
În data de 18 noiembrie 2021, Aquatim a semnat 
împreună cu Asocierea Ludwig Pfeiffer SRL Ludwig 
Pfeiffer Hoch Und Tiefbau GMBH & CO.KG, 
contractul de lucrări „Proiectare și execuție stații 
tratare Gottlob, Bobda‑Cenei, Satchinez, Uivar, 
Checea‑Jimbolia, Sânpetru Mare” în valoare 
de 29.773.822,33 lei, fără TVA. Contractul sus 
menționat aparține „Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Timiș, în perioada 2014‑2020”(cod SMIS 
2014+ 125651), parte a Programului Operațional 
Infrastructură Mare (POIM). Concret, se vor realiza 
următoarele lucrări:

Gottlob: extinderea și modernizarea stației 
de tratare a apei potabile pentru alimentarea 
localităților Gottlob și Vizejdia, dotarea cu 
echipamente performante, un grup nou de pompe și 
sistem SCADA;

Bobda‑Cenei: extinderea stației de tratare a apei 
potabile Bobda pentru alimentarea localității Cenei, 
dotarea cu utilaje moderne, extinderea sursei 
subterane de apă din Bobda, 2 foraje de adâncime 
și o conductă de aducțiune de peste 1 km lungime;

Satchinez: o nouă stație de tratare a apei potabile 
pentru alimentarea localităților Satchinez, Hodoni și 
Bărăteaz, dotarea acesteia cu aparatură de ultimă 
generație, reabilitarea sursei subterane de apă din 
Satchinez, două foraje noi, o conductă de aducțiune 
de peste 2 km;

Uivar: extinderea și modernizarea stației de tratare 
a apei potabile Uivar pentru alimentarea localităților 
Uivar, Pustiniș și Răuți, instalarea unor echipamente 

noi și performante, un grup de pompare nou pentru 
localitățile Pustiniș si Răuți și un sistem SCADA;

Checea‑Jimbolia: extinderea stației de tratare a 
apei potabile pentru alimentarea localității Checea 
și dotarea acesteia cu tehnologie modernă;

Sânpetru Mare: o nouă stație de tratare a apei 
potabile pentru  alimentarea localității Sânpetru 
Mare, dotarea cu echipamente și tehnologii 
performante, două foraje noi în Sânpetru Mare și o 
conductă de aducțiune a apei brute cu o lungime  
de 300m. 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 
2014‑2020” are o valoare totală de 239,5 milioane 
de euro, din care 180,4 milioane de euro fonduri 
nerambursabile de la Uniunea Europeană, 
40,4 milioane euro de la bugetul de stat, 4,3 
milioane de la bugetul local și 14,4 milioane 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.  

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014‑2020.

Patru localităţi din judeţ, 
beneficiare ale fondurilor 
europene atrase de Aquatim
În data de 9 decembrie 2021, Aquatim a semnat 
încă un contract de lucrări din cadrul „Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată din județul Timiș, în perioada 
2014‑2020”(cod SMIS 2014+ 125651), parte 
a Programului Operațional Infrastructură Mare 
(POIM).

Contractul „Executie reţele de apă şi canalizare 
Jebel, Liebling, Ciacova, Voiteg” a fost semnat cu 
Asocierea S.C. FORMIN S.A. ‑ S.C. TUBULAR 
TEHNO SISTEM S.R.L.‑ S.C. TERMOPRO 
EDIL S.R.L. ‑  S.C. DINU INSTAL S.R.L. și are o 
valoare de 29.453.819,18 lei fără TVA. 

Durata contractului este de 24 luni perioada 
de execuție, urmate de 42 de luni perioada de 
garanție.

Cele 4 localități vizate de acest contract vor 
beneficia de extinderea rețelelor de transport 
și distribuție a apei, respectiv peste 15,5 km de 
conducte noi pentru apă potabilă, precum și de o 
nouă gospodărie de apă, la Voiteg. 

În ceea ce privește canalizarea, rețelele se vor 
extinde pe o lungime de peste 25,4 km, se vor 
monta 10 stații de pompare a apei uzate și peste 
5,1 km de conducte de refulare.

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 
2014‑2020” are o valoare totală de 239,5 milioane 
de euro, din care 180,4 milioane de euro fonduri 
nerambursabile de la Uniunea Europeană, 
40,4 milioane euro de la bugetul de stat, 4,3 
milioane de la bugetul local și 14,4 milioane 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.  

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune 
prin Programul Operațional Infrastructură Mare 
2014‑2020.

