
Aquatim a urcat pe podium și anul acesta, în Topul 
Național al Firmelor, organizat de Camera de 
Comerț și Industrie a României, adjudecându-și, din 
nou, locul I la categoria Întreprinderi Mari, domeniul  
„Captarea, tratarea și distribuția apei”.

Topul Național al Firmelor este un reper pentru 
mediul de afaceri, un clasament al celor mai 
competitive companii din România. Evenimentul 
reunește firmele cu rezultate deosebite în domeniul 
şi grupa de mărime în care activează, cât şi 
personalități de marcă ale mediului economic şi de 
afaceri, politico-administrativ, diplomatic, academic, 
mass media.

Prin intermediul acestui barometru al eficienței 
în afaceri și prin situarea în rândul celor mai 
performante companii din România, Aquatim 
transmite un semnal important în piaţă, de 
seriozitate, profesionalism şi competenţă.

Axându-se pe siguranţa şi confortul clienţilor, dar şi 
pe protecţia mediului, prin intermediul programelor 
de asistență financiară nerambursabilă, prin 
împrumuturi de la instituții bancare și resurse 

proprii, Aquatim a făcut în ultimii ani investiții de 
peste 400 de milioane de Euro în infrastructura 
de apă și canalizare din aria sa de operare, 
demonstrând un potențial uriaș de dezvoltare, care 
generează sume importante de bani și poate juca 
un rol de multiplicare în economia regională.

Dr. Ing. Ilie Vlaicu, directorul general al societății 
Aquatim: „plasarea pe prima poziţie în topuri 
importante, regionale şi naţionale ne onorează, dar 
ne și motivează să menținem aceleași standarde 
ridicate care ne-au adus pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului”.

Asociaţia Română a Apei (ARA) şi Ambasada 
Israelului din România au organizat în 6 decembrie 
2022 Conferinţa online „Romania – Israel Water 
Loss Solutions” (”România – Israel – Soluţii de 
reducere a pierderilor de apă”).

Ne-au onorat cu prezența Excelența sa, domnul 
H.E. Mr. Reuven Azar, Ambasador al Israelului în 
România, doamna Avigail Shtamler Paz, șef al 
Misiunii Economice și Comerciale a Israelului în 
România și doamna Shay Turgeman, reprezentat 
pentru dezvoltarea afacerilor în sectorul de apă, 
Institutul de export din Israel. 

Prin intermediul Business Development Water 
Sector, Israel Export Institute, cele 6 firme din 
Israel au prezentat celor peste 90 de specialişti, 
reprezentanţi ai  operatorilor regionali  de servicii 
de alimentare cu apă și de canalizare din România, 
reprezentanţilor altor membri şi membrilor ARA, 
soluţii şi tehnologii pentru:

💧managementul apei bazat pe date;

💧o schimbare de abordare în reducerea pierderilor 
de apă;

💧transformarea pierderilor de apă în sursă de apă;  

💧managementul centralizat al evenimentelor din 
sistemele de alimentare cu apă; 

💧crearea de valoare adăugată pentru utilitățile  
de apă; 

💧soluții avansate pentru apă care nu aduce 
venituri.

Evenimentul a reprezentat un real succes prin 
prezentările interesante şi de un nivel tehnico-
stiinţific ridicat, probat prin experienţa şi expertiza 
firmelor din Israel, prezente la Conferinţă.

Asociaţia Română a Apei mulţumeşte respectuos 
Excelenţei Sale – Domnului Reuven Azar, 
Ambasador al Israelului în România pentru facilitare 
şi implicarea în organizarea conferinței, împreună 
cu echipa Ambasadei Israelului din România. Calde 
mulţumiri și reprezentaţilor firmelor din Israel care 
au susţinut prezentările, precum şi reprezentaţilor 
membrilor Asociaţiei Române a Apei prezenţi la 
eveniment.

