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Din cuprins
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„Cred în importanţa vitaminei D”
Petrică Bold: „Cei care nu citesc, nu
simt mirosul hârtiei, nu ştiu ce pierd!”
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Aquatim investeşte bani din fonduri europene

în Giarmata Vii, Giarmata, Cerneteaz, Cartier Aeroport şi Covaci
În data de 19 noiembrie, Aquatim a semnat
contractul de lucrări „Execuție rețele de apă și
canalizare Giarmata Vii, Giarmata, Cerneteaz,
Cartier Aeroport, Covaci” cu Asocierea S.C.
Teoval & Co S.R.L. – S.C. Lucy Star S.R.L. –
S.C. Hidroterm S.A. Acest contract face parte din
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada
2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), din cadrul
Programului Operațional Infrastructură Mare
(POIM) și are valoarea de 32.778.453,63 lei,
fără TVA.
Locuitorii zonelor în care se vor desfasura lucrările
vor beneficia la finalul acestora de 6,7 km de
conducte de apă potabilă, 14,9 km conducte
de aducțiune apă potabilă, 16 km conducte de
canalizare, 5 stații de pompare a apelor uzate,
7,6 km conducte de refulare, 1 stație de pompare
a apei potabile și 2 gospodării de apă cu: stație
de clorare, stație de pompare și rezervoare pentru
inmagazinarea apei.

Durata de execuție a lucrărilor este de
24 de luni.
„Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Timiș, în perioada 2014-2020”
are o valoare totală de 180 milioane de
euro, din care 135,6 milioane de euro
fonduri nerambursabile de la Uniunea
Europeană, 20,7 milioane de euro de
la bugetul de stat, 3,2 milioane de la
bugetul local și 20,5 milioane de euro
co-finanțare Aquatim. Obiectivul este
dezvoltarea unor sisteme durabile de alimentare cu
apă și apă uzată în Timișoara și în 81 localități din
județul Timiș.
Dr. ing. Ilie Vlaicu
Director General Aquatim SA
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Aquatim a donat 130.000 de lei pentru concentratoare de oxigen
Aquatim cere acceptul clienţilor pentru
verificarea contoarelor, fără prezenţă fizică
Recomandările naționale oficiale, privitoare la
limitarea extinderii pandemiei de Covid-19, ne
determină să luăm măsuri adaptate la noua
situație de criză sanitară, pentru siguranța clienților
și angajaților Aquatim, fără însă a-i priva pe
consumatori de toate drepturile care le revin în
urma contractelor încheiate.
În acest sens, Aquatim continuă activitatea de
verificări metrologice, la cererea clienților, cu o
modificare însă: pe întreaga perioadă a pandemiei,
verificările contoarelor vor fi făcute CU ACCEPTUL
CLIENȚILOR, dar FĂRĂ PARTICIPAREA LOR
EFECTIVĂ.
Clienții vor fi chestionați în scris, dacă sunt sau nu
de acord cu această măsură de criză.
În cazul unui răspuns afirmativ, transmis tot în
scris, echipele Aquatim vor efectua verificările
metrologice, urmând ca rezultatul acestora să le fie
transmis consumatorilor, electronic.
În cazul unui refuz – de asemenea în scris –
contoarele vor fi verificate la o dată ulterioară,
atunci când situația o va permite.
Menționăm că verificarea contoarelor la sesizările
clienților se face în prezența Metrologiei de stat.
Aquatim își reafirmă deschiderea totală de-a veni în
sprijinul consumatorilor, cu informații și răspunsuri
din orice domeniu al companiei, prin intermediul
Call Centerului deschis special pentru ei. Numărul
nostru unic 0356 914 vă stă la dispoziție.
Vă mulțumim și vă dorim sănătate!

Sprijinul în lupta împotriva COVID-19 este unul
continuu din partea companiei noastre, ca parte a
efortului comun pe care instituții publice, organizații
și firme private, cât și persoane particulare îl fac,
întru speranță și sănătate.
La apelul recent al primarului Timișoarei, Aquatim
a fost printre primele companii care au răspuns
afirmativ, printr-o nouă donație, în valoare de
130.000 de lei. Suma este necesară pentru

achiziționarea concentratoarelor de oxigen,
respectiv a pulsoximetrelor, extrem de necesare
pentru tratarea la domiciliu a pacienților infectați cu
coronavirus sau pentru recuperarea lor ulterioară.
Salvarea de vieți omenești stă și în puterea noastră.
Avem convingerea că prin solidaritate și spirit
umanitar vom trece cu bine prin această încercare
dificilă. Mulțumim instituțiilor și cadrelor medicale
care luptă pentru sănătatea noastră.

De 9 ani, EXCELENŢI în Topul Firmelor Timiş
Pentru Aquatim, plasarea pe prima poziţie în topuri
importante, regionale şi naţionale, reprezintă, de ani
buni, mândrie și obligaţie majoră de-a reconfirma
cetății, dar și țării, profesionalismul, implicarea și
seriozitatea cu care ne tratăm clienții și partenerii.
Aquatim a primit şi primeşte premii importante,
bazate pe analize complexe economice și indici
de performanță, conform unor metodologii unice
și unitare la nivel național, care îmbină criterii de
eligibilitate ce țin de activitatea desfășurată în
exercițiul financiar precedent.
Recent, cele mai de succes firme timișene în cursul
anului 2019 au fost stabilite de către Camera de
Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, în cadrul
unei noi ediții a Galei Excelenței în Afaceri – Topul
Firmelor din Județul Timiș.
Evenimentul a fost unul special, fără public, dată
fiind situația critică națională. Aquatim a urcat din
nou pe podiumul Topului Firmelor, adjudecându-și
locul I la categoria „Captarea, tratarea și distribuția
apei”, categoria Întreprinderi Mari, dar și Trofeul de
Excelență pentru rezultate economice deosebite, în
ultimii nouă ani.

Clasamentul pentru anul 2019 reunește 10.974
firme care au îndeplinit criteriile de eligibilitate, dintrun număr de 32.297 care au depus bilanţul contabil
pentru exerciţiul financiar trecut.
Cea mai recentă distincție primită ne bucură și
onorează!
Crenguța Radosav

