii și strigă 
„S-a născut Isus!” 

l.l.

Recent s-a desfășurat la Timișoara 
conferința Evenimente culturale 
responsabile, organizată de Asociaţia 
Timişoara 2021 - Capitală Europeană a 
Culturii și Asociația CRIES - Centrul de 

Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare. Tematica 
a fost una inedită, reunind industria evenimentelor 
de public larg, cu responsabilitatea față de mediu 
și comunitate și conștientizarea asupra schimbările 
climatice. 

„Am deschis o discuție despre impactul de mediu 
pe care îl produce organizarea unui eveniment, 
transportul, cazarea, masa, logistica de organizare, 
materialele folosite pentru punerea în scenă, etc. 
Este important, în primul rând, să fim conștienți de 
tipul acesta de impact, să începem să îl măsurăm și 
să gândim acțiuni de reducere.”, a explicat  Mihaela 
Vețan, președinte a Asociației CRIES. 

În altă ordine de idei, cultura poate juca un rol cheie 
pentru promovarea sustenabilității, poate atrage 
atenția asupra provocărilor de mediu cu care ne 
confruntăm. „Obiectivele de dezvoltare sustenabilă 
nu sunt responsabilitatea unui anumit sector și 
a unor actori specifici, acestea trebuie să devină 
o responsabilitate comună, indiferent de tipul de 
activitate pe care îl desfășurăm.”, a mai adăugat 
Mihaela Vețan

Conferința a facilitat schimbul de bune practici între 
organizatorii de evenimente, printre care amintim 
achiziția produselor locale de la mici producători 
și întreprinderi sociale, încurajarea folosirii 
transportului public, selectarea furnizorilor ce 
folosesc materiale ecologice, energii regenerabile, 
promovarea consumului de apă de la robinet, 
folosirea redusă a ambalajelor sau produselor din 
plastic etc.

În cadrul conferinței a fost lansat Ghidul pentru 
evenimente culturale responsabile, adresat unui 
public larg, implicat în organizarea de festivaluri, 
concerte, competiții locale, târguri etc. De 
recomandările ghidului, conceput cu atenție până la 
cel mic detaliu, pot beneficia specialiștii din industria 
evenimentelor, marketing, publicitate, voluntarii, 
diverse instituții care organizează evenimente de 
public larg, cum ar fi școlile și universitățile.

În primul capitol ghidul prezintă  măsuri și exemple 
concrete pentru dezvoltarea unor evenimente 
sustenabile, trecând prin toate etapele organizării 
de eveniment, de la comunicare la logistică, inclusiv 
implicarea părților interesat. Fișele de lucru, de 
tip check-list, fac din acest material unul deosebit 
de util pentru practicienii din domeniu, începători 
sau experimentați. Capitolul al doilea este axat pe 
„Marca eveniment responsabil”, singura de acest 
fel din România, dezvoltată de Asociația Reper 
21, pornind de la standardul ISO 26000 pentru 
responsabilitate socială. Marca „responsabil”  
aplicată unui eveniment înseamnă recunoașterea 
unui demers reușit vizavi de sustenabilitate și grija 
față de mediu. Ghidul pentru evenimente culturale 
responsabile este disponibil on-line la http://la-pas.
cries.ro/.

Loredana LEORDEAN

Patinajul este una din distracțiile 
favorite de sezon, ale copiilor și nu 
numai. Dacă, în majoritatea cazurilor, 
amatorii de patinaj dispun de locuri 

special amenajate, unde gheața este „ajutată” și 
ajustată de mâna omului, iată că există și oameni 
norocoși care pot patina, în țări cu ierni friguroase, 
pe lacuri sau drumuri înghețate. 

În parcul natural Arrowhead din Ontario, de 
pildă, există un drum înghețat care șerpuiește 
prin pădurea de conifere, iar doritorii pot patina 
cât doresc prin acest peisaj idilic de iarnă. Tot în 
Canada, în Munții Stâncoși, lacul Louise oferă 
un patinoar natural într-un cadru de poveste, 
înconjurat de munți, alături de ghețarul Victoria și 
un castel din gheață. 