Mulţumim presei timişorene pentru colaborare!
Compania noastră a clădit frumos tot ceea ce a clădit 
și grație parteneriatului solid, serios, profesionist 
cu mass-media. Dacă nu era presa, nu afla urbea. 
Dacă nu treceam „sticla”, nu ne-am fi făcut mesajele 
vizibile. Dacă nu așezam această colaborare într-o 
matrice perpetuă, nu am fi ajuns la voi, atât de rapid, 
transparent și ferm, dragi clienți ai Aquatim. Să vă 
informăm, să vă ajutăm, să rezolvăm. 

Mulțumim oamenilor de presă extraordinari pe care 
Timișoara îi are, suntem fericiți că Familia noastră 
și Familia voastră „scriu” performanță, de mai bine 
de 20 de ani! 

Să ne vedem cu bine în 2023, doar împreună 
putem așeza industria apei în locu-i binemeritat! 
Crăciun fericit și An Nou spornic!

Retrospectiva anului 2022

Caravana lui Moş Crăciun,  
în vizită la sucursalele companiei

Parteneriat onorant
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Anul 2022 în cifre: Lucrări din fonduri proprii de 
peste 16.500.000 lei, altele, de peste 31.000.000 
lei, în desfășurare

POIM: „Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Timiș, în perioada 2014-2020”, constituie o parte 
a Programului Operațional Infrastructură Mare 
(POIM), care asigură finanțarea principalelor 
priorități de dezvoltare ale României în acord cu 
angajamentele asumate în Acordul de Parteneriat și 
cu obiectivele Strategiei Europa 2020.

Obiectivul general al proiectului îl constituie 
dezvoltarea unor sisteme durabile de alimentare 
cu apă și apă uzată, prin investiții pentru lucrări 
de infrastructură de mediu. Acest proiect 
îmbunătățește infrastructura de apă și canalizare 
în 81 de localități din județul Timiș, prin realizarea 
a 22 de stații de tratare a apei, 483 km de 
conducte de alimentare cu apă, 6 stații de epurare 
și 412 km de rețele de canalizare.

Valoarea totală a proiectului este de 239,5 milioane 
de euro, dintre care 180,4 milioane de euro fonduri 
nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Finanțarea este asigurată în proporție de 75,35% 
de Uniunea Europeană, 16,88% de la bugetul 

de Stat, 6% co-finanțare Aquatim și 1,77% de la 
bugetul local.

În anul 2022 s-au semnat 7 contracte de lucrări 
aferente proiectului, atât pentru extinderea și 
reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în mai 
multe localități din județul Timiș cât și pentru  
proiectarea și execuția unor stații de tratare a apei 
potabile și de epurare a apelor uzate, astfel că 
la finalul anului 2022 sunt semnate 31 contracte 
de lucrări. Tot anul acesta, s-au emis 15 ordine 
administrative de începere a lucrărilor pentru o 
parte din contractele semnate.

Pentru Timișoara, proiectul prevede extinderea/
reabilitarea rețelelor de apă și canalizare pe 92 
de străzi, modernizarea Stației de Tratare a Apei 
Potabile Bega, o linie de valorificare energetică a 

nămolului și un sistem SCADA regional. În 2022 
s-au emis ordinele administrative și au început 
lucrările pe o parte din străzile incluse în proiect, 

precum și la Stația de Tratare a Apei Potabile Bega.

Totodată, au început lucrările la noua linie de 
valorificare energetică a nămolului de la Stația de 
Epurare din Timișoara.

Sistemul este o premieră în România. Instalația va 
transforma în gaz de sinteză substanța organică din 
nămol. Prin arderea gazului, se generează energie 
termică folosită pentru procesul de uscare și  pentru 
producerea de curent electric folosit ulterior la 
încălzirea spațiilor tehnologice.

Cantitatea de nămol care poate fi prelucrată este 
de peste 4 tone/ h, adică aproximativ 100 tone/zi. 
(nămol cu conținut de 28% substanță uscată).

Instalația de valorificare a nămolului va consuma 
circa 2.300.000 kW/an, dar va produce 2.400.000 
kW/an, deci cantitatea de energie electrică produsă 
va acoperi cantitatea de energie consumată. 
Sistemul va funcționa fără aport de energie electrică 
suplimentară de la rețea.

La finalul procesului, va rezulta o cantitate foarte 
mică de cenușă, care nu este considerată deșeu 
periculos și care poate fi utilizată în industria 
materialelor de construcții.

Investițiile din fondurile proprii: au fost finalizate 
lucrări de extindere/reabilitare rețele de apă 
și canalizare sau de optimizare a proceselor 
de tratare și epurare în mai multe localități din 
județul Timiș, dintre care amintim: Săcălaz, Hitiaș, 
Sârbova, Cărpiniș, Deta, Ianova, Curtea, Criciova, 
Sacoșu Turcesc, Recaș, Jimbolia. De asemenea, 
s-au desfășurat lucrări de extindere și reabilitare 
a rețelelor pe mai multe străzi și bulevarde din 
Timișoara. Valoarea totală a lucrărilor recepționate 
în 2022 este de peste 16.500.000 lei.

Mai mult, au continuat lucrările la viitorul Muzeu al 
Apei, care și-a deschis porțile în avanpremieră timp 
de câteva săptămâni în această toamnă. 

Deschiderea oficială va avea loc anul viitor, odată 
cu finalizarea tuturor lucrărilor de reabilitare a 
clădirilor care formează complexul muzeal. 

Valoarea investiției din fonduri proprii ale Aquatim 
este de peste 7.500.000 lei. Muzeul constituie 
contribuția noastră la programul Timișoara – 
capitală culturală europeană în 2023.

În prezent sunt în curs de execuție lucrări din 
fonduri proprii în valoare de peste 31.000.000 lei, 
atât în județ, cât și în municipiul Timișoara.

Retrospectiva anului 2022

Anunţ pentru locuitorii  
comunei Giroc
Începând cu data de 19 decembrie 2022, biroul 
de întocmire contracte Aquatim din Giroc și-a 
încheiat activitatea. 

Vă invităm, așadar, la sediul nostru din 
Timișoara, strada Enric Baader nr. 11, de luni 
până vineri, între orele 8:00–15:00, pentru orice 
problem sau nelămurire. 

De asemenea, aveți la dispoziție site-ul 
www.aquatim.ro., care permite încărcarea 
documentelor pentru obținerea unui aviz tehnic 
sau pentru încheierea unui contract.

Mulțumim pentru colaborarea extraordinară, să 
vă fie sărbătorile fericite!

http://www.aquatim.ro
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În cea mai iubită lună din an,  
Familia Aquatim a bifat momente 
extraordinare de „Împreună”, odată cu 
vizita surpriză a lui Moș Crăciun la copiii 
colegilor noștri din toate sucursalele 

companiei, în cadrul unei acțiuni în care am oferit și 
primit suflet, deci totul!

Deta, Buziaș 

Bucuria micuților a fost sinceră, mare, neîngrădită, 
nelimitată, s-a râs, plâns, recitat, cântat, într-o 
emoție pură pe care doar copilăria ți-o poate da. Noi 
ne străduim să nu le-o ia nimeni, vreodată. 

Am fost categoric impresionați de laptele și biscuiții 
oferiți la Deta, de puritatea de pretutindeni, de 
starea de bine pe care cu toții merită s-o resimțim 
și nu doar la final de an. Pentru noi, cadourile nu 
înseamnă niște cutii ideal ambalate, pentru noi, 
cadourile sunt suflet către suflet și emoție din 
emoție. Suntem convinși că gândim la fel. 

Făget 

Marea Familie Aquatim îi are în componență și pe 
colegii din cele cinci sucursale în care operăm, 
Făget, Buziaș, Sânnicolau Mare, Deta și Jimbolia, 
oameni harnici, dedicați, cu suflet mare, atribute 
reconfirmate toate în zile cu rezonanță, cum ar fi 
12.12.2022. Nu întâmplător am punctat ziua, căci a 
fost data primei ninsori peste Timiș și cea a primei 
întâlniri dintre copiii Făgetului și Moș Crăciun. 

Surpriza managementului Aquatim a picat 
extraordinar în sediul din Făget unde se aflau 
Maya-Anastasia, Iasmina, David, Darius, Ianis, 
Andreea și Denis, copiii colegilor noștri, emoționați 
vizibil de întâlnirea cu cel care le-a făcut și le face 
sărbătorile colorate și Crăciunul vesel. 

După ce tracul a fost depășit, Moșul și Crăciunița 
lui au ascultat poezioare, cântecele și istorisiri de 
iarnă, au oferit cadouri și au povestit cu toți cei 
aflați alături. De departe, s-au remarcat felicitările 
la adresa 
primului Moș 
Crăciun adus 
de Aquatim de 
la pandemie 
încoace, dăruit 
cu grai blând, 
înțelegere și 
spirit vesel de 
excepție.  

Întâlnirea 
cu Familia 
Aquatim 
Făget a fost 
o bucurie, 
motivația lor 
zilnică (pusă la 
loc de cinste 
în biroul lui Ionuț Istrat) – „Fă ceea ce iubești” ni se 
potrivește tuturor, deopotrivă.

Jimbolia

Nelu Ciofiac, șeful sucursalei, a fost, de departe, 
emotivul de serviciu pentru că s-a încărcat cu toată 
verva copiilor sosiți în sediu, în așteptarea marii 
surprize, nerăbdători să-i spună Moșului ce au pe 
suflet. Colegii din Jimbolia sunt, în sine, inimă și 

suflet, copiii lor deopotrivă, astfel că am petrecut 
momente speciale, aici. 

De la mici la mari, cu trac sau fără, sub blițuri și live-
uri NEREGIZATE, copiii ne-au încântat și transpus 
în cea mai frumoasă perioadă a vieților tuturor. A 
fost o reîntoarcere la copilărie în toată regula și a 
fost… tare frumos! 

Neluțu, mulțumim pentru căldură! 

Sânnicolau Mare

Karcsi, la rându-i, a lăsat deoparte statutul de 
șef de sucursală, a îmbrăcat un tricou cu reni și 
a întâmpinat Caravana Moșului, alături de copiii 
angajaților din Sânnicolau Mare, în colindă, zâmbet 
și emoție. 

Ca în viață (sic!), fetițele au fost mai îndrăznețe, 
astfel că i-au oferit Moșului momente inedite și 
vesele. Părinții au fost cu noi, într-o veritabil cerc al 
prieteniei, familiar și familial.  

Copiii angajaților noștri, de aici, din sucursale, de 
peste tot, sunt o reală încântare, ne-a crescut inima  
după această Caravană inedită, abia așteptăm s-o 
repetăm! 

Moș Crăciun, în sediul central 

Peste 100 
de copii ai 
angajaților 
Aquatim din 
Timișoara au 
umplut până la 
refuz casa lui 
Moș Crăciun, 
alias sala 
noastră de 
primire, creând 
o imagine 
impresionantă 
de fețe, 
glăscioare, 
emoție și 
culoare, vervă 
și vioiciune. 

S-a râs și s-a plâns de emoție, s-a recitat și cântat, 
a fost, de departe, cea mai frumoasă reuniune de 
iarnă, după o pauză lungă în care pandemia ne-a 
oprit să ne bucurăm, împreună. 

Mulțumim șefilor noștri inimoși și colegilor sufletiști, 
mulțumim pentru atitudine și implicare, să aveți cu 
toții un Crăciun binecuvântat! 

Crenguța Radosav

Caravana lui Moş Crăciun, în vizită la sucursalele companiei

www.aquatim.ro/aqua<0219>tiri
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Fănica, alias Fany-Fany, singurul 
apelativ la care răspunde ingenua 
noastră colegă de la Serviciul de 
Facturare și Evidență Clienți, o mărgeluță 
de fată cu o cătare directă, fermă și 

verticală. Nu degeaba e olteancă. În raport cu 
ea nu-ți vei pune vreodată întrebări privitoare la 
sinceritate, pe ea te vei putea baza întotdeauna 
că-ți livrează adevărul, indiferent de dulceața sau 
de amăreala lui. Cred că de asta am și iubit-o din 
prima: în mignona noastră din Severin s-a strâns 
toată asumarea feminină și nu doar feminină... căci 
așa ar trebui să se definească și să treacă prin viața 
asta oricine. 

De ce Fănica? Își spune povestea cu un farmec 
narativ și auditiv fascinant (da, are și-o voce aparte 
de care, vorba ei, s-au îndrăgostit destui clienți), 
de-ți vine s-o asculți o zi întreagă: așadar, nașul 
ei, Fănel, comandant de navă, înainte de-a veni 
ea pe lume și înainte de o nouă misiune pe mări 
îndepărtate, a lăsat cumva drept ordin (sic!) să i se 
pună un nume care să „aducă” tangențial cu al său. 

Nu s-a înțeles exact ce și cum, s-au mai învârtit și 
altele în hora nominală, gen Victoria sau Ștefania, 
s-a lăsat cu mare vervă și gălăgie și, într-un final, 
s-a semnat pacea familială: Fănica! Atunci când 
nașul s-a întors de pe mare a zis că sunt cu toții... 
nebuni, dar ce folos, copilul proaspăt botezat a pășit 
în viață cu acest prenume inedit. N-o deranjează, 
n-o mai deranjează de fapt, căci a câștigat 
rezistență și exercițiu în a-l scoate pe „ă” din cap și 
adresare: „Toți pornesc discuția cu dragă Fănică. 
Îi corectez imediat, am făcut-o de mii de ori, acum 
m-am obișnuit, până la urmă e distractiv.”.

Fany e în Aquatim din 2015, după ce a decis 
să-și caute norocul într-un oraș mare, a venit în 
Timișoara la 26 de ani și n-a mai plecat, e fericită 
și liniștită cu ceea ce face, îi place mult NErutina 
zilnică – n-ar rezista într-un mediu sec, vorba ei – 
este omul bun la toate și „medicamentul” clienților 
supărați. În fapt, e colerică – o zice asumat – 
plus Scorpion și olteancă, deci vulcanul perfect, 

dar a învățat să se 
pondereze, să rămână 
lucidă în orice situație 
și să gestioneze 
crizele inerente de 
comunicare. Nervii nu 
slujesc la nimic, nu 
rezolvă nimic. 

E absolventă de 
Administrație Publică 
și Secretariat 
(Craiova) respectiv 
Limbi și Literatură 
Străină (București), 
engleză-spaniolă, a 
lucrat o vreme și în 
Învățământ, dar la 
noi s-a regăsit întru 
totul. Sub aparenta 
semiduritate, e veselă 
aproape tot timpul, nu 
acceptă minciuna, nu 
se pierde în relații sau situații ambigue, taie totul 
dacă ai călcat-o pe bombeu, e dintr-o bucată, ce 
mai?!

Are o minune de fetiță, Cristina, un univers doar 
al lor în care totul este ideal, o analiză realistă a 
vieții și fidelitate în principii. Îi e dor de locul natal, 
Crivina – cu Dunărea în poarta casei, cu răsăriturile/
apusurile de film, cu bunica de 90 de ani vivace ca 
un titirez, cu leneșul și morocănosul pisoi Paulică 
(atât de leneș că nici nu miaună), cu aerul de 
poveste imortală – aici se va reloca, absolut, la 
bătrânețe, deci peste, oho, mult timp. 

Fany este, zic eu, prototipul de femeie femeie. 
Răzbătătoare versus caldă, aprigă versus 
melancolică, directă versus sufletistă. Și peste toate 
astea, reprezintă victoria celor care ar fi vrut, dar 
n-au putut, nici visa, nici realiza. 

Marius Hidiș, dispecer Aquatim: „Viața m-a învățat 
să fiu calm...”

Încăperea dispeceratului central al Aquatim e o… 
uzină vie, gestionată magistral de către oamenii cu 
cei mai tari nervi din companie! Răspund întruna 
la telefoane, potolesc spirite încinse, trimit echipe 
de intervenție, preiau date dinspre uzinele noastre, 
supraveghează presiunea pe 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, dacă tot 
suntem în perioada lor, însă, cert, e un domeniu ce-
ți aduce satisfacții.

Cel puțin, așa consideră, cu tărie, Marius Hidiș, 
dispecer Aquatim de 20 de 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 povestește, într-adevăr, cu o față senină, Marius, 
în sunetul telefoanelor ce curg 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, 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, din nou, 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. Tare! 

Crenguța Radosav
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