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Aquatim modernizează Staţia de Tratare Bega
cu bani europeni
În data de 7 aprilie 2022, Aquatim a semnat,
împreună cu PASSAVANT ENGINEERING S.R.L.,
contractul de lucrări „Proiectare și execuție stație de
tratare Bega Timișoara” în valoare de 71.941.545,22
Lei, fără TVA. Contractul sus menționat aparține
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 20142020”(cod SMIS 2014+ 125651), parte a Programului
Operațional Infrastructură Mare (POIM).
Acest contract de tip proiectare și execuție prevede
modernizarea principalelor trepte de tratare ale
fluxului tehnologic din cadrul stației de tratare Bega.
Locuitorii municipiului Timișoara și ai localităților
periurbane vor beneficia de apă potabilă de și mai
bună calitate, asigurată de noile dotări ale stației,
dintre care amintim: trei decantoare lamelare, stație
de oxidare cu ozon, o nouă stație de filtrare, sistem
de automatizare și integrarea lucrărilor în sistemul
SCADA existent. SCADA (Supervisory Control And
Data Acquisition) reprezintă o unitate care asigură
automatizarea, monitorizarea și controlul proceselor
tehnologice de la distanță, fără necesitatea
intervenției umane.
„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.
Dr. ing. Ilie Vlaicu

Încă şase localităţi în care Aquatim investeşte bani din fonduri europene

Intervenţie cheie la Pasajul Michelangelo
Luna aceasta, echipele Aquatim au efectuat
revizia anuală a pompelor pluviale de la Pasajul
Michelangelo, într-o dimineață de sâmbătă, așa
cum se procedează întotdeauna, zi în care se
demontează și se transportă pentru revizia tehnică
aferentă câte o pompă din cele trei existente.
Luna aceasta, a fost demontată cea de-a doua
pompă. Intervenția a fost una solicitantă, din cauza
adâncimii canalului (aproximativ 8 metri), dar și din
cauza nivelului ridicat al pânzei freatice. Colegii
noștri au lucrat aproape sub apă, profesionist și
exemplar.
În funcție de starea vremii, într-o altă sâmbătă,
imediat după Paști, se va trece la revizia celei
de-a treia pompe.
Intervenția va dura tot în jur de patru ore, timp în
care circulația rutieră va fi deviată.
Felicitări echipelor noastre extraordinare și lui
Gabriel Blănaru, șeful Sectorului Stații Pompare,
Apă Uzată și Utilaje, pentru coordonarea lor!
Cristina Borca

În data de 14 aprilie 2022, Aquatim a semnat
contractul de lucrări „Execuție rețele de apă și
canalizare Făget, Colonia Fabricii, Tomești, Traian
Vuia, Surducu Mic, Sudriaș”, cu Asocierea S.C.
TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L. - S.C. FORMIN
S.A. - S.C. TERMOPRO EDIL S.R.L. - S.C. DINU
INSTAL S.R.L.
Contractul 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).
Valoarea investiției este de 18.736.614,81 lei, fără
TVA, iar durata contractului este de 24 de luni
perioada de execuție, urmate de 60 de luni perioada
de garanție.
Cele 6 localități vizate de acest contract vor
beneficia de reabilitarea și extinderea rețelelor de
transport și distribuție a apei, respectiv peste 26
km de conducte noi pentru apa potabilă, precum și
de realizarea și modernizarea a două Gospodării
de Apă (Traian Vuia și Sudriaș).
În ceea ce privește canalizarea, rețelele se vor
extinde și reabilita pe o lungime de peste 1,8 km,
se va monta 1 stație de pompare a apei uzate și
275 m 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.
Dr. ing. Ilie Vlaicu
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A început sezonul la Aquapic!
adresează grupurilor de elevi sau preșcolari,
însoțite de cadre didactice – școală, grădiniță,
afterschool, cerc de activități. Oferta include
jocuri educaționale interactive de tip quizz,
interviu etc, pentru preșcolari și ciclul primar,
desfășurate în aer liber și experimente
în minilaboratorul centrului, pentru elevii
de gimnaziu.