Şase staţii de tratare noi, în Timiş

Fonduri europene, prin Aquatim, 
pentru patru localităţi

Familia Aquatim

ȘTIRI
Publicație editată de Aquatim 
An 13, nr. 148 Tiraj: 1000 exemplare

Fonduri europene atrase de Aquatim pentru încă 
şase staţii noi de tratare, în Timiş

DIN CUPRINS 12 /2021 

Aquatim a „scris” excelenţă şi în 2021



2 Nr. 12 (148)• decembrie 2021

Să‑i cunoaștem: 

IRINA, 44 de ani de Aquatim, ar fi putut să se 
pensioneze și n‑a vrut, s‑a simțit în tot acest timp 
drept parte a firmei, se simte încă trei ani, s‑ar simți 
și mai mult, încă o viață dacă ar fi să aleagă! 

Irina este cehoaică și are o istorie a… prenumelui 
mai mult decât interesantă. Ea se țese într‑o poveste 
cu vechi tradiții creștine cehești și zice așa: în acte, 
este Elena, în certificatul de botez bisericesc este 
Irina, căci așa a dorit nașa ei. La cehi, acesta din 
urmă primează, astfel că, de‑o viață, colega noastră 
nu a fost strigată nici măcar o dată Elena. Nu doar că 
nu o deranjează, dimpotrivă, e mândră și fericită cu 
numele ei, cu încărcătura etnică rară și specială, cu 
rădăcinile solide întinse și aici, și acolo. Pentru Irina, 
așadar, nu există oraș mai frumos decât Timișoara 
sau decât Praga. Pe Bega, o parte de familie, pe 
Vltava o alta, vitale ambele. 

Satul din care provine Irina este un mix multietnic 
extraordinar, astfel că în familia ei se vorbesc 
româna, ceha, maghiara și germana, toate cu 
ușurință. Cu fiul ei, Vlad, dialoghează în cehă, 
acesta a preluat firesc tradițiile și le duce la rându‑i 
mai departe. 

Irina e puternică, dreaptă, fermă, nu‑și pierde 
timpul în detalii neesențiale sau în dulcegării de 
suprafață, luptă pentru normalitate și echilibru, 
pentru… eliberare și libertate. E conservatoare, ca o 
cehoaică adevărată, stoică, optimistă și, categoric, 
fericită.

Aici, în Aquatim, s‑au îndeplinit, vorba ei, toate 
condițiile unei vieți profesionale foarte bune. Până 
să ajungă în Direcția Economică/Comercială, Irina 
a lucrat și în alte departamente ale companiei, cu 
aceeași atitudine: dragul de‑a doua ei casă. 

“Nu m‑aș fi regăsit niciunde altundeva, îmi iubesc 
locul, munca, dar, înainte de orice altceva, iubesc 
oamenii din Aquatim!”, zice ea, cu luminile pragheze 
aprinse instantaneu în ochi. 

IOAN, strungar, om blând și frumos, generos și 
senin. A venit aici tot pe linia fostului GIGCL, în anul 
1981, nici că s‑a gândit vreo clipă, de atunci, că 
și‑ar putea arăta talentul altundeva. E statornic de 
fel, înțelept și prevăzător. Și foarte harnic.

Evident, vorba lui, începuturile nu au fost ușoare – așa 
erau timpurile – hopurile inerente fiind, însă, depășite, 
întotdeauna, cu înțelepciune: „A fost tare greu, atunci, 
dar nu mai contează, au trecut toate. Acum, avem 
condiții foarte bune, oameni extraordinari, colegi, de 
fapt prieteni pe viață! Am lucrat tot timpul cu foarte 
mare drag. Am amintiri nenumărate cu întâlniri, 
socializări, momente tare calde, cu colegii, cu șefii 
noștri. Aquatim este, realmente, o familie, nu doar o 
formulă care sună bine!”. 

Și pentru Ioan, tinerețea este unică, inegalabilă în 
stări frumos colorate, dar n‑o să așeze vreodată 
„adultăția” în vreun con de umbră, căci fiecare etapă 
a vieții are farmecul ei. De atunci și până acum, 
Ioan a purtat salopeta ca pe‑un talisman norocos, o 
iubește și prețuiește, căci i‑a asigurat o viață bună 
și decentă. 

În fapt, Ioan și salopeta lui sunt o echipă. Nu‑și 
aduce aminte să fi trecut o zi din cei 40 de ani în 
care să fi fost îmbrăcat altfel, nicio clipă nu s‑a simțit 
incomodat de ea. O spune cu mândrie, o crede cu 
tărie!   

