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Putem ieşi mai puternici din criză

2009 a fost un an bun pentru Aquatim, un 
an care ne-a poziţionat, în mediul economic  
local, ca organizaţie puternică. Aceasta 
pentru că, în ciuda contextului general de 
criză, am funcţionat în condiţii de eficienţă 
economică, am realizat investiţiile propuse 
în proporţie de 100% şi, foarte important pe 
plan social, nu am făcut disponibilizări. 

Criza nu înseamnă, de fapt, că toată lumea 
trebuie să piardă. Poate fi şi o oportunitate 
de  identificare a potenţialelor nevalorificate, 
iar pentru organizaţiile puternice este o şansă 
de a-şi consolida poziţia pe piaţă.

Abordarea aleasă de Aquatim, 
un management ofensiv, s-a 
dovedit a fi adecvată. Investiţiile 
au fost făcute la momentul 
potrivit şi corelate cu planurile 
de dezvoltare viitoare. În anul 
2009, am realizat investiţii de 
6 milioane de Euro, din fonduri 
proprii, în cea mai mare parte, 
pentru modernizarea infrastruc-
turii de apă.

Singura resursă care nu-şi 
pierde valoarea în criză, dar 
este, în acelaşi timp, şi cea mai 
periclitată, este resursa umană. La Aquatim, 
am făcut reforma administrativă cu câţiva ani 
în urmă. Prin urmare, astăzi, ne găsim într-o 
situaţie invidiată pe piaţa serviciilor publice: 
nu ne-am redus activitatea, am menţinut toţi 
salariaţii şi am reuşit creşterea indicatorilor 
financiari.  În sistemul de comparare „bench-
marking”, gestionat de Asociaţia Română a 
Apei, Aquatim ocupa, la sfârşitul anului 2009, 
poziţii de vârf la principalii indicatori de 
performanţă financiară. 

Suntem, în momentul de faţă, în România, un 
operator apreciat pe sectorul nostru. Şi aşa 
vrem să rămânem.

We can come out of the crisis stronger

2009 was a good year for Aquatim, a year 
when we grew as a stronger organisation in 
the local economic enviroronment. In spite 
of the general crisis context, our operation 
was cost-efficient and we achieved the full 
completion of the planned investments. 
Moreover, we have not dismissed personnel, 
an important social issue.

A crisis does not mean that everybody has to 
lose. It can also be an opportunity to identify 
unexplored potentials. For a strong organi-
sation it is also a chance to consolidate its  
market position.

The offensive management 
approach chosen by Aqua-
tim proved to be a proper 
one. The investments projects 
were properly correlated with 
the planned strategy and the 
timing was right. In 2009 we  
completed projects of 6 million 
Euro, from the self-financed  
investment programme, mostly 
for the rehabilitation of the  
water pipes.

In times of crisis, the human  
resources do not lose their value, 

but are, unfortunately, mostly threatened.  
The personnel reform was carried out by 
Aquatim a couple of years ago. So, presently 
we are in a favorable situation compared 
to most of the public utility companies: we 
have neither reduced our operation nor cut 
back workforce and we managed to raise 
the financial performance indicators. Aqua-
tim held the top positions as the financial 
performance is concerned, in the Romanian  
Water Association’s benchmarking, at the 
end of 2009.

Today our company is appreciated in the  
water industry of Romania. And we wish to 
keep it so.

CUVÂNT ÎNAINTE AL DIRECTORULUI GENERAL
GENERAL DIRECTOR’S FOREWORD

Dr. ing. Ilie VLAICU
Director general
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AQUATIM SE PREZINTĂ
AQUATIM AT A GLANCE

Aquatim este operatorul regional al servici-
ilor publice de apă şi canalizare din oraşele 
Timişoara, Jimbolia şi Deta. 

Pe parcursul anului 2009, a fost pregătită ex-
tinderea ariei de operare la nivelul întregului 
judeţ Timiş. Semnarea efectivă a contractului 
de delegare a gestiunii serviciilor a avut loc, 
însă, la începutul anului 2010.

Prezentăm câteva cifre reprezentative pentru 
activitatea din anul 2009.

Aquatim is the regional operating company 
of the public water and wastewater services 
for Timisoara, Deta and Jimbolia. 

During 2009, preparaions were made for the 
extension of the area of supply to cover the 
entire Timis county. The signing of the con-
tract for the delegation of the management 
services took place, however, at the begin-
ning of 2010.

Several key facts and figures for our opera-
tion in 2009 are presented herewith.

330.000 (Timişoara) /

11.000 (Jimbolia) / 4.800 (Deta)

râul Bega / Bega river foraje / 

water drills:  56 (Timişoara) / 9 (Jimbolia) / 8 (Deta)

3 (Timişoara) / 1 (Deta) / 1 (Jimbolia)

3

622,9 km (Timişoara) / 67,8 km (Jimbolia) / 

22,6 km (Deta)

530,14 km (Timişoara) / 8,7 km (Jimbolia) / 

15,9 km (Deta)

819

Consumatori

Surse de captare

Staţii de tratare

Staţii de epurare

Reţea de apă

Reţea de canalizare

Număr de angajaţi

customers

water sources

water treatment plants

wastewater treatment plants

water supply system

wastewater collection 

system

employees

CIFRE ŞI INFoRMAţII ChEIE  
(date valabile la 31.12.2009)

KEy FACTS AND FIGURES 
(as for 31.12.2009)
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Echipa managerială / The managing team

Director Deneral / General Director
dr. ing. IlIe  VlaIcu 

Director Administrativ

ing. constantin creangă 

Administration Director

Director Dezvoltare

ing. adriana angheluş 

Development Director

Director Economic

ec. Rozalia Giuchici 

Economic Director

Director Producţie

ing. Petru Hidiş 

operation Director

Director  Tehnic

ing. Nicolae Ghelsingher 

Technical Director

Consiliul de Administraţie / Board of Directors

Preşedinte / President Membri /Members

ILIE VLAICU Aurelia Junie, Carmen Popescu, Sorin Belei, Iancu Canea,  
Ioan Marincu, Voichiţa Matei, Sandor Rapolti, Lucian Uţă 

certificarea calităţii serviciilor

Aquatim deţine, încă din anul 2003, licenţa 
de operare clasa 1, acordată de Autoritatea 
Naţională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC). 
Aceasta este o recunoaştere oficială a 
capacităţii optime a prestării serviciilor  
pentru o arie mare de operare, dar şi a unei 
dotări tehnice de vârf. Raportul ANRSC, din 
luna iulie 2009, a confirmat menţinerea 
licenţei de operare clasa 1, în condiţiile 
operării regionale.

Din anul 2005, societatea a implementat un 
sistem de management integrat calitate-
mediu-sănătate şi securitate ocupaţională, 
certificat de către Societatea Română pentru 
Asigurarea Calităţii. Certificatele în domeniul  
mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 
sunt valabile până în luna aprilie a anului 
2011, iar cel din domeniul calităţii până în 
luna noiembrie a anului 2010. 

certification for quality services

Aquatim has held since 2003, a first class 
operating licence, granted by the National 
Authority for Regulating Public Utilities Com-
munal Services. This is an official acknowl-
edgement that the operator has the capacity 
for the provision of services for a large area 
of operation, and also uses modern equip-
ment and technology. The regulator’s report 
of July 2009 confirmed maintenance of the 
first class operating licence for the regional 
operation.