Canada deține totodată recordul pentru cel mai 
mare patinoar natural din lume, pe lacul Dows, 
din Ottawa. Pista de patinaj, cu o lungime de 
peste 8 km, este inclusă în patrimoniul UNESCO. 
Deopotrivă monument al naturii și atracție 
turistică, aceasta este întreținută impecabil, iar 
siguranța vizitatorilor este întotdeauna pusă pe 
primul loc, gheața fiind verificată în permanență 
de profesioniști. 

În Europa, lacul Joux, din Munții Jura, aproape 
de granița cu Franța devine iarna cel mai mare 
patinoar natural de pe continent pe care se poate 
patina gratuit.

Odată cu venirea toamnei, lacurile din Suedia 
încep deja să înghețe. Lacurile din jurul capitalei, 
Stockholm, sunt preferate de localnici și turiștii 
veniți în căutare de aventuri autentice. Apa este 
atât de limpede, încât prin gheața proaspătă 
se văd peștii înotând. Unul din cele mai 
spectaculoase lacuri din Suedia este lacul Vanern, 
al treilea ca mărime din Europa. Acesta are nu 
mai puțin de 22.000 de insulițe, iar apusurile 
incredibile care înflăcărează întinderea imensă fac 
din acest loc unul de o frumusețe ireală. 

Lacul Ånnsjön, tot din Suedia, are o suprafață de 
57 de kilometri pătrați și este foarte îndrăgit de 
localnicii care se înghesuie să fie primii ce pun 
piciorul, cât mai devreme, pe gheața proaspăt 
formată. Lacul nu este adânc, ceea ce îl face să 
înghețe repede, uneori chiar din octombrie. Pe 
malurile lacului, familiile organizează picnicuri… 
pe zăpadă. 

Moscova deține un număr impresionant de 45 
de patinoare, dar nici unul atât de neobișnuit ca 
parcul Sokolniki. Acesta are aleile de gheață, 
peste 8 kilometri pătrați de bulevarde înghețate, 
străjuite de copaci înalți, pe care localnicii și 
vizitatorii patinează nestingheriți, bucurându-se de 
priveliște și de aerul tăios al iernii.  

Nici Asia nu duce lipsă de patinoare naturale: 
lacul Shichahai din nordul Beijing-ului oferă o 
experiență unică în miez de iarnă. Inițial parte a 
marelui canal din epoca dinastiei Yuan, de acum 
700 de ani, acest patinoar natural este mărginit de 
temple. 

Patinajul pe lacuri poate provoca tragedii dacă 
nu este tratat cu respectul cuvenit. Cunoașterea 
regulilor de siguranță, verificarea grosimii și stării 
gheții este obligatorie, iar ținuta adecvată este 
esențială. Este indicat să patinăm împreună cu alți 
oameni, niciodată singuri în locuri izolate.

Crina CHIRILĂ

Cum orgAnizăm 
evenimente responsAbile 

Patinoare... de Poveste

Foto: matadornetwork.com

http://la-pas.cries.ro/
http://la-pas.cries.ro/
matadornetwork.com
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Ce Au făCut „deteCtivii Apei” de ziuA lor
4 decembrie este, începând de anul acesta, Ziua 
Mondială a Pierderilor de Apă, conceptul și inițiativa 
aparținând grupului de specialiști pe problematica 
pierderilor din cadrul Asociației Internaționale 
a Apei (IWA). Ziua este dedicată, cel puțin 
pentru specialiștii din domeniu, atragerii atenției 
asupra nevoii de a reduce pierderile de apă, prin 
transmiterea celor mai bune practici și a noutăților 
tehnice.

„Detectivii apei”, adică un grup de experți în pierderi 
de apă, entuziaști și dedicați profesiei lor, au ales 
această ocazie pentru lansarea celui mai recent 
număr al publicației pe care o editează, ce nu 
putea purta alt nume mai bun decât „Detectivii apei 
pierdute”.

Alin Anchidin, redactor șef al publicației, îi 
încurajează pe colegii săi de la alte companii de 
apă să publice, în secțiunea Forum a revistei, 
informații și imagini legate de situațiile din munca lor 
de zi cu zi: „Dorim să contribuim și noi, specialiștii 
din România, la distribuirea unor informații de 
interes pentru cei care se ocupă de managementul 
pierderilor de apă.” 

Revista „detectivilor apei” poate fi găsită aici: http://
detectiviiapeipierdute.ro/detectivii-apei-pierdute-12/

l. l

Aquatim și fundația Aquademica au 
făcut echipă cu inițiatorii proiectului 
de responsabilizare și educație de 
mediu Plastelier TM, unul din proiectele 
câștigătoare ale ediției Științescu 2019. 

Plastelier abordează domeniul educației urbane 
pentru sustenabilitate și reziliență printr-o serie de 
ateliere, unde copii și tineri, cu vârste între 12 și 18 
ani, învață lucruri interesante despre materialele 
plastice, și, mai ales, cum să combată poluarea 
mediului cu astfel de materiale.

Două ateliere interactive de Chimia plasticului, 
practic lecții aplicative de chimie, creative și cât se 
poate de distractive, au fost pregătite de specialiștii 
Aquatim și voluntarii Aquademica special pentru 
acest proiect. 

Aquatim este preocupată de educarea tinerei 
generații în ceea ce privește protejarea mediului 
și adaptarea la schimbările climatice. Poluarea 
apelor cu plastic este o problemă globală, iar 
protejarea resurselor de apă este una dintre 
responsabilitățile noastre majore. Pornind de aici, 
specialiștii noștri au conceput atelierele Plastelier 
ca un veritabil ghid de călătorie în... fantastica 
lume a plasticului din jurul nostru. „Învățându-i 
pe copii să fie atenți la etichetele ambalajelor din 
plastic, cum să selecteze și să recicleze plasticul 
sau cum să genereze mai puține deșeuri, îi 
învățăm să fie consumatori mai responsabili și mai 
atenți la mediul înconjurător. Se poate spune că e 
prima lor lecție de economie circulară”, a explicat 
Cristina Borca, mentor Științescu în cadrul acestui 
proiect. 

„Importanța pe care o acordăm aspectelor ecologice 
în România este mult prea mică, iar lumea nu ia 
atitudine fără a fi bine informată și ghidată”, se arată 
pe site-ul proiectului, www.plastelier.fun. 

Cum în fiecare minut, în lume, se folosesc un 
milion de pungi din plastic, la care se adaugă 
sticle, pahare, caserole, tacâmuri, cum unele 
sunt mai nocive decât altele, unele reciclabile 
și altele nu, iar diferențierea se face cu ajutorul 
codurilor inscripţionate pe acestea, ideal ar fi să le 
cunoaștem și reținem, ca să ne folosim de plastic 
în avantajul nostru, protejându-ne sănătatea și 
mediul. Iată-le, așadar, explicate, în detaliu, în cele 
ce urmează.

plAstiCul „deCodAt”: sigur vs. periCulos, Ce 
reCiClăm şi ce nu

Politereftalatul de etilenglicol sau PET-ul este 
un plastic sigur, dar recomandat pentru 
folosință unică, deoarece pe suprafaţa 

acestuia se acumulează foarte uşor bacteriile. 
Codul 1 apare pe majoritatea sticlelor de apă, suc 
ori ulei. 

Polietilena de densitate ridicată, HDPE, este 
plasticul tare, de regulă opac, folosit la 
flacoanele pentru ulei, lapte, detergent, 

coșurile de gunoi, mobilier etc. Este sigur, refolosibil 
și reciclabil. De menționat, ca o curiozitate, că acest 
tip de plastic a fost produs, timp îndelungat, în 
Timișoara, de către combinatul Solventul, sub 
numele de PJP (polietilenă de joasă presiune). 
Materia primă este etena, un gaz care ajungea în 
combinatul timișorean printr-o conductă, fiind 
importat din Serbia!

Policlorura de vinil, PVC, nu se reciclează. Din 
PVC se fabrică folia alimentară sau pentru 
ambalare și ruda ei mai simpatică, folia cu 

bule, furtunurile de grădină, învelișul din plastic al 

cablurilor, dar și piese pentru instalațiile sanitare. 
PVC-ul conține plastifianți, substanțe care îi conferă 
flexibilitate, dar dăunează sănătății, studiile arătând 
că pot afecta ficatul sau chiar cauza cancer. 

Polietilena de densitate joasă, LDPE, este un 
plastic bun, relativ sigur, fiind rezistent atât la 
temperaturi înalte, cât şi scăzute. Codul 4 

apare pe pungile de cumpărături, pe cele ale 
alimentelor congelate sau pe tacâmuri. Materialul 
se pretează mai degrabă pentru reutilizare decât 
reciclare.

Polipropilena, PP, are codul 5 și este un 
material ușor, transparent, cu o bună 
rezistență mecanică și termică. Din 

polipropilenă se fac cutiile pentru margarină, iaurt, 
banda adezivă (scotch), paiele și scutecele de 
unică folosință, fiind un produs sigur. Materialul 
este, în principiu, reciclabil și reutilizabil, dar 
statisticile din industrie nu sunt, deocamdată, 
încurajatoare. 

Polistirenul, PS, este un material ieftin de 
produs, foarte ușor, rezistent la șocuri și care 
nu absoarbe umiditatea. Îl vom găsi, așadar, în 

pahare, caserole, tacâmuri, „spuma” folosită la 
împachetare, pentru protecția la transport a 
obiectelor fragile, dar și în construcții și amenajări, 
pentru izolații. La temperaturi ridicate, acesta poate 
elibera stiren, o substanţă toxică. Nu încălziți, 
așadar, la microunde, alimente sau băuturi în 
ambalaje cu codul 6. Atenție și la obiectele din 
polistiren pe care le aruncați la gunoi! Se rup ușor și 
sunt împăștiate imediat de cea mai mică adiere de 
vânt. Cele mai multe deșeuri din plastic găsite pe 
plaje și în apele curgătoare, mări și oceane sunt din 
polistiren.

Codul 7 necesită atenție sporită! Sub 
clasificarea „altele”, cu 7 sunt codate 
produsele pe bază de policarbonat, fibrele 

sintetice poliacrilice sau poliamidice (nylon), 
polimerii armați cu fibre de sticlă. Dintre acestea, 
pericolul mare vine de la policarbonat, un plastic 
transparent și cu bune proprietăți mecanice. Acesta 
se obține din bisfenol A (BPA), o substanță extrem 
de controversată, ce poate induce dereglări 
hormonale, în special la copii. Cantități mici de BPA 
pot migra din ambalajele alimentare în hrană și să 
fie astfel ingerate iar expunerea îndelungată poate 
prezenta riscuri. Pentru mai multă siguranță, căutați 
pe jucăriile și recipientele destinate copiilor 
mențiunea „nu conține BPA”. 

Tot cu 7 este codat și un plastic biodegradabil, 
fabricat din resurse regenerabile, cum ar fi amidonul 
de porumb sau trestia de zahăr, și anume acidul 
polilactic, sau, pe scurt, PLA. Atenție, așadar, unde 
aruncați paharele sau tacâmurile folosite din PLA, 
acestea nu au ce căuta în sacul galben (!), sunt 
biodegradabile și vor merge la coșul de gunoi sau 
groapa de compost.
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triumvirAt feriCit AquAtim, AquAdemiCA şi plAstelier
În luna decembrie, sindicatele și conducerea 
societății noastre au organizat o competiție care 
stârnește pasiuni intense și, evident, adrenalină 
la cote  maxime, numită SuperCupa Aquatim la 
minifotbal.

Competiţia se organizează, iarnă de iarnă, 
participantele fiind primele patru echipe clasate, 
în urma campionatului de minifotbal din vară. Ca 
atare, la start s-au aliniat echipele de la Uzina 
de Apă (FC Bega), Apometre, Sucursala Deta, 
respectiv Administrativ-Rețele Canal. 

Etapele SuperCupei s-au desfășurat în  9 
decembrie – meciurile din semifinală, și 10 
decembrie – meciurile din finală, iar tabloul 
semifinalelor se prezintă astfel: Administrativ–
Apometre, scor 8–5; Uzina de Apă–Sucursala Deta, 
scor 9-1.

Cât despre finală, aici surpriza a fost uriaşă, după 
cum susțin microbiștii Aquatim, căci Administrativ-
Rețele Canal a câștigat frumos și neașteptat – nu 
din rațiuni legate de talent, ci pentru că echipa 
s-a format rapid, pe genunchi, precum s-a alcătuit 
echipa Danemarcei, acum câțiva ani! (Nicolae Nan) 
–, aducând emoție și bucurie colegilor care i-au 
purtat numele. 

SuperCupa Aquatim 2019 a ajuns, așadar, meritat 
și lăudabil, în posesia fotbaliștilor de la echipa 
Administrativ-Rețele Canal. Felicitări campionilor 
noștri și Sărbători fericite! 

Crenguța RadosaV

minifotbAl, mAri pAsiuni

www.aquatim.ro/aqua<0219>tiri
https://iwa-network.org/
https://iwa-network.org/
http://detectiviiapeipierdute.ro/detectivii-apei-pierdute-12/
http://detectiviiapeipierdute.ro/detectivii-apei-pierdute-12/
http://www.plastelier.funm
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Încăperea dispeceratului central al 
Aquatim e o uzină vie, gestionată 
magistral de către oamenii cu cei mai 
tari nervi din companie. Ei răspund la 
telefoane, potolesc spirite încinse, trimit 

echipe de intervenție, preiau date dinspre stațiile 
de tratare a apei, supraveghează presiunea apei în 
toată Timișoara. E o muncă gen Wall Street, o fugă 
perpetuă pentru nevoile clienților, cu un consum 
major de energie, în cel mai alert ritm posibil. E o 
muncă ce nu ține cont de sărbători, de Crăciun sau 
de Revelion, fiindcă tot suntem în perioada lor, însă, 
cert, e un domeniu ce aduce satisfacții.

Cel puțin, așa consideră, cu tărie, Marius Hidiș, 
dispecer Aquatim de 18 ani. Timpul scurs în 
compania regională de apă și canal, în această 
ecuație vivace, nu l-a obosit, dimpotrivă, l-a întărit și 
învățat să iubească viața, așa, pe repede înainte. 

„E o muncă extraordinară! Da, pare stresantă, cu 
atâtea telefoane în jur, dar totul depinde de modul 
în care îți așterni. Eu am învățat să fiu calm, de 
fapt viața m-a învățat să fiu calm. La 37 de ani, m-a 
semnalizat inima s-o iau mai ușurel… De atunci, 
indiferent de oamenii cu care stau de vorbă, că sunt 
supărați, unii chiar agresivi, sau că am parte de 
tonuri plăcute, eu caut soluția unui limbaj decent și 
diplomat. Cu vorba bună se rezolvă foarte multe!”, 
ne mărturiseşte, cu o față senină, Marius, în sunetul 
telefoanelor ce curge în birou. 

Munca în ture, 12 cu 24 sau 12 cu 48, nu i se 
pare grea, dimpotrivă, obișnuința acestor „rotații” 
profesionale îi dă varianta unor alte diverse munci, 
acasă. 

Marius Hidiș lucrează de la 14 ani, de când mergea 
la câmp, cu familia, înțelegând de atunci că totul se 
obține cu și prin efort. Ideea e să-l faci plăcut, să ți-l 
apropii. 