Felicitări, dragă Ioane, pentru căldura ta, pentru 
modestia ta, pentru omenia ta! 

MARIAN, instalator, zona grea a firmei, angajat 
într‑un 8 martie, în urmă cu 42 de ani.

Face parte, alături de încă nouă colegi, dintr‑o 
galerie selectă a „veteranilor” Aquatim, adică a celor 
care au patruzeci de ani (și peste) de muncă, aici. 

Startul lui Marian se leagă de GIGCL ‑ „Gigel” i se 
zicea drăguț, înainte – adică de fosta întreprindere 
de gospodărire locală, de vremuri care, deși grele, 
anevoioase și imprevizibile au creat spiritul locului 
devenit a doua casă și pentru el. În cei 42 de ani, a 
trecut prin mai multe departamente tehnice, ateliere  
și uzine ale Aquatim, cu seninătatea și liniștea pe 
care doar stabilitatea, colegii și șefii ți le pot oferi. 

Marian: „Nu m‑am certat niciodată cu nimeni, 
atmosfera a fost întotdeauna una caldă, bună, 
omenoasă, ori asta înseamnă acel TOT de care 
ai nevoie în viața profesională, pentru a te putea 
considera un fericit!”.

În discuția purtată, nu s‑a văicărit nicio secundă, 
deși munca lui nu este tocmai...balet (care, la 
rându‑i nu este ușor, dimpotrivă), a transmis un 
calm de invidiat și o împlinire simțibilă a celui 
care nu și‑a pus ținte de neatins în viață, ci unele 
practice, aplicate, demonstrabile imediat. E un om 
bun, dispus să livreze bunătate și altora.

Când va pleca de aici, îi va fi tare greu să se 
despartă de Familie, dar ne dă asigurări certe, de 
pe acum, că va reveni în vizite dese... chiar de‑a 
doua zi. Pardon, din prima de pensie. 

Dragă Marian, apreciez că i‑ai oprit pe toți din 
muncă și i‑ai pus să te fotografieze, n‑am avut un 
astfel de colaborator prompt niciodată! Mulțumesc 
pentru colegialitate, în fapt, pentru prietenie! Să‑ți 
surâdă viața tot timpul! 

ATANASIE, dispecer, 64 de ani, zodia Leu, fan 
de‑o viață Modern Talking‑ „partea” brunetă, 
iubitor de oameni buni, căci și el e om bun. Are 
amintiri minunate, mai are de gând să facă altele, 
exact la fel. Tipologie caldă, deschisă, simpatică 
și glumeață, exact acel coleg de care ai nevoie în 
zilele gri. Dar și‑n cele mov, de fapt tot timpul!

  FAMILIA AQUATIM   
  10 OAMENI DE NOTA 10!

Numărătoarea inversă a cumpenei 2021‑2022 ne găsește pe noi, oamenii din Aquatim, într‑o 
autentică familie, uniți, puternici, deciși să sperăm la vremuri mai bune.
Rubrica Familia Aquatim, în număr cu greutate, în an cu provocări, întru mulțumire celor care sunt 
cu noi de 40 de ani și chiar mai mult, le este dedicată acestor frumoși veterani ai profesionalismului 
și‑ai fidelității certe: zece colegi care‑și înscriu, în dreptul anului 2021, o cifră sonoră. 
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frig, dar aproape întotdeauna cu directorii noștri, 
alături, în mașină. Acestea sunt lucrurile care ne‑au 
unit! Acesta este cuvântul cheie: UNITATE”.

Așadar, în vremuri urâte, Milan are amintiri 
frumoase și‑o speranță certă că va fi bine!

NICOLAE, operator tratare apă, la noi din 1980. 
Apa i‑a plăcut dintotdeauna, de mic se juca, 
fascinat, cu ea, astfel că serviciul acesta este o 

binecuvântare și mai puțin, către deloc, o pură 
întâmplare.

După Revoluție, s‑au schimbat multe în bine, 
Nicolae s‑a regăsit practic într‑un mediu stabil, 
serios, colegial, considerând că Familia Aquatim 
nu este o vorbă‑n vânt sau o formulă care doar 
sună frumos, ci simțire pură. Amintirile lui sunt 
multe și frumoase, din timpuri în care se vedeau 
mai des unii cu alții, colegi, șefi, cert oameni 
cumsecade, toți.

Nicolae: „Mă regăsesc PERFECT aici!”. 