Centrul educațional pentru copii Aquapic,
din Timișoara, s-a redeschis la începutul
lunii aprilie. Programul este de luni până
vineri, între orele 9 și 12, accesul este
gratuit și se face pe bază de programare online, la:
https://aquapic.aquademica.ro/rezervare/
Aquapic este locul unde copiii pot descoperi
lucruri interesante despre apă și mediul
înconjurător, prin joc. Programele centrului se

Circa 100 de copii au vizitat Aquapic în primele
săptămâni ale lunii. Printre primii vizitatori au fost
elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 din Timișoara, din
clasa I, însoțiți de profesor Liliana Craveț, una
dintre dăscălii apropiați centrului, ce ne-a vizitat
și cu altă generație de elevi și ne urmărește
constant activitățile. Timpul petrecut împreună a
zburat, descoperind sau redescoperind circuitul
apei în natură și deșeurile ce nu au ce căuta în
canalizare. „Este prea frumos, nu vreau să mai
plec de aici”, ne-a spus Raisa, iar colegii ei au fost
total de acord. Ne-am despărțit cu promisiunea
de a ne revedea pentru o altă lecție în aer liber,
pe o vreme mai călduroasă cu „liber la stropit” la
jocurile cu apă.

Una dintre atracțiile Aquapic, potrivită pentru
toate vârstele, este vizitarea fostei Uzine de Apă
Industrială. Aceasta a funcționat în perioada
1916-2007. În anul 2018, a fost amenajat în
zona verde din incinta uzinei, centrul educațional
pentru copii Aquapic, deschis în sezonul
primăvară-toamnă. Un an mai târziu, uzina a fost
înscrisă în Rețeaua Internațională a Muzeelor
Apei, o organizație sub patronaj UNESCO. Mai
multe detalii despre activitățile și evenimentele
din cadrul Aquapic se găsesc pe site-ul
https://aquapic.aquademica.ro/ și pagina
Facebook: https://www.facebook.com/aquapic.
Centrul rămâne deschis și pe perioada vacanței
școlare, cu același program.
Cum ajungeți la Aquapic?
Adresa: Str. Frederic Mistral nr.1
Transport public:
Tramvai 1,2 stația Lalelelor
Troleibuz și autobuz 11, M11, E4 stația Virgil
Economu
Vaporaș V1, stația Mihai Viteazul
Loredana LEORDEAN

Aquatim reia campania „Sete de carte”
Aquatim, în parteneriat cu Fundația
Aquatim, Apele Române Banat și trei
librării binecunoscute și îndrăgite de
timișoreni – Cărturești, La Două Bufnițe
și Librarul cu Papion –, reia campania de educație
informală Sete de carte. Organizatorii urmăresc
încurajarea lecturii și a unui comportament
responsabil față de mediu în rândul publicului tânăr.
Elevi și cadre didactice, copii și părinți sunt invitați
într-o călătorie în lumea fascinantă a cărților, care
a început în martie, de Ziua Mondială a Apei, și
se va încheia în noiembrie, de Ziua Internațională
a Toaletei. Campania cuprinde nouă ateliere de
lectură, găzduite de librăriile partenere, ce constau
în prezentarea unor cărți din literatura universală,
discuții pe marginea conținutului și a tematicii de
sustenabilitate. La fiecare eveniment al campaniei
este lansată o etapă a concursului cu premii, toate
atelierele și concursurile fiind anunțate pe site-urile
organizatorilor și paginile Facebook.
Sete de carte 2022 a debutat la Librarul cu Papion,
unde circa 20 de elevi din ciclul primar s-au întâlnit
cu „Gaston Tomberon, eroul din Aheron”, o carte
de Victoria Pătrașcu. Cum totul s-a petrecut pe
malul Begăi (pe Splaiul Peneș Curcanul, în curtea
building.a.community), povestea s-a împletit ușor
cu realitatea. Am vorbit cu cei mici despre cum
este Bega față de Râul Nehotărât din orașul magic
Aheron, despre cum ar sfătui-o ei pe Zuze cea cu
o mie de buze să arunce resturile de vrăji și de ce
trebuie să avem grijă să nu poluăm apa orașului.
Împreună cu Cristina Baldău, de la Librarul cu
papion, am mai poposit pe firul poveștii, ca să
studiem mai îndeaproape minunatele ilustrații și să
răspundem întrebărilor.
Concursul se adresează elevilor (6-18 ani), fără
ca participarea lor să fie condiționată de prezența
la atelierul de lectură. Ei trebuie doar să trimită
un răspuns la o întrebare stabilită de organizatori,
câștigătorul fiind tras la sorți. La etapa din martie,
am primit 35 de formulare de concurs, cu răspunsuri
care de care mai simpatice la întrebarea „Ce vrajă

ai face pentru apa Begăi?”.
Norocosul câștigător al unui
voucher de 100 lei pentru
achiziționarea de cărți de la
Librarul cu papion a fost Mihai
Cimerovici, din Timișoara,
în vârstă de 7 ani, care și-a
dorit o vrajă super puternică,
evident, de curățare a apei.
Felicitările noastre merg
către toți participanții, ale
căror răspunsuri le dovedesc
implicarea și înțelegerea
importanței apei. Robert (11
ani) s-a gândit, spre exemplu,
la „o vrajă care să transporte
apa în Africa, acolo unde
pământul suferă de sete”, iar
Ioana (7 ani) ne-a scris că ar
da timpul înapoi cu o baghetă
magică, „astfel ca Bega să
se nască din nou, iar apoi
cu o alta baghetă aș învăța
oamenii să o respecte și să o
îngrijească.”
Campania Sete de carte este
acum la a doua ediție. Dat
fiind succesul de care s-a
bucurat în 2021, organizatorii
au extins durata programului,
de la trei, la nouă luni, și au
implicat mai multe librării.
Temele abordate prin lectură
și discuțiile pe marginea
cărților se concentrează în
continuare pe conștientizarea
asupra importanței unui
mediu curat și a unui stil
de viață sustenabil. Volumele selectate de librari
pentru Sete de carte vorbesc, pe înțelesul tuturor,
despre relația complexă a oamenilor cu apa,
managementul deșeurilor, combaterea poluării,

biodiversitate, schimbările climatice și alte teme
importante pentru educația de mediu. Detalii despre
concurs se găsesc în regulamentul publicat online:
https://www.aquatim.ro/media/1412/sete-de-carteregulament-2022.pdf
L.L.
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FAMILIA AQUATIM ❤
Alin, 41 de ani, șef Formație detecție
pierderi apă, inginer Hidro, via UPT,
timișorean, „familistul” nostru din 2004,
cel al Cătălinei, Victoriei și-al lui Alex de
mai încolo.
Și-a pornit „motoarele” la un ziar, în „lanul”
administrativ, cu elanul aferent unui lider peste
distribuție, abonamente, oameni, a învățat hărți
și străzi și coordonare brici, ca-n taximetrie, deci
fără vreun strop de boerie. A muncit pe brânci, așa
cum a făcut-o, ulterior, și-n proiectare, pe apă și
canal, apoi, aici, la Departamentul de Cercetare
(chiar în perioada masteratului/tehnologii de tratare)
respectiv în domeniul decretat drept atracție fatală:
pierderile de apă. De unde atâta pasiune pentru
ceva... efemer? Poate, tocmai de aceea. Un fel de
Fata Morgana, doar că... pe bune, căci pierderile
de apă se văd și nu, apar și dispar, dar există. Și
trebuie „închise” profesionist. Asta fac Alin și echipa
lui. Cu succes.
Acest domeniu important nu se studiază, din
păcate, în facultățile de profil, nu se vorbește, deci,
despre mentenanța lucrurilor vechi, pentru că...
noul ocupă toată plaja. Nedrept, pe undeva, noroc
în „căpoșenia-i” proverbială și-n determinarea de-a
nu se lăsa: Alin a insistat, căutat și găsit, dincolo,
în lumea mare și aplicată, informații, conexiuni,
persoane, specialiști, a ajuns până la însuși
inventatorul principiilor de calcul și-al metodelor
de reducere a pierderilor – celebrul britanic, Allan
Lambert – a interacționat frecvent, internautic, a
acumulat știință impresionantă și a „importat-o”
aici. Conferințele Water Loss – reperul întâlnirilor
internaționale din domeniu – sunt sursa lui
principală de inspirație.
Știm cu toții că Alin este „guru”-ul publicației
„Detectivii apei pierdute”. Ea s-a desfăcut, ulterior,

precum o carte peste timpuri (clasic-modern),
în webinarii online, în fiecare joi, la șase seara,
cu adevărate vedete tehnice, din lumea largă
(Jurica Kovac, Bambos Charalambos) – astfel că,
împreună cu prof. Alexandru Aldea, Universitatea
Tehnică de Construcții București, Alin a susținut,
în timpul pandemiei, peste 30 de webinarii. Tot
el este și creierul concursului de detecții pierderi,
competiție în care Timișoara este premianta ultimei
ediții și sursa de idei pentru toate companiile
de apă naționale. Coordonează Grupul de lucru
pe pierderi de apă, propria-i echipă, inimoasă
și devotată, are o listă scurtă de „Mulțumescuri”
pentru colegi și superiori și unul special pentru
directorul nostru general.
Un citat celebru în branșă: toată lumea zice
că reducerea pierderilor de apă este cea mai
importantă activitate, dar întotdeauna se găsește
ceva mai important de făcut... Adevărul este
undeva la mijloc, Alin, însă, insistă să-l ducă
spre extrema pozitivă. Prin urmare, anul acesta,
Aquatim va fi cap de listă pentru școala de vară pe
pierderi de apă, concursul de detecții pierderi și un
workshop important, împreună cu UTC București,
pe aceeași tematică.
Haideți să vă spun cum a venit Alin la interviu: cu
un clasor imens în brațe, plin de bancnote rare,
cu un volum dintr-o ediție inedită din „Bancnotele
României” și cu... frezii. Ce imagine! Cu parfum!
Am admirat, în premieră, primii bani pe hârtie
apăruți în țara noastră (1877), banii-timbre cu
chipul lui Ferdinand, cei desenați de Nicolae
Grigorescu, banii de război (făcuți de nemți), cea
mai mare bancnotă din România (5.000.000 de
lei) și am simțit (din ochi și glas și atmosferă)
pasiunea mistuitoare pentru istorie, repere, valori.
Cam prea multe rămase undeva, departe, într-un
„atunci” măreț.
Într-un «mâine» rezonabil, Alin și-ar dori o...
Tesla roșie, parcată la o margine de mare,
obligatoriu cu un soare puternic în fundal și cu
familia în prim-plan. Ar contempla acest peisaj,
o viață, eventual cu mici pauze pentru realizarea
de caricaturi sau (oricând) pentru un meci de
handbal, cu el în poartă.
Dragă Alin, ce CÂȘTIG să te ocupi tu de pierderi!
Ce pierdere pentru cei care nu te cunosc!
George, omul-orchestră din cadrul Serviciului
Calitate-Mediu, cu noi de pe 7 februarie 2000 – dată
pe care o ține minte și-o aruncă în „eter” cu un drag
imens – profesionist desăvârșit, „proprietar” de
suflet pe măsură, păstrător al unei emoții pure șial unei bucurii imense de-a fi (și aici, și-n general).
Nu încape îndoială, frumosul vine din… partea lui
stângă, „scapă” la suprafață tot pe acolo.
A iubit apa, de mic, de când plimba oale prin casă
– spre exasperarea mamei – și golea dintr-una în
alta (altele, de fapt! nenumărate!) într-o veselie,
îndrăgostit și fascinat peste măsură de lichidul care
avea să-i aștearnă drumul bun, ulterior.
E de la doi ani în Timișoara, mai are un frate și-o
soră și aici vine partea interesantă: fiecare este
născut în alt oraș, pentru că așa era serviciul
părinților/ niciunul dintre ei, în afară de George,
nu mai este în țară. În momentul în care sora lui
i-a propus o viață lângă ea, în Canada, a venit
întrebarea mamei: „Cui ne lași?” și decizia minunată
a lui George de-a... nu-i frânge inima. Nu regretă
nicio clipă, cum să regreți AȘA CEVA?
Și-a urmat pasiunea, firesc, a făcut chimie-fizică
la Colegiul Național Bănățean, apoi Facultatea de
Chimie Industrială și Ingineria Mediului, iar din așa

zisul an 6 (studii aprofundate), a venit în Aquatim.
A pornit la Cercetare și a trecut prin toate punctele
vitale ale companiei, Uzina 2-4, Uzina 1, Stația de
Epurare, a testat reactivi și... zeoliți (ce frumos sună
aceste minerale!), s-a profesionalizat în ceea ce
i-a plăcut și-o să-i mai placă o viață, are în spate o
„navetă” interesantă printre obiectivele noastre, iar
în față o „zare” plină de tabele stufoase și complexe
despre, spre exemplu, sistemul de management
integrat, licențele de operare ale firmei, raportări
nenumărate despre calitatea apei, autorizații
sanitare pentru întreg sistemul de alimentare cu
apă din județ și câte și mai câte. George este omul
lui „nu pot să refuz pe nimeni”, dar și al lui „suntem
exact precum un ceas mecanic, rotițe mai mici sau
mai mari, dar împreună, căci altfel nu funcționează”.
Reperul său a fost și este credința, AȘA a putut să
treacă peste hăurile vieții, să urce munții, din nou
și de la capăt, neobosit, nedezarmat, fără prea
multe de ce-uri. Viața nu are timp să ne răspundă la
întrebări și el știe prea bine asta. N-am pus munții
în ghilimele pentru că, și la propriu, și la figurat,
George chiar i-a urcat. N-au fost tot timpul chiar
cele mai frumoase experiențe, dar, cu siguranță, au
purtat mesaje puternice, întotdeauna.
20 de ani, a fost montaniard devotat, știe toate
traseele din Creasta Făgărașului, Retezat,
Apuseni, iar cu... Moldoveanul are o taină aparte.
Pe scurt, ea spune că trebuie să știi când să te
oprești. Altfel... vei fi oprit. A acceptat pe loc acest
parteneriat cu muntele, îi rămâne pe veci devotat,
se mulțumește de-acum cu privitul cerului plin de
stele - care doar ACOLO sunt la o mână distanță
de tine - rămâne în admirație și mulțumire pentru
tot ce i-a dat.
Despre Familia Aquatim George vorbește cu infinită
emoție. Sunt ani în spate, toți extraordinari, sunt
amintiri la fel, e mult... gris cu lapte printre ele,
marca masterchef Cristina Borca, de pe vremea
turelor 12 cu 24, e amiciție solidă și empatie
evidentă. E lacrimă, și de, și de, e fericire, e acasă.
Dragă George, de la zeolit la zenit e doar un pas:
nu te opri, continuă să-ți aduni stelele, noi îți vom
număra binecuvântările! Și-așa, împreună, vom fi
ceasul mecanic perfect!
C. Radosav

4

Nr. 4 (152)• aprilie 2022

EYDAP, victoria elenă în managementul universal al apelor
La începutul lunii aprilie, Fundația
Aquademica, Aquatim, Departamentul
de Ape Uzate din Munchen și BDG
au organizat o importantă conferință
internațională pe teme de digitalizare,
odată ce, la nivel european, luna aprilie este
dedicată acestui motor real și evident al mersului
înainte planetar.
Aproape fiecare sistem profesional, fie că este
instituție de stat, fie companie privată, din întreaga
lume, țintește transformarea digitală. E un lucru
vizibil în ultimii ani, se muncește mult pe acest
subiect, se caută idei și se implementează soluții.
În permanență.
Deși termenul de transformare digitală este
acceptat la scară largă, nu există un consens oficial
privitor la ceea ce este cu adevărat acest proces
complex, pentru că nu s-a statuat o abordare unică
de „schimbare la față” a celor interesați, deci o
definiție unică a digitalizării.
Cert este că ea face bine ambilor parteneri din
ecuație (companie-client), le ușurează viața și-o
adaptează la vremurile noi, vremuri în care timpul
CALITATIV a devenit bunul cel mai de preț, în care
viteza acțiunilor necesită și o matrice pe măsură,
în care confortul unor plăți digitale sau al unor
operațiuni făcute, la secundă, de un computer
devine NECESITATE.
Companiile interesate de digitalizare și-au definit,
așadar, strategia, au urmărit progresul (sau
succesul) transformării și pot anticipa, în prezent,
rentabilitatea investiției. Balanța înclină, categoric,
înspre cei care au spus DA acestui instrument
modern și util.
Pentru unele companii, angajamentul lor public față
de transformarea digitală este reprezentat de oferirea
unei noi experiențe digitale pentru clienți, pentru
altele contează saltul (evident și important) situației
financiare, deci venituri mai mari, cert este că și unele,
și altele vor continua să facă investiții constante în
digitalizarea infrastructurii și a operațiunilor lor, căci
viitorul sună exclusiv… DIGITAL.
Acesta a fost contextul Aqua Digital 2022.
În evenimentul nostru online, au fost prezenți
specialiști din lumea întreagă, Europa (Grecia,
Germania, Spania, Elveția) și SUA, care și-au
prezentat ideile/propunerile de simplificare (până
la urmă), printr-o modernizare futuristă a muncii
companiilor/societăților, cu scopul final de reducere
la minim a efortului clienților, prin intermediul unei
ecuații digitale profesioniste din care toți au
de câștigat.
Înainte de acest eveniment, în casa noastră s-a
desfășurat și Forumul Local al Apei, Timișoara
2022, sub bagheta inteligentă a lui Ciprian Nanu,
profesionist în gestionarea proiectelor europene și
în coagularea celor care vor și pot mișca lucruri.
Împreună cu el, la eveniment au sosit și doi oaspeți
importanți din Grecia, reprezentanții celei mai mari
companii de apă și canalizare elene, EYDAP Atena:
Stelios Samios, coordonatorul Departamentului
de Cercetare și Dezvoltare, respectiv Georgios
Katsouras, cercetător în cadrul aceluiași department.
În Aqua Digital 2022, am cunoscut-o și pe colega lor,
Katerina Apostolopoulou, manager de comunicare,
cu expertiză puternică în domeniile angajamentului
civic, guvernanței locale, programe europene,
migrație, arte și cultură, fost consilier al viceprimarului
pentru inovare și societate civilă din Atena.
Am avut privilegiul să realizăm un interviu cu acești
specialiști desăvârșiți în probleme de apă, mediu,
inovație și să privim concret în interiorul unui
excelent model de bune practici, în care echipa este
cuvântul/spiritul guvernant.

Atât Stelios și Georgios, cât și Katerina au întărit
ideea de digitalizare eficientă, dar și de comunicare
coerentă, pentru ca realul și umanul să poată
sparge barierele – dacă acestea există – în drumul
lor spre utilizator.
Cei doi specialiști din cadrul Departamentului de
Cercetare și Dezvoltare au susținut, fără rezerve,
necesitatea instrumentelor moderne în tot ceea
ce presupune uzină de apă, stație de tratare sau
de epurare, odată ce procese întregi se simplifică,
printr-o simplă apăsare de „buton” al digitalizării
și au punctat importanța proiectelor europene în
dezvoltarea oricărei companii de apă competente,
pentru comunitățile pe care le deservește, ca
misiune nobilă și serioasă.
Cât despre Katerina Apostolopoulou, ea este
manager de comunicare cu experiență, cu o
expertiză puternică în domeniile Angajamentului
civic, guvernanței locale, programe europene,
migrație, arte și cultură. A fost consilier al
viceprimarului pentru inovare și societate civilă
la orașul Atena și lucrează de câțiva ani cu
municipalitatea din Atena, gestionând comunicarea
programelor europene și a diferitelor proiecte locale
și internaționale. S-a alăturat recent Companiei
de Aprovizionare cu Apă și Canalizare din Atena
(EYDAP S.A.), în rolul de consultant în Comunicații
pentru Strategia și Inovarea companiei și este
responsabilă cu organizarea Forumului Apei din
Atena. Katerina deține o licență în marketing și
comunicare și un master în management cultural.

Forumul Apei din Atena,
model inspirațional autentic
Cum este posibil să creăm un forum participativ
al apei, care să răspundă nevoilor orașului și ale
cetățenilor săi, într-o mare capitală europeană?
Care este abordarea pentru implicarea de succes
a cetățenilor și activitățile co-proiectate? Cum
realizăm parteneriate solide și de durată?
Invitata noastră a punctat, în cadrul conferinței,
concret, modul în care a fost gândit și organizat
Forumul Digital al Apei de la Atena de către
responsabilii din compania EYDAP, toate sub umbrela
programului european Fiware4water. Inițiativa a reunit
numeroase instituții și organizații neguvernamentale
pentru a reuși cooptarea cetățenilor activi, dornici
să intre într-un dans comun pro Atena, la braț cu
oportunitatea de a-și spori cunoștințele despre apă,
dar și de-a explora în continuare practicile comunitare
de gestionare a apei.
Katerina ne-a vorbit, cu pasiune, despre acțiunile
extraordinare girate prin Departamentul în care
lucrează, despre unitatea obținută între toți
partenerii implicați, despre informațiile transmise
locuitorilor Atenei și despre feedback-ul obținut.

Grecia are o istorie fericită în domeniul apei,
în Creta antică existând consemnate sisteme
inteligente de colectare a apelor uzate.
EYDAP este admirabilă în digitalizare, cu un sistem
de infrastructură telemetrică de 1090 hidrometre
electronice, cu secțiune transversală DN50 până la
DN150, pentru clienții de mare consum, respectiv
cu un sistem automat de citire a contoarelor
inteligente wireless, aplicat la municipiul Chalandri.
Sistemul urmărește o citire de succes fără fir „drive
by” sau „walk by” a 40.000 de contoare inteligente
electromagnetice de apă menajeră. Colectarea
datelor, atât a citirii contorului, cât și a indicațiilor de
alarmă, se face de-o mașină care circulă cu o viteză
redusă adecvată.
Compania elenă deține și un sistem automat
de citire a contoarelor inteligente wireless, cu
aplicabilitate în municipiul Palaio Faliro. Sistemul
urmărește o citire de succes fără fir „drive by”
sau „walk by” a 40.000 de contoare inteligente cu
ultrasunete pentru apă menajeră prin protocolul
Wireless M-bus.
EYDAP este cea mai mare companie de utilități
de apă din Grecia, oferă apă potabilă, colectarea
și tratarea apelor uzate pentru orașul Atena și
deservește aproximativ 4,5 milioane de clienți.
Departamentul de Cercetare și Dezvoltare
numără 13 oameni… categoric norocoși, care
derulează proiecte europene importante și
inovative. INTCATCH (Horizon 2020), FIWARE
(Fiware4Water) pentru următoarea generație
de internet, IMPETUS, NEXT-GEN, DESSIN,
TRINEFLEX, HEAVYMOFS și ENVIROMED.
Întâlnirea cu oamenii din EYDAP a fost, categoric, o
revelație, prietenia „propusă” de către Ciprian Nanu
fiind o reușită, o bucurie și o mare onoare!
Crenguța Radosav
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