„Îmi place enorm ceea ce fac, asta 
e ideea! Sunt în familia Aquatim și 
sunt mândru de asta! Am petrecut 
foarte multe zile de sărbătoare, aici, 
Revelioane și alte sărbători, fără să 
am, vreodată, sentimentul că sunt 
trist sau supărat. Asta e munca mea 
și-o fac, întotdeauna, cu plăcere!”, 
continuă Marius povestea vieții lui de 
dispecer cu state vechi.

Familia lui de acasă e fericită când 
el e fericit, astfel că are parte de 
armonie, chiar și atunci când lipsește 
de la anumite zile importante, pentru 
că e în tura de serviciu. 

Viața, în opinia lui Marius Hidiș, e 
frumoasă dacă înveți niște... termeni 
și-i și aplici: maleabil, tolerant, calm, 
senin. Bine, pentru un săgetător 
ca el, e chiar foarte ușor să-ți stabilești existența 
profesională și personală în astfel de repere 
pozitive. 

„Soacră-mea e tot săgetător și ne înțelegem perfect. 
Suntem maleabili amândoi”, mai spune, zâmbind, 
omul cu telefonul la ureche.

Colaborarea cu departamentele Aquatim este, 
pentru Marius o constantă fericită. Din perspectiva 
Biroului de Comunicare, fără nici cea mai mică 
rezervă, confirmăm! Parteneriatul nostru, în ceea ce 
privește transmiterea informațiilor zilnice, privitoare 
la închideri de străzi sau lucrări la rețele de apă, 
este unul bun și profesionist. 

În acest Crăciun, Marius va fi acasă, alături de 
familie și prieteni. Poate va încinge și o sârbă 
din Banat, preferata lui în materie muzicală. Va 
întâmpina fericit Sărbătorile, căci îi plac. 

„Vreau să le transmit clienților o urare din suflet: să 
stea liniștiți, Aquatim își face datoria. Să petreacă 
un Crăciun luminos, să intre în Noul An cu bucurie, 
bună înțelegere și împlinire!”, transmite dispecerul 
Marius Hidiș. 

La rândul nostru, multiplicăm urarea, întru tot ce-i 
mai sincer și frumos, pentru voi, dragi clienți și 
cititori ai rubricii noastre, respectiv ai publicației 
noastre. Să vă fie bine! 

Crenguţa RADOSAV
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Colțul primitor, desprins 
parcă dintr-o imagine 
de basm, îi întâmpină 
pe clienții noștri care vin 
la birourile de relații cu 
publicul Aquatim, de pe 
strada Treboniu Laurian, 
toată această perioadă. 

Șemineul surpriză a fost 
construit, cu ingeniozitate, 
dar și cu mâini fermecate, 
din carton ondulat, mai 
precis din ambalajul 
care a protejat cândva o 
imprimantă. Flăcările au 
fost flacoane din PET, dar 
finalul e important! 

Aranjamentul este estetic 
și 100% ecologic. Are în el 
pasiunea colegilor noștri de 
la Serviciul Relații Clienți. 
A fost o muncă de echipă, 
ne asigură Cremona 
Găvozdea, cea care este 
„vinovată” de idee, dar și 
de finisarea celor mai mici 
detalii, până la perfecțiune 
evident, căci aceasta este 
fișa ei de viață!

Marius Hidiş, dispeCer AquAtim: „viAţA m-A învăţAt să fiu CAlm”

Aveți presiune scăzută la robinet, ați 
observat defecte la rețelele publice 
de apă sau receptori înfundați de 
canalizare? 

Contactați-ne, dispeceratul Aquatim are 
program NON-STOP!

0356 914 
 0256 201362  
0756 119528

0756 119528
În perioada sărbătorilor, asigurăm, de 
asemenea, permanența echipelor de 
intervenții, în funcție de necesitate.

http://www.aquatim.ro/aqua<0219>tiri
aquastiri@aquatim.ro
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