IOAN, instalator, tot 1981 este anul care îl aduce 
aici: „Când mai greu, când mai ușor, ani mulți și 
solicitanți, dar, da, Aquatim este o familie!”. 

Se consideră puternic și rezistent, crede în lume, 
deși admite că ea s‑a înrăit (în loc să fie invers) și 
este convins că cei buni ar trebui să țină aproape, 
cât mai des, să fie uniți, dacă se poate, întotdeauna. 

Oricum ar fi viața, Ioan este încrezător, merge 
cu capul sus și, musai, cu pieptul înainte, dă 
șanse acestei lumi, chiar dacă acum ea pare 
îngenuncheată, e sigur că vom depăși pandemia, 
dar schimbați. Vorba lui, totul stă în forma acestei 
schimbări. Speră că ea va fi una pozitivă... încă nu 
este foarte sigur. 

Nu a făcut poze în viața lui (sic!), astfel că am 
marcat un eșec total în a‑l convinge să facă o 
excepție. Nu‑i nimic, Ioan rămâne excepțional! 

NICOLAE este funcționar administrativ în Aquatim 
de 43 de ani. Tinerețea, perioada adultă, viața, până 
la urmă – vorba lui –, s‑au/s‑a scurs doar aici, dar 
cât de interesant! 

“Categoric, Aquatim este a doua mea familie. Am fost 
uniți tot timpul, cu colegii, cu conducerea, într‑un fel, 
zic eu, unic. Astfel de legături generează sentimente 
puternice, solide, pe viață, exact ca‑ntr‑o familie. 
Consider că este important să insist și chiar insist pe 
legăturile sufletești create în raport cu conducerea 
companiei noastre, repet sufletești, nu doar de 
subordonare. E un lucru mare și rar! Și e cheia în 
această poveste minunată de viață profesională“. 

ROMAN este instalator, a venit în 1981, cu speranțe 
rezonabile, transformate în certitudini majore. 
Munca lui este una solicitantă, grea și obositoare, 
dar satisfacțiile au „curs” în toți acești ani, precum 
apa de la robinetul proaspăt reparat de mâinile 
proprii – domeniu în care este as! Se simte parte a 
Familiei Aquatim, este optimist de fel, deci convins 
că vom trece și peste pandemia asta nenorocită, 
căci avem genă de oameni rezistenți

MILAN, șofer, anul intrării în Familie: tot 1981. Nu 
este sârb, deși prenumele într‑acolo bate, dar nașul 
lui da, ca atare și el, puțin, prin „alianță”. În schimb, 
este copil al IGOT‑ului, cum îi place să afirme, 
alături de mulți alții. (IGOT, adică fosta întreprindere 
de gospodărire municipală din anii pre Revoluției).

Milan: „Am găsit aici un mediu deschis și prietenos. 
Am venit mai mulți dintre noi, împreună, chiar de 
pe băncile școlii. Împreună suntem de atunci, într‑o 
atmosferă ca acasă. Imaginea este complexă: 
colegi, șefi, cu toții înțelegători, omenoși. 

Ne‑am dat toată silința să muncim bine, asta facem 
și în prezent. La acea vreme, era mult mai greu, 
vorbim despre nopți întregi petrecute pe șantier, în 

Puiu (pentru prieteni) 
le recomandă celor 
mai „mici” ca el să nu 
considere vreodată 
firma drept un job, un 
business și atât, ci o 
familie, cu tot bagajul 
psihologic aferent 
și captivant. Nu se 
gândește nici picurat 
cu ceară la pensie, 
„Ce‑i aia? Sunt în 
putere!”, ci la anii plini 
care vin, în parteneriat 
obligatoriu cu prietenii 
de‑o viață, de aici. 

Deși nu recunoaște, e 
un melancolic incurabil, 
fidel frumosului din oameni, din natură, din lume. 

Deși nu‑i arătăm întotdeauna, ne e drag tare! 

DUMITRU, curier, a făcut 40 de ani de Aquatim fix 
anul acesta.

Atunci când s‑a angajat, filosofia guvernantă 
era cea a stabilității: să nu‑ți schimbi serviciul, 
că nu‑i de bine. L‑a ajutat mult acest amănunt 
deloc neimportant, astfel că și‑a construit felul 
de‑a fi, munca și relațiile, știind că nu va pleca din 
companie decât la pensie. 

Din start, i‑au plăcut terenul, mișcarea, nerutina, în 
continuare o astfel de activitate îl ține în priză, în 
formă, și ce formă! 

Dumitru a fost, pe rând, cititor, casier, curier.

E convins de importanța capitală a relațiilor 
interumane, admite că, înainte de Revoluție, ele au 
fost mai bune, fără trepte, ierarhii (în comportament) 
sau orgolii gratuite, dar mizează în continuare, cu 
încredere, pe oameni și pe binele din ei. 

E fericit că face exact ceea ce îi place, e fericit  
și că are, acasă, o familie minunată de care e tare 
mândru.

“Sunt un om împlinit, am copii, nepoți care ne 
încântă și‑o viață frumoasă înainte. Ce mai mult 
de‑atât?”.

Fericiți să stăm aproape de oameni ca ei, mândri să 
fim de‑același „sânge” profesional, împliniți că avem 
o familie puternică!

Crenguța Radosav

  FAMILIA AQUATIM   
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Încheiem un nou an, în coordonate 
profesioniste, solide și optimiste, cu un 
moral bun și o atitudine încrezătoare, 
pentru că, deși întregul context național 
și internațional a fost unul greu, preferăm 

să privim, întotdeauna, către viitor, să‑l calculăm și 
proiectăm obiectiv și realist. 

În paragrafe, cifre, premii sau proiecte, am fost, și 
în 2021, alături de clienții și partenerii noștri, pentru 
că este e o misiune la care ne‑am angajat, evident 
atemporală. Aquatim rămâne o companie serioasă, 
vă asigurăm de asta.

În conferința de presă de final de an, directorul 
general, dr.ing. Ilie Vlaicu, a punctat retrospectiva 
realizărilor și a momentelor importante, cu accent 
pe dezvoltarea sustenabilă în regiune, apanaj de 
necontestat al Aquatim.  

Categoric, cea mai importantă noutate a anului 
2021 în ceea ce privește programul de investiții din 
fonduri europene derulat de compania noastră este 
suplimentarea valorii proiectului. 

Contractul de finanțare a fost modificat, prin act 
adițional, în luna noiembrie, iar valoarea sa a 
crescut de la 998.553.718 lei (inclusiv TVA), la 
1.359.239.674 lei (inclusiv TVA). 

Directorul general a punctat și Decada de 
excelență cu care ne mândrim, odată ce Aquatim 
s‑a poziționat, an de an, în topul clasamentelor 
regionale și naționale ale camerelor de comerț, ca o 
importantă reconfirmare și validare a unei strategii 
corecte de afaceri, drept reper de profesionalism şi 
competenţă.

Dezvoltare sustenabilă în regiune
Principalul program de investiții în apă și 
canalizare, derulat în prezent de Aquatim, va aduce 
îmbunătățiri semnificative ecosistemelor umane – 
populație și factori de mediu – de pe aria județului 
Timiș.

În valoare de aproape 240 milioane de euro, 
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 
2014‑2020 urmărește dezvoltarea unor sisteme 
durabile de alimentare cu apă și apă uzată, 
prin investiții în infrastructură, în 81 de localități 
din județ. Lucrările vor îmbunătăți serviciile pe 
ansamblu, dar schimbarea va fi una importantă 

pentru peste 430.000 de timișeni din aria 
proiectului, care nu au în prezent acces 
la utilități moderne de apă și canalizare și 
care se vor putea conecta la rețelele nou 
construite.

Program de investiții din surse proprii
În anul 2021, am recepționat lucrări 
realizate din surse proprii în valoare de 13,4 
milioane de lei, dintre care, în Timișoara, 
extinderea rețelelor de canalizare și apă pe 
Calea Șagului, între strada Ovidiu Cotruș 
și bifurcația Șag‑Parța (7,9 milioane lei), 
execuția conductelor de apă potabilă și 
refulare ape uzate, în zona intersecției 
variantei de ocolire Timișoara Sud (630 mii 
lei), reamplasarea conductei de alimentare 
cu apă din cartierul Plopi (318 mii lei), 
precum și mai multe lucrări de modernizare în județ, 
branșamente și racorduri, aducțiuni apă tratată, 
reparații stații tratare etc

În curs de recepție sunt lucrări în valoare de 
11,9 milioane de lei, incluzând o instalație de 
deshidratare a nămolului la stația de epurare din 
Timișoara, precum și extinderi de rețele și reparații 
în Timișoara și în județ.

Mai mult pentru clienți
Distanțarea, izolarea, diversele restricții au 
impulsionat în diferite feluri dinamica relațiilor cu 
clienții. La Aquatim, această dinamică a fost una 
favorabilă. Am regândit managementul relațiilor cu 
clienții și la un an de funcționare al noului centru 
clienți din Timișoara, de pe strada Baader și al 
serviciului call center, concluziile ne bucură. 

Filosofia din spatele acestei reorganizări a fost 
„totul într‑un singur loc”, deci mai simplu și mai 
accesibil pentru clienți. Aceștia pot așadar să ceară 
informații, să facă o sesizare, să solicite eliberarea 
unui aviz sau încheierea unui contract la centrul de 
pe str. Baader. Un singur număr de telefon 0356 
914, disponibil non‑stop, este deservit în zilele 
lucrătoate între orele 7 și 19 de operatorii call‑center 
care preiau orice tip de solicitare, oferă informații 
etc., iar în afara orelor de program, tot la acest 
număr, pot fi anunțate avariile.

Noul site www.aquatim.ro, lansat în acest an, a fost 
gândit pe aceleași principii: acces facil și rapid al 
vizitatorilor la toate informațiile de interes.  

Portalul dedicat clienților „Contul meu”, ce permite 
plata facturii cu card bancar, pe site, transmiterea 
indexului, urmărirea graficului de consum, activarea 
facturii electronice etc., a fost, de asemenea, 
integrat în noul site. În plus, accesarea site‑ului 
de pe telefonul mobil permite apelarea directă a 
serviciului call‑center sau transmiterea unui e‑mail 
către adresata dedicată de contact pentru clienți.

Comunitate
Nu în ultimul rând, să fim alături de comunitate prin 
proiecte sociale, culturale și educaționale a fost una 
din preocupările Aquatim. 

Centrul Aquapic și‑a redeschis porțile din 
iunie 2021. Activitățile în aer liber, promovarea 
disciplinelor STEM și diversele programe culturale 
și artistice găzduite de Aquapic fac din acest 
loc unul deosebit de popular în rândul elevilor 
și cadrelor didactice din Timișoara. Centrul este 
deschis în sezonul primăvară‑toamnă, de luni până 
vineri, între orele 9‑12. Programe speciale, de 
weekend, au loc în fiecare lună.

Mai multe programe noi pentru copii și tineri, 
lansate în 2021, s‑au dovedit de succes și vor 
fi dezvoltate ca programe pe termen lung. Sunt 

de amintit aici concursul internațional de creație 
artistică, sub patronaj UNESCO, Apa pe care 
ne‑o dorim (The Water We Want), cu două 
câștigătoare din Timișoara (Patricia Ahmadi, 
secțiunea desen 6‑12 ani, și Mara Bugan, 
secțiunea videoclip, 6‑12 ani), campania online 
de încurajare a lecturii și educație de mediu 
Sete de carte, programul cu finanțare HORIZON 
Noaptea Europeană a Cercetatorilor, ce a cuprins 
trei evenimente cu prezență fizică și circa 150 
participanți și o ediție locală Young Climathon 
Timișoara (sub egida EIT Climate KIC), pe tema 
biodiversității, desfășurată online.

La capitolul biodiversitate, apă și comunitate 
trebuie menționat și proiectul fundației Aquademica 
Lunca Urbană Bega. Beneficiind de o finanțare de 
10.000 Euro (Fondul pentru un viitor mai bun în 
comunități), de la Fundația Comunitară Timişoara 
și Lidl România, proiectul și‑a propus cartarea 
științifică a biodiversității Begăi, în zona Ghiroda‑
Plopi, amenajarea unor puncte de observație 
și antrenarea comunității în activități tip citizen‑
science. Parteneri, alături de Aquademica, în acest 
demers au fost Primăria Timișoara, Universitatea 
de Vest și Asociația Peisagiștilor România. Finalizat 
recent (decembrie 2021), din punctul nostru de 
vedere, acest proiect reprezintă doar primul pas 
într‑o lungă călătorie în care îi invităm pe toți 
timișorenii care iubesc natura. Prin măsuri clare, 
eficiente și riguros gândite, lunca urbană Bega 
poate să ne ofere, mulți ani de acum înainte, o oază 
de liniște și verdeață în care ne putem retrage din 
tumultul orașului.

În numele managementului Aquatim, al directorului 
general, dr.ing. Ilie Vlaicu, mulțumim clienților, 
partenerilor, mass‑media, pentru parteneriatul 
frumos, dus de‑atâția ani, apreciem implicarea, 
fidelitatea, seriozitatea și profesionalismul! 

Onorați să vă fim aproape! Crăciun fericit și un 2022 
bun! 
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