Since 2009, the company has implemented 
the quality, environment, health and occu-
pational safety management system, certi-
fied by the  Romanian Society for Quality As-
surance. The environmental and health and 
safety certificates are valid till April 2011, 
whille the quality certificate is effective up to 
November 2010.

AQUATIM SE PREZINTĂ
AQUATIM AT A GLANCE
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Figura 1 - Alimentare cu apă în Timişoara  / 
Water supply in Timisoara

Surse de apă potabilă
Tap water sources

APĂ PoTABILĂ. TRATARE
DRINKING WATER. TREATMENT

Alimentarea cu apă a Timişoarei este realizată 
din două surse: de suprafaţă şi de adâncime, 
prin trei staţii de tratare a apei – Bega, Urseni 
şi Ronaţ, care lucrează cu tehnologii moderne.

Circa două treimi din apa distribuită consu-
matorilor provin de la Staţia de tratare a apei 
Bega. Restul necesarului de apă potabilă al 
oraşului este asigurat din surse subterane,  
prin staţiile Urseni şi Ronaţ. Aquatim se 
preocupă de menţinerea unei calităţi adec-
vate a apei potabile, dar şi de protejarea 
stratului acvifer. 

Peste 80% din procesele de la staţiile de tra-
tare sunt monitorizate şi controlate automat, 
datorită investiţiilor pentru modernizarea 
echipamentelor  de la staţiile Urseni şi Bega, 
realizate în ultimii ani din surse proprii, ceea 
ce a condus la scăderi mari ale consumului 
de energie. 

Şi oraşele Deta şi Jimbolia au staţii de tratare 
a apei din surse de adâncime.

In Timisoara the water is supplied from both 
ground and surface sources, through three 
treatment plants, operating with state-of-
the-art technologies – Bega, Urseni and Ronat.

Roughly two thirds of the water supplied 
comes from the Bega treatment plant. The 
rest is ensured by ground sources, treated 
in the Urseni and Ronat plants. Aquatim  
ensures an adequate water quality but, at the 
same time is concerned with the protection 
of the the aquifer resources. 

over 80% of the treatment processes are  
automatically monitored and controlled, as 
a result of the investment programmes com-
pleted during the last years and supported 
from own funds. This led to a significant  
reduction in the energy consumption. 

Both Deta and Jimbolia rely on ground water 
sources.

29 %

CIFRE CHEIE

22.210.970 m3

122 l/om, l/per capita

0,249 kWh/m3

Apă facturată

Consum casnic mediu zilnic

Consum specific tratare apă

Invoiced water

Daily average consumption

Specific consumption, water treatment

KEY FIGURES
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APĂ PoTABILĂ. DISTRIBUţIE
DRINKING WATER. SUPPLy

Programe de mentenanţă 
continuă a reţelei

Pentru optimizarea exploatării reţelelei 
de apă, Aquatim derulează programe de 
mentenanţă preventivă şi inspecţie a aces-
tor activităţi. Activităţile de mentenanţă 
corectivă sunt, de asemenea, monitorizate, 
verificate şi analizate. În anul 2009, prin 
mentenanţa preventivă au fost verificaţi 120 
km din reţea, iar prin mentenanţa corectivă 
s-au rezolvat în jur de 500 de defecte înre-
gistrate la conductele de apă şi s-au făcut 
reparaţii la circa 900 de branşamente.

Sectorizarea reţelei, 
pentru detecţia pierderilor 

Problema reducerii pierderilor de apă este o 
preocupare majoră la nivel mondial în rân-
dul operatorilor. La Aquatim, ne-am orientat 
strategiile pentru reducerea pierderilor de 
apă spre control avansat şi sectorizare. Anul 
trecut, am implementat un sistem automat 
de monitorizare a reţelei, în care senzorii 
instalaţi pe conducte ne transmit date de-
spre presiunile şi debitele din reţea direct la 
dispecerat, pe un calculator. 

continuous maintenance 
programmes

In order to optimise the operation of the 
supply system, the company carries out  
preventive maintenance programmes and 
inspections of these activities. The corrective 
maintenance is also monitored, controlled 
and analysed. In 2009, 120 km of pipes were 
inspected within the preventive mainten-
ace programme. 500 pipe bursts and other  
defects were solved, while 900 connections 
to the water supply were repaired, through 
the corrective maintenance programme.

Sectorisation for water 
loss detection

The water loss reduction is a major concern 
worldwide among operators. Aquatim ori-
ented its water loss reduction strategies to-
wards advanced control and sectorization. In 
2009, we implemented an online monitoring 
system of the supply network. The sensors 
installed on the pipes measure the pressure 
and flow rate and send the data directly to 
the dispatcher, on a computer screen. 

CIFRE CHEIE KEY FIGURES

622,9 km (Timişoara) / 67,8 km (Jimbolia) / 22,6 km (Deta)

25.989 (Timişoara)

100%

Reţea de apă

Contoare

Contorizare

Water supply system

Water meters

Metering
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APĂ PoTABILĂ. DISTRIBUţIE
DRINKING WATER. SUPPLy

Mai multe detalii sunt date la capitolul  
Dezvoltare. Programe de investiţii din surse 
proprii al prezentului raport. 

Sectorizarea reţelei va permite realizarea 
mentenanţei sistemului mai eficient şi o mai 
bună planificare a investiţiilor.

aquatim, gazda unui concurs naţional 
de detecţie a pierderilor de apă 

Zece echipe din toată ţara s-au întrecut în 
luna noiembrie, la Timişoara, pentru detecţia 
pierderilor din reţeaua de apă. Concursul s-a 
desfăşurat pe teren, în condiţii reale de lucru, 
pe câteva străzi din Timişoara. Câştigătoarea 
din acest an a fost echipa de la SECoM SA 
Drobeta-Turnu Severin. „A fost o competiţie 
de tip sportiv, de tip maraton, în care există 
un câştigător şi mai mulţi participanţi 
care trec linia de sosire” a declarat, la final,  
profesor dr. ing. Anton Anton, membru în 
comisia de evaluare a rezultatelor.
 

apometrie

În fiecare lună a anului 2009, operatorii 
Aquatim au citit peste 90% din contoarele de 
branşament. În peste 80% din situaţii, con-
toarele nu au putut fi citite din cauza absenţei 
utilizatorilor de la domiciliu.

More details are provided in the Develop-
ment. Self-financed investment programmes 
section of this report. 

The sectorisation of the supply system  
enables a more efficient implementation of 
the maintenance programmes and smarter 
investment planning.

aquatim hosted a national contest 
for water loss detection

In November, ten teams from all over the 
country participated in a water loss detection 
contest, in Timisoara. Within the contest  
on field tasks had to be completed in  
the real working environment, on several 
streets. The winner of the 2009 edition was 
the team of the Drobeta-Turnu Severin water 
company. “This was an event similar to the 
marathon, where there is one winner and 
there are many participants crossing the 
finish line”, declared Anton Anton, univer-
sity professor and member in the evaluation 
committee.

Water metering

In 2009 Aquatim’s staff read over 90% of the 
water meters each month. In more than 80% 
of the cases, we failed to read the meters  
because the customers were not at home.

Senzorii instalaţi pe conductele de apă transmit informaţii despre starea reţelei la dispecerat, pe monitorul unui calculator.
The sensors installed on the water pipes send data directly to the dispatcher, on a computer screen.
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Echipe de la companiile de apă din Alba Iulia, 
Bucureşti, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Drobeta  
Turnu Severin, Piatra Neamţ, Râmnicu Vâlcea, 
Satu Mare şi Târgu-Mureş au participat la un 
concurs naţional de detecţie a pierderilor de 
apă, în Timişoara.

Teams from 10 Romanian water companies 
participated at a national contest for leak detec-
tion, in Timisoara.
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APĂ PoTABILĂ. CALITATE
DRINKING WATER. QUALITy

Trei nivele de control al calităţii 
apei potabile

Aquatim monitorizează continuu calitatea 
apei potabile, începând cu procesul de tra-
tare şi până la robinetele consumatorilor. 

Primul nivel de control se realizează pe 
fluxul tehnologic, prin monitorizarea şi re-
glarea automată, din 10 în 10 secunde, a  
temperaturii, ph-ului, conţinutului de clor şi 
a turbidităţii. Al doilea palier de control este 
asigurat de laboratoarele Aquatim, unde 
se testează zilnic peste 20 de parametri de 
calitate, înainte de pomparea în reţeaua de 
alimentare. În fine, din reţeaua de distribuţie 
se prelevează şi se analizează săptămânal 
probe de apă potabilă de la 34 de puncte de 
control din oraş, stabilite de comun acord cu 
Inspectoratul de Sănătate Publică, pentru 
20 de parametri de calitate. Sistemul online 
de monitorizare a reţelei permite măsurarea 
conţinutului de clor, în câteva puncze cheie. 

Mai jos prezentăm, sintetizat, rezultatele  
programului de monitorizare din anul 2009 
pentru parametrii de calitate ai apei din 
reţeaua oraşului.

Three control levels 
for the water quality

Aquatim monitors continuously the water 
quality starting from the treatment process 
up to the customers’ taps. 

The first control level is achieved directly 
on the process flow, by controlling and  
adjusting online the turbidity, ph, and chlo-
rine every 10 s. The second level of control  
is accomplished in the company’s water qual-
ity monitoring laboratories, where over 20 
quality parameters are tested daily, before 
pumping the water into the supply system. 
Eventually, throughout the supply system, 
samples collected from 34 points, commonly 
agreed upon with the Public health Inspec-
torate are checked on a weekly basis. over 
20 quality parameters are measured for these 
water samples. The online monitoring system 
of the network provides information on the 
chlorine content, in several key locations.

The summary of the 2009 monitoring pro-
gramme of the water quality in the supply 
system is given in the table below. 

Parametru
Parameter

Aluminiu / Aluminium

Amoniu / Ammonia

Azotaţi / Nitrate

Azotiţi / Nitrite

Clor rezidual liber / Residual chlorine 

Conductivitate / Conductivity

Consum chimic de oxigen / 

Chemical Oxygen Demand

Duritate totală / Hardness

Fier total / Iron

Mangan / Manganese

pH 

Trihalometani / Trihalomethanes

Turbiditate / Turbidity

Bacterii coliforme totale / Total coliforms 

Enterococci / Faecal streptococci

Escherichia coli 

u.M.

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µS/cm

mg O2/l

0G

mg/l

mg/l

-

mg/l

NTU

no./100 ml

no./100 ml

no./100 ml

admis*
acceptable

0,2

0,5

50,0

0,5

0,5

2 500

5

min. 5

0,2

0,05

6,5 – 9,5

100

5

0

0

0

Măsurat
Measured

0,060

0,047

1,9

0,008

0,261

347

1,42

7

0,07

0,03

7,20

79,99

0,70

0

0

0

Conformarea cu standardele de calitate pentru apa potabilă, valori medii înregistrate  / Compliance with drinking water quality 
standards, average measured values

* conform Legii Apei 311/2004, in accordance with the aforementioned regulations.
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APĂ UZATĂ
WASTEWATER

În Timişoara, sistemul unitar de canalizare 
colectează toată apa uzată şi pluvială. Pro-
gramele de mentenanţă ale sistemului de 
canalizare urmăresc îmbunătăţirea stării  
sistemului pentru o exploatare mai eficientă 
şi prelungirea duratei de viaţă a activelor. 

Prin programul de mentenanţă preventivă 
a sistemului de canalizare, în anul 2009 s-au 
verificat 122 km de conducte şi s-au realizat 
peste 5.000 de curăţiri ale receptorilor stradali. 
Prin programul de mentenanţă corectivă 
au avut loc aproximativ 7.600 de intervenţii 
pentru remedierea avariilor şi defectelor. 

În reţeaua de canalizare există 9 staţii de 
pompare a apei uzate. Trei dintre acestea au 
fost preluate în anul 2009. Despre staţiile de 
pompare pentru evacuarea apei pluviale,  
instalate la pasajele CFR Jiul şi Popa Şapcă, 
sunt prezentate mai multe detalii în capitolul 
Dezvoltare. Programe de investiţii din surse 
proprii al prezentului raport.

In Timisoara, the wastewater and storm  
water is collected and conveyed through the 
combined sewerage system. The sewer main-
tenance programmes establishes practices 
to improve operation efficiency and prolong 
the life of the assets. 

Within the sewer preventive maintenance 
programme, 122 km pipes were checked in 
2009. over 5,000 storm water drains were 
cleaned. Within the sewer corrective main-
tenance programme, roughly 7,600 inter-
ventions were performed to sort out break-
downs or failures.

There are 9 pumping stations in the waste-
water collection system. Three of them were 
taken over in 2009. More detail is given in 
the Development. Self-financed investment 
programmes  of this report on the pumping 
stations installed to drain the storm water at 
the undercrossing of the railway bridges Jiul 
and Popa Sapca.

CIFRE CHEIE KEY FIGURES

530,14 km (Timişoara) /

8,7 km (Jimbolia) / 15,9 km (Deta)

58.414.740 m3

58.320 m3/h (16.200 l/s)

reţea canalizare / Timişoara

apă uzată evacuată

debit record staţie de epurare

wastewater collection system

discharged wastewater

WWTP record flow rate
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APĂ UZATĂ
WASTEWATER

În cadrul Aquatim, se derulează, din anul  
2005, un program de monitorizare a dever-
sărilor din reţeaua de canalizare a Timişoarei. 
Personalul laboratorului de control al calităţii 
apei prelevează lunar probe de la societăţile 
monitorizate, pe care le analizează. 

Pe parcursul anului 2009 au fost monitori-
zate circa 70 de societăţi comerciale, care 
deversează ape uzate industriale în canali-
zare. Valoarea penalităţilor percepute de 
Aquatim pentru nerespectarea normelor de 
deversare a fost de aproape 10.000 lei. 

Staţia de epurare, pusă în funcţiune în 1912 
şi extinsă de-a lungul timpului, parcurge 
în prezent un program de retehnologizare 
completă, finanţat prin fonduri ale Uniu-
nii Europene, despre care sunt prezentate 
detalii în secţiunea Dezvoltare. Programe 
internaţionale.

Volumul total de apă uzată, preluat de Staţia 
de epurare în anul 2009, a fost de peste 58 
milioane m3. Debitul mediu de preluare al 
staţiei, pe timp uscat, a fost de 1.854 l/s.  
Debitul maxim, la precipitaţii, a fost de 
aproape 10 ori mai mare şi s-a înregistrat în 
data de 18 iulie.

An ongoing monitoring programme of the 
wastewater discharges in Timisoara has  
been carried over by Aquatim since 2005. 
The water quality specialists perform labora-
tory tests on wastewater samples from the 
discharges of the monitored companies on a 
monthly basis. 

Around 70 companies that discharge indus-
trial wastewater into the sewers were moni-
tored during 2009. The penalties issued by 
Aquatim for wastewater exceeding the legal 
discharge limits were in amount of nearly 
10,000 lei.
 
The WWTP commissioned in 1912 and later 
developed is presently going through a  
complete upgrading programme, with EU 
funding. More details about this programme 
are given in the Development. International 
programmes section of this report.

The total wastewater amount taken over by 
the WWTP in 2009 exceeded 58 million m3. 
The average flow rate, on dry weather was of 
1,854 l/s. The maximum flow rate was almost 
10 times higher, and recorded during a heavy 
rain event, in July 18.
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124.003.944

66.805.577

57.788.181

30.440.212

110.512.223

110.512.223

84.793.100

0

22.035.354

7.285.084

0

Active imobilizate
Fixed assets
Active circulante
Current assets
Active circulante nete
Net current assets
Datorii cu termen de plată mai mare 
de un an (credit BERD)
Amounts failing due after more than 
1 year (EBRD loan)
Total capitaluri din care:
Total capital:
A. Capitaluri proprii din care:
A. own capital: 
Patrimoniu/Capital social
Patrimony
Rezerve din reevaluare
Capital redemption reserve
Rezerve
Reserves
Rezultatul exerciţiului
Income
B. Patrimoniul public
B. Public patrimony

�00�

153.692.309

68.288.819

52.381.368

32.900.326

121.469.694

121.469.694

84.793.100

0

31.713.452

5.306.142

0

�00�

198.659.428

59.377.707

49.830.768

39.988.144

138.666.620

138.666.620

85.193.100

612.130

43.504.721

10.015.639

0

LEI

Venituri din exploatare
operating revenues
Cheltuieli din exploatare
operating expenses
Rezultatul din exploatare
operating income
Venituri financiare
Financial revenues 
Cheltuieli financiare
Financial expenses
Rezultatul financiar
Financial income
Venituri totale
Total revenues
Cheltuieli totale
Total expenses
Rezultat brut
Income before tax
Impozit pe profit
Income tax
Rezultatul net al exerciţiului
Net income

CoNTUL DE PRoFIT ŞI PIERDERI PRoFIT/LoSS ACCoUNT

�00�

57.716.749

49.028.879

8.687.870

2.889.367

2.725.113

164.254

60.606.116

51.753.992

8.852.124

1.567.040

7.285.084

�00�

68.681.658

61.417.880

7.263.778

3.903.393

4.852.993

-949.600

72.585.051

66.270.873

6.314.178

1.008.036

5.306.142

�00�

78.182.042

66.627.090

11.554.952

4.306.655

3.721.841

584.814

82.488.697

70.348.931

12.139.766

2.124.127

10.015.639
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RELAţII CU CLIENţII / CUSToMER CARE

cum ne pot contacta clienţii

Dacă apar probleme la serviciile de apă şi  
de canalizare, clienţii noştri pot suna la  
dispecerat, pentru a anunţa avariile sau  
defectele. Acest compartiment are program 
non-stop. Pentru diverse detalii privind  
serviciile noastre, site-ul www.aquatim.ro stă 
de la dispoziţia clienţilor, cu informaţii de  
interes, actualizate zilnic. Nu în ultimul rând, 
la sediul societăţii există un compartiment 
specializat pentru gestionarea reclamaţiilor 
sau solicitărilor scrise ale clienţilor, Biroul 
relaţii clienţi, unde cetăţenii sunt asistaţi în 
soluţionarea oricăror chestiuni legate de 
serviciile Aquatim. 

How customers can reach us

If the provision of the water and wastewa-
ter services is inappropriate, our customers 
can call the dispatcher unit to report the  
defects or malfunctions. This service is avail-
able round the clock. The customers can also 
rely on the company’s site, www.aquatim.ro 
for various information of general interest, 
updated on a daily basis. Last but not least, a 
department dedicated to the customer care 
is open to public, at the company’s head-
quarters. This department manages and  
follows up all written complaints and assists 
the customers in solving any issues related to 
the company’s services. 

Clienţii care optează pentru metode mo-
derne de comunicare au la dispoziţie spaţiul 
on-line. Pe site-ul societăţii există un formular  
de trimitere a reclamaţiilor, uşor de com-
pletat. o facilitate introdusă în anul 2009 
permite înregistrarea clienţilor într-o bază 
de date de contact, şi, implicit într-un pro-
gram de informare, prin email, asupra unor 
aspecte de interes pentru clienţii cărora se 
adresează (mai multe detalii, despre progra-
mul SMSender pe pagina 16).

De la lansarea noului site, din 2006, numărul 
de comunicări prin e-mail cu clienţii a crescut 
considerabil. Traficul pe site este redat în  
figura 2.

We are also open to our customers that  
prefer the internet  communication. on the 
company’s website we made available a 
user-friendly complaint submission form. An 
online registration form introduced in 2009 
allows the clients to sign up for a database 
and susbsequently, to be informed by e-mail 
on various issues of specific concern for the 
addressed customers (more detail is given on 
SMSender programme at page 16).

Since 2006 when we launched the new site, 
the e-mail communications have consider-
ably grown. The website traffic is detailed in 
Figure 2.

Figura 2 - Vizitatori pe www.aquatim.ro în 2009 / Visitor on www.aquatim.ro in 2009
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Mai aproape de clienţi, prin SMSender

Pentru o comunicare mai eficientă cu utiliza-
torii, societatea a introdus din luna septem-
brie a anului 2009, programul SMSender, care 
permite transmiterea de mesaje scrise mai 
multor clienţi în acelaşi timp, prin reţelele 
de telefonie mobilă. Astfel, clienţii pot fi 
avertizaţi că li se opreşte apa sau notificaţi că 
plata facturii este restantă. 

Avantajele acestui program stau în accesi-
bilitatea telefoniei mobile, care completează 
convenabil canalele clasice de comunicare. 
În baza de date clienţi aveam înregistrate, la 
31 decembrie 2009, 1.300 adrese de e-mail şi 
7.000 numere de telefon mobil. Feedbackul 
primit de la clienţi, pentru acest program, 
este unul pozitiv.

Serviciul nu implică costuri suplimentare 
pentru utilizator. Pentru operator, costurile 
sunt cele obişnuite de pe piaţa serviciilor de 
telefonie mobilă, iar transmiterea mesajelor 
se realizează de pe calculator, cu ajutorul 
unei aplicaţii informatice simple.  

closer to our customers, by SMSender

Since September 2009, the company has  
introduced a new programme, for a more  
efficient communication with the customers.  
By SMSender, messages are sent to more 
customers’ mobile phones, at the same time.  
In this way, people may be warned on the 
interruptions in the water supply or notified 
that the invoice is overdue.

This programme advantage relies on the 
popularity of the GSM communication, which 
conveniently supplements the classical chan-
nels. The contacts from the client database at 
December 31, 2009 numbered 1,300 e-mail 
address and 7,000 mobile phone number 
entries. The programme received a positive 
feedback from the customers.

This service does not imply additional costs 
for the customers. For the company, it  
involves the regular costs on the mobile 
communication market and the installation 
of a simple computer software, used to send 
the messages.

RELAţII CU CLIENţII / CUSToMER CARE
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am deschis un robinet 
cu ştiri, pentru clienţi

De serviciile Aquatim beneficiază zilnic, 
24 de ore din 24, sute de mii de persoane. 
Din anul 2010, Aquatim operează judeţului  
Timiş, unde, până în 2013, va realiza investiţii 
în valoare de circa 100 milioane de Euro. 

Pentru credibilitatea noastră ca firmă în  
dezvoltare, care gestionează o resursă vitală, 
este important să se ştie cine suntem şi care 
ne sunt planurile. Aquatim are nevoie de mai 
multă deschidere şi transparenţă, tot aşa 
cum clienţii Aquatim au nevoie de apă bună 
la robinet. Cu tehnologiile actuale, accesul 
la informaţie a devenit la fel de facil precum  
accesul la apa potabilă. 

Din luna septembrie a anului trecut,  
publicaţia noastră, Aquaştiri, aduce lunar, în 
versiune tipărită şi electronică, informaţii şi 
noutăţi despre organizaţie, atât timişore-
nilor, cât şi publicului din celelalte localităţi, 
unde Aquatim este, deocamdată, mai puţin 
cunoscută.

Bringing news 
to our customers from the tap 

hundreds of thousands of people benefit 
from our services everyday, round the clock. 
From 2010, the area of supply covers the  
entire Timis county. By 2013, the company 
will invest around 100 million Euro through-
out the region.

Since we are a company engaged in develop-
ment, which manages an essential resource, 
it is important to have credibility, to let the 
public know who we are and what we plan. 
Aquatim needs to be more open and trans-
parent, to the same extent to which our cus-
tomers need safe tap water. With the present 
technologies, having access to information is 
as easy as connecting to the water utilities. 

So, from last September Aquastiri, our publi-
cation supplies, in both its printed and online 
versions, monthly reports on the company.  
It is addressed to people from Timisoara 
but also to people from the county, where  
Aquatim is, for the moment, less known.

RELAţII CU CLIENţII / CUSToMER CARE
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Degradarea calităţii apei de suprafaţă, reducerea 

consumului de apă şi evoluţia continuă a 

indicatorilor de calitate ceruţi apei impun o reconsiderare 

a tehnologiilor de potabilizare. Acestea necesită realizarea 

unor instalaţii noi, modernizarea şi optimizarea celor 

existente sau utilizarea unor reactivi noi, mai eficienţi, în 

vederea realizării condiţiilor de calitate impuse. De aceea, 

în cadrul Aquatim există un compartiment, Cercetare - 

tehnologii noi, care are rolul de a aplica, sintetiza şi propune 

teme de cercetare aplicativă în domeniul sistemelor de apă 

şi canalizare.

Obiectivele acestui compartiment se concentrează pe 

desfăşurarea activităţilor de cercetare în cadrul staţiilor 

de tratare şi epurare, îmbunătăţirea calităţii apei potabile, 

protecţia mediului înconjurător şi modernizarea proceselor 

tehnologice, cu reducerea costurilor de exploatare. La 

acestea se pot adăuga stabilirea şi consolidarea legăturilor 

ştiinţifice  cu universităţi şi institute de cercetare din ţară şi 

din străinătate, precum şi valorificarea rezultatelor cercetării 

prin comunicări ştiin
ţifice, articole, transfer tehnologic şi 

lucrări în colectiv de autori.

Activitatea compartimentului Cercetare - tehnologii 

noi se axează, în general, pe două mari direcţii, şi a
nume: 

cercetare aplicativă răspunzând solicitărilor Aquatim, 

pe de o parte, şi stu
dii şi cercetări în cadrul programelor 

naţionale de cercetare ştiinţifică legate de sfera noastră de 

activitate, pe de altă parte.

Proiecte ale echipei de cercetare Aquatim au făcut 

obiectul unor lucrări ştiin
ţifice comunicate la conferinţe 

naţionale şi internaţionale, respectiv publicate în reviste de 

CerCeTarea şi Noile TehNologii

specialitate din ţară şi stră
inătate (Tulcea, Iaşi, Bucureşti, 

Szeged şi Novi Sad). Acestea au inclus şi colaborări cu cadre 

didactice şi cercetători din mediul academic timişorean.

colaborare cu Institutul Fraunhofer din Stuttgart

În anul 2009 s-au stabilit legături de colaborare cu 

Institutul Fraunhofer de cercetare aplicativă pentru 

tehnologia suprafeţelor şi inginerie biochimică, din 

Stuttgart, Germania. Aquatim a primit din partea 

institutului o staţie pilot ce se bazează pe o tehnologie 

avansată de epurare, cu membrane, complet automatizată, 

cu o capacitate de 15 l/zi. În
 prezent, pe această staţie pilot 

sunt în derulare cercetări experimentale privind tehnologiile 

neconvenţionale de epurare a apelor uzate menajere.

Reţele de excelenţă, pentru o apă mai curată

În perioada 2005-2008, Aquatim a participat la două 

programe de cercetare de excelenţă (CEEX), coordonate 

de Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru 

Ecologie Industrială (INCD ECOIND) privind tratarea şi 

epurarea apei, respectiv PROAQUA şi  BIOCHEM. 

Prin aceste programe au fost iniţiate aşa-numitele 

„e-reţele”, care servesc dezvoltării de parteneriate 

pe domenii specifice, prin transfer de cunoştinţe între 

specialişti cu competenţe şi preocupări comune, pornind 

de la temele CEEX amintite. Cele două reţele astfel create 

reprezeNTarea SoCială a apei
„Libertatea de a utiliza bunurile com

une ne va ruina pe toţi”

(Garrett Hardin)

În articolul de început de an propuneam ca în 2010 

să devenim mai preocupaţi de modul în care u
tilizăm

 

resursele lim
itate ale

 mediului în care tr
ăim. În luna ianuarie 

am adus în discuţie conceptul de competenţă environmentală, 

iar în lunile următoare propun o analiză a 
consumului de 

apă, a poluării aer
ului, conservării energiei şi a 

reciclăr
ii. Cei 

mai mulţi dintre oameni sunt de acord că resu
rsele planetei 

sunt limitate şi 
că unele dintre ele s

unt pe cale d
e a se e

puiza. 

Cu toate aces
tea, dacă suntem atât de preocupaţi de mediul 

înconjurător, după atâţia ani de bombardament mediatic 

de ce co
ntinuăm să avem un atât d

e prost management al 

resurselor naturale?

Să analizăm situaţia apei. Aproape 70% din suprafaţa 

planetei este
 acoperită de apă, dar doar 3% din apa planetei 

este dulce. Două treimi din apa dulce a planetei se află 

depozitată (î
ncă!) în gheţari, ia

r cea m
ai mare parte din restul 

de apă dulce se a
flă în sol sau la mare adâncime în pământ. 

Doar 0,01% din apa planetei este accesib
ilă oamenilor şi 

această 
resursă rară

 este in
egal distribuită. Unele ţări

 au de 

5000 de ori mai multă apă decât alt
ele. În unele ţări 

oamenii 

parcurg distanţe uriaşe în
 fiecare zi

 doar pentru a obţine apa şi 

a o aduce acasă
. Pentru moment, apa nu este dificil de găsit în 

cele mai multe ţări i
ndustrializa

te, dar ar putea fi într-un viitor 

nu foarte îndepărtat. O
NU estimează că

 20% din populaţia 

globului nu are suficientă apă de băut şi că, 
în 2023, una din 

trei persoane va suferi de sete. F
ără a îm

bunătăţi co
nservarea 

apei, s-ar 
 putea adeveri ceea

 ce spune fostul Secretar 
General 

al ONU, Boutros Boutros-Ghali: „Următorul război nu va fi 

un război politic, va fi un război pentru apă!” Isto
ricii ştiu

 că 

un război pentru apă nu ar fi chiar o noutate. Amintim doar 

Războiul de 7 zile, d
in 1967, din Orientul Mijlociu, care a

 

avut legătură cu drepturile asu
pra apei Iordanului!

Populaţia lumii s-a dublat între 1950 şi 1990, dar 

consumul de apă s-a triplat în această 
perioadă. Datorită 

creşteri
i populaţiei globului, rezerv

ele de apă dulce per capita 

în lume au scăzut masiv în ultimii 30 de ani, iar si
tuaţia se 

înrăutăţeşte 
an de an. Este cert

: consumul de apă nu este 

sustenabil. Din păcate, i
nformaţia ce 

se distribuie în mediile 

de comunicare în
 masă, cam

paniile preventive şi str
ategiile 

educative au avut până în prezent un impact scăz
ut asupra 

populaţiei. Î
n diferite m

edii se vorbeşte ch
iar de nevoia de 

formare a unei noi culturi a apei.

Această 
idee este împărtăşită

 şi de Sorina Voiculescu 

când discută, din perspectiva geografiei culturale, despre 

Timişoara şi cultura apei: „Timişoara este un oraş care a 

învăţat cum să utilizeze 
apa pentru a se ap

ăra, pentru a crea 

propria economie, un oraş care
 a ştiut să cre

eze spaţii pentru 

petrecere
a timpului liber şi care şi-a construit casele astfel 

încât să re
ziste umidităţii so

lului şi să-şi
 protejeze p

opulaţia de 

efectele
 ei (...).

 O continuă luptă cu apa a făcu
t din Timişoara 

un oraş unic în vestul României. Până acum timişorenii au 

muncit împreună pentru a obţine maximum posibil într-un 

mediu problematic. Privind la Budapesta, V
iena, Bucureşti 

sau Bruxelles, Timişoara şi ce
tăţenii ei locuiesc cu mândrie pe 

ambele maluri ale B
egăi”. 

Ca societate,
 noi utilizăm multe resurse naturale, ca 

indivizi ne monitorizăm modul în care utilizăm resursele, 

observăm efectel
e asupra mediului şi suntem preocupaţi de 

modelul de consum al alto
r persoane. Interacţiu

nea dintre 

managementul propriilor resurse şi percepţia individuală 

asupra managementului celorlalţi este subiectul de studiu, 

cercetar
e şi analiză al 

psihologilor.

Psihologia s-a focalizat 
pe descoperirea de factori ce ar 

putea influenţa diminuarea consumului. O mare can
titate d

e 

apă se utilizează
 în agricultură, industrie şi 

servicii. Dar ceea
 

ce ne preocupă pe noi este co
nsumul casnic: apa pentru băut, 

pentru gătit, pentru spălat, în grădină etc. C
onsumul de apă 

depinde de modul în care „v
edem” fiecare d

intre noi aceast
ă 

resursă. În primul rând, dacă ne gândim la apă ca la o
 resursă 

nelimitată, afl
ată din abundenţă pe planetă, sau

 ca o resursă 

limitată şi 
preţioasă, pe care 

trebuie să o
 utilizăm cu grijă. 

Consumul de apă din casă, c
asnic cum i se sp

une de obicei, 

poate fi prezis de diverşi fact
ori dintre care

 cei mai importanţi 

sunt nivelul de preocupare, cu alte cu
vinte grija faţă

 de mediul 

înconjurător, implicarea p
ersonală şi obiceiurile ziln

ice.

Un studiu realiza
t în 2002, în Mexic, sub coordonarea 

profesorului Corral-Verdugo, arată c
ă atunci când oamenii cred 

că ceila
lţi irosesc apa, motivele lor personale de a conserva apa 

slăbesc şi, la
 rândul lor, ei consumă mai multă apă. Alte studii 

examinează câ
teva influenţe potenţiale în

 consumul casnic, 

de exemplu, utilizarea
 maşinii de spălat. Studiul din 2005, 

realizat
 de Kurz, Danaghue şi Walker, arată

 clar că
 etichetele 

informative, privind consumul de apă şi economisirea ei 

ataşate 
maşinii de spălat duc la o reducere cu

 25% a cantităţii 

de apă utilizate,
 în timp ce pliantele împrăştiate

 prin magazine 

nu sunt eficiente.

Una din temele preferate
 ale psihologilor este at

aşamentul, 

în mod particular ataşa
mentul faţă de loc. Surprinzător poate, 

studiile care
 pun în legătură ataşa

mentul oamenilor faţă d
e 

comunitatea lo
r arată c

ă cu cât oamenii sunt mai puţin ataşaţi 

de cartie
rul în care lo

cuiesc, cu
 atât co

nsumă mai multă apă. 

Altfel spus, cu cât suntem mai ataşa
ţi de locurile în care tră

im, 

cu atât m
ai multă economie vom face.

În final, vă propun un mic exerciţiu. Ce cuvânt sau fraze 

vă vin în minte când auziţi cuvântul apă? Aţi putea spune de 

ce aţi as
ociat fiecare ră

spuns? Aşa au început câţiva cercet
ători 

de la Universitate
a din Guadalajara 

studiul  lor. Obiectivul 

studiului a fost identificarea 
elementelor şi organizării 

reprezentărilor sociale as
upra apei la ad

olescenţi şi descriere
a 

diferenţelor date de vârstă şi 
gen în punctele de vedere asupra 

apei. Au fost chestionaţi 98 de adolescenţi (28 de băieţi şi 
de 

70 fete), c
u vârste cu

prinse între 16 şi 19 ani, şi 60 de adulţi 

(30 de bărbaţi şi 3
0 de femei), cu vârstele 

între 22 şi 77 de 

ani. Rezultatele s
unt interesan

te. Cuvintele aso
ciate ap

ei au 

fost împărţite în
 3 categorii: elem

ente descriptive (sinonime, 

componente ale co
nceptului sau cuvinte relaţi

onate), practici 

(clasificate în acţiuni şi funcţii ale 
apei) şi at

ribute (adjective 

sau alte cal
ificative date apei).

Părinţii aduc în discuţie mult mai multe cuvinte asociate 

decât adolescenţii. Mamele indică caracter
istici cum sunt 

„fără miros, incoloră, clară sau cristalin
ă”, în timp ce taţii 

menţionează ad
esea „u

miditatea, 
fluiditatea ş

i stadiile fizice 

ale apei, precum gheaţa”. I
nteresan

t este c
ă doar adolescenţii 

semnalează 
sentimentul pericolului că apa este utilizată 

fără grijă. Adolescenţii par să ar
ate o mai mare grijă privind 

practicile
 consumului de apă. Tot ei menţionează cel mai 

des practicile
 domestice le

gate de apă, precum „a face
 duş” şi 

„spălarea m
aşinilor”. Părinţii au o viziune pozitivă în privinţa 

problemelor environmentale. Femeile descriu cu o mai mare 

diversitate
 conceptul apă. În general, fem

eile acc
entuează ap

a 

ca resursă naturală, în timp ce bărbaţii – funcţiile (şi
 practicile

) 

ei. Adulţilor le lipsesc ter
minologiile rela

ţionate cu aspectele 

ecologice. Apa este v
ăzută în special prin abundenţa ei şi 

nu 

este percepută deloc ca o problemă actuală.

Sperăm ca în această
 primăvară, să v

ă prezentăm rezultatele 

unui studiu similar real
izat cu copiii, adolescenţii, părinţii şi 

bunicii Timişoarei.
Corina IlIn

Psiholog, Coordonator al Grupului de Studii şi Cercetări 

privind Relaţia Oameni-Environment 

sunt „e-clean water”, o reţea tehnologică zonală de excelenţă 

pentru regiunile nord-vest şi vest, şi „e-apărefolosire”, 

destinată reutilizării produselor rezultate în staţiile de 

epurare. 
Din anul 2007 suntem parteneri în programul 

CEEX „Sinteza materialelor zeolitice funcţionalizate cu 

nanocristale de dioxid de titan dopate şi testarea acestora în 

staţii pilot de potabilizare a apei” (ZEONANO-SPP), cu 

finalizare în anul 2010 şi coordonat de Institutul Naţional 

de Cercetare şi Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie 

Condensată.  Programul beneficiază de aportul mediilor 

academice timişorene, fiind implicate Universitatea 

Politehnica, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară a Banatului şi Universitatea de Vest.

Obiective pentru 2010

Pentru acest an, colectivul de cercetare Aquatim şi-a 

propus să continue testarea reactivilor noi prehidrolizaţi. 

La orizont se întrevăd şi optimizări ale proceselor biologice 

de aerare, condiţionări de nămoluri şi simulări ale 

proceselor tehnologice din viitoarea staţie de epurare. Dacă 

va fi necesar, vom efectua studii în domeniul optimizării 

proceselor de oxidare şi dezinfecţie, respectiv studii de 

tratabilitate pentru localităţile nou preluate de către 

societate, în urma procesului de regionalizare. 

Adina Păcală

Compartimentul cercet
are-tehnologii noi
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sărace, ai căror locui-

tori plătesc taxe um-

flate unor furnizori 

particulari.

Prin comparaţie, 

putem spune că o cadă 

de apă în Danemarca 

sau în Scoţia poate 

costa de 10 ori mai 

mult decât în Mexic, 

în timp ce gospodăriile 

irlandeze nu plătesc 

taxe directe pentru 

apă, cheltuielile de 

operare sunt deduse 

din alte taxe, de exemplu taxa pentru proprietate. 

În ultimul deceniu, factura de apă a crescut şi din 

cauza taxelor mai mari de epurare a apelor uzate, 

pentru a acoperi costurile investiţiilor pentru 

tratamente biologice avansate. 

În ţările în curs de dezvoltare, investiţiile în 

infrastructura de apă şi de canalizare sunt o pri-

oritate. La nivel global, un miliard de oameni nu 

au acces la aprovizionarea cu apă în condiţii de 

siguranţă şi la instalaţii sanitare de bază. Con-

form OCDE (Organizaţia pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică), dublarea investiţiilor 

anuale în aceste ţări ar duce la salvarea de vieţi, 

dar şi la beneficii pe termen lung, şi anume re-

cuperarea de 5-10 ori a investiţiei iniţiale. Meca-

nisme inovatoare de finanţare pentru sectorul de 

apă analizează modalităţi de a atrage noi resurse 

financiare pentru a consolida investiţiile în ser-

viciile de apă şi canalizare în aceste ţări.

În România sunt promovate sistemele integrate 

de gestionare a apei într-o abordare regională, 

capabile să ofere populaţiei şi altor consumatori 

servicii de apă la calitatea cerută şi la tarife ac-

ceptabile. Aceste sisteme vor atrage şi vor ges-

tiona fonduri de investiţii pentru conformarea cu 

normativele Uniunii Europene în ceea ce priveşte 

managementul apei. Cristina BoRca

Biroul comunicare şi relaţii publice

ApA – Folosită cu Măsură, preţuită corect 

parteneriate, dar şi pe dorinţa de reuşită a celor 

implicaţi, vom încerca să creăm din Aquademica 

un veritabil centru de competenţă profesională în 

primul rând pentru operatorii de apă, dar şi în do-

În luna mai a fost lansat site-ul Fundaţiei 

Aquademica, www.aquademica.ro, care 

reprezintă un pas în direcţia comunicării şi 

a perfecţionării profesionale pentru cei care 

desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei me-

diului, cu precădere al apei. 

Fundaţia a luat fiinţă în anul 2009, în urma 

parteneriatului încheiat între Aquatim S.A. şi 

Departamentul de evacuare şi epurare a apelor 

uzate din München. Dezideratul fondatorilor este 

acela de a crea un mediu propice colaborării şi 

dezvoltării profesionale pentru operatori regio-

nali, cadre universitare, cercetători, reprezentanţi 

ai instituţiilor publice etc. 

“Bazându-ne pe bunele practici ale partene-

rilor noştri germani, pe viitoarele colaborări şi 

meniul protecţiei mediului, la nivel naţional”, a 

declarat Ilie Vlaicu, director general al Aquatim.

Ştirile din activitatea organizaţiei, seminariile, 

cursurile, noutăţile tehnologice din domeniu, stu-

diile de cercetare, evenimentele sau curiozităţile 

din sectorul apei vor face obiectul temelor ce vor 

fi abordate în paginile site-ului Aquademica. De 

curând, în paginile aquademica.ro au apărut o 

listă actualizată a legislaţiei române şi europene 

în domeniul apei şi un link către un site cu stan-

darde germane în domeniul apei şi deşeurilor. Cei 

interesaţi vor avea posibilitatea să primească pe-

riodic informaţii prin abonarea la newsletterul 

electronic direct de pe site. Cristina BoRca

Biroul comunicare şi relaţii publice

FuNdAţiA AquAdeMicA, lANsAtă oN-liNe

Preţul unui pahar de apă variază substanţial 

de la un oraş la altul, de la o ţară la alta, 

iar uneori factura nu are nicio legătură cu bogăţia 

în apă a zonei sau cu cantitatea reală consumată. 

Apa a fost şi este deseori considerată o resursă 

gratuită, ceea ce favorizează lipsa de grijă faţă de 

consumul ei. Un preţ corect al apei îi determină 

pe oameni să producă mai puţină apă uzată, să 

polueze mai puţin şi să investească mai mult în 

infrastructura de apă. 

Fiecare companie de apă stabileşte preţurile 

bazându-se pe investiţii, dar şi pe o serie de alţi fac-

tori care reflectă cât mai fidel costurile serviciilor. 

Costul integral de furnizare a apei include cos-

tul economic total (datorat gospodăririi re
sursei, 

cheltuieli de funcţionare şi întreţinere, investiţii, 

costuri produse de modificări în sectoarele afe-

rente tratării şi furnizării), dar şi costurile pentru 

protecţia mediului, asociate cu sănătatea publică 

şi conservarea ecosistemelor. Analiza indica-

torilor economici ai companiilor furnizoare a 

contribuit la asigurarea echilibrului între cererea 

şi oferta de apă. Însă disponibilitatea tot mai 

redusă a resurselor de apă dulce subliniază faptul 

că a continua politica tradiţională de creştere a 

vânzării de apă nu mai este o opţiune posibilă. 

În prezent, apare necesitatea gospodăririi apei în 

direcţia protejării şi economisirii.  

La nivel mondial, se poate constata că tendinţa 

preţului apei este crescătoare tocmai pentru a în-

curaja investiţiile şi a reduce consumul. Una dintre 

cele mai scumpe ape din lume este în Copenhaga, 

9,07 USD/m3, preţ ce încorporează şi costurile 

de epurare a apelor uzate. La Dakar, preţul este 

relativ mic, 0,75 USD/m3, dar tarifele oferă sufi-

ciente venituri pentru a asigura apă pentru toată 

lumea, inclusiv locuitorilor cartierelor sărace. 

Din păcate, în lume, politica determină adesea 

preţul apei. Astfel, regimurile din Turkmeni-

stan şi Libia nu pretind nici un ban, iar în Cuba 

suma e aproape de zero pentru a creşte prestigiul 

conducătorilor; însă accesul locuitorilor acestor 

ţări la o apă sigură lasă de dorit. În New Delhi, 

India, există şi o anomalie, preţul apei este foarte 

mic, 0,08 USD/m3, şi este menit să îi ajute pe 

săraci, dar compania distribuitoare, veşnic falită, 

nu-şi poate permite aprovizionarea cartierelor 
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“Nimic nu este mai folosit
or decât apa, dar cu ea nu 

se poate cumpăra mai nimic; aproape nimic nu se poate 

obţine în schimbul ei. Un diamant, din contră, nu are 

nicio valoare de întrebuinţare dar cu toate acestea, în 

schimbul lui, se pot obţine multe alte bunuri.” -  A
dam 

Smith (1723-1790), filozof 
şi pionier al economiei 

politice.

preţul Apei îN luMe
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Lipsa ap
ei şi 

degradarea 
calită

ţii ac
estei

a se n
umară 

printre 
problemele 

principale 
ale 

începutului 

de mileniu. Practi
cile 

incorecte
 de gospodărire

 a apei 

reprezin
tă ca

uza fu
ndamentală a

 problemei res
urselo

r de 

apă. Concomitent, populaţia 
lumii s-a

 trip
lat în

 ultimul 

secol, iar
 consumul de ap

ă a c
rescu

t de peste 
şase 

ori. 

În rapoartel
e unor importante foruri internaţionale 

apar previziuni sumbre. O
rganizaţia

 Naţiunilor Unite a
 

prognozat că
 până în anul 2025, două trei

mi din populaţia 

lumii va fi afec
tată 

de criz
a apei, ia

r efe
cte li

psei ap
ei vor 

pericl
ita v

iaţa 
şi m

ijloacele
 de existen

ţă a 
1,8 miliard

e 

de oameni. Mergând mai departe 
cu previziunile, 

potrivit Programului mondial p
entru evaluarea 

apei al
 

ONU, până în anul 2050, şap
te m

iliard
e de oameni din 

60 de ţăr
i se v

or confrunta cu
 deficitul de ap

ă.  E
xistă 

aşad
ar se

rioase m
otive de îngrijorare 

faţă 
de potenţialel

e 

rezultate
 ale 

acest
or prognoze, d

ar, to
tuşi, tr

ebuie av
ut 

în vedere c
ă ele

 nu reprezin
tă ce

rtitu
dini ale 

viitorului. 

În cart
ea „C

riza 
apei: m

it sa
u real

itate
?”, a

utorii P.
 

Rogers, M
. R. Llamas şi 

L.M. Cortina prezin
tă problema 

într-un mod reali
st, ca

 o concluzie a 
numeroase d

ezbateri
 

ale e
xperţilo

r de pe întreg mapamondul. Aceşti
a afirmă 

că p
rintr-o dezvoltare

 durabilă p
ot fi îmbunătăţi

te at
ât 

stare
a mediului cât

 şi d
isponibilitat

ea re
surselo

r de apă, 

iar dezvoltare
a durabilă şi guvernarea 

ar trebui să fie 

„una în acel
aşi ti

mp”. D
acă s

unt urmate p
rincipiile u

nei 

bune guvernări, p
recu

m eficienţa, efi
cacit

atea,
 coeren

ţa, 

transparen
ţa, responsabilitat

ea, partic
iparea 

publică 
şi 

altele
, dezvoltare

a durabilă ar trebui să decurgă firesc 

din aces
tea. 

Dezvoltare
a durabilă are la bază 

menţinerea 
unui 

echilibru între d
ezvoltare

a eco
nomică, 

socială
 şi c

ea a 

mediului înconjurător. Modificarea
 echilibrului poate 

atrag
e după sine impacturi negative asupra mediului, 

declin
 economic sau

 probleme sociale
. De ace

ea,  re
sursele

 

de apă şi managementul acest
ora sunt cruciale

, apa 

reprezen
tând o resu

rsă e
senţială 

pentru viaţă, 
activ

ităţil
e 

umane, pentru dezvoltare
a socială

 şi ec
onomică. 

Revenind la carte
a mai sus amintită, 

în ea se 

afirmă că 
nu există 

o criz
ă a a

pei, c
i doar o criz

ă cla
ră 

a managementului apei, datorită 
eşecu

lui de a aduce 

folosirea
 apei pe cal

ea d
urabilităţ

ii. E
ste c

lar f
aptul că 

soluţiile 
durabile p

entru utiliza
rea r

esurselo
r de apă pot 

fi găsite
 numai prin luarea 

în considerare
 a practi

cilor 

tehnologice şi
 managerial

e, în
 contextul unor politici

 de 

CriZa Şi m
aNaGemeNtuL resurseLOr de apĂ

mediu naţionale şi
 internaţionale b

ine corelat
e. Deoarece

 

poluarea 
apelor afe

cteaz
ă ari

i extinse şi
 ţări

 diferit
e, în

 

afară
 de îm

bunătăţi
rile t

ehnologice a
le sta

ţiilor de tra
tare 

şi epurare,
 de controlul şi monitorizar

ea activ
ităţil

or 

industrial
e, de dezvoltare

a institu
ţională şi adoptarea

 

programelor de prevenire a poluării, 
încă este 

nevoie 

de accen
tuarea 

conştien
tizăr

ii asupra problemelor de 

mediu, de o informare a
 publicului mai su

sţinută şi 
de 

partic
iparea 

publică l
a rea

lizare
a politici

lor de mediu. 

Practi
cile 

de management şi d
e optimizare

 aplicate
 

tehnologiilor de epurare 
noi sau

 existen
te pot contribui 

semnificativ
 la sc

ăderea 
preţului apei rec

irculate. 

Un alt 
aspect, 

care 
trebuie m

enţionat în
 contextul 

managementului integrat 
al resurselo

r de apă, îl 

reprezin
tă problemele 

de alim
entare 

cu apă şi de 

salubrizar
e, ce

 includ întreg spectru
l de res

ponsabilităţ
i, 

de la 
nivelul bazinului hidrografic, de la 

trata
rea a

pei 

până la e
purare ş

i, mai departe,
 la deversar

e în emisari 
sau 

recir
culare. 

Aspectel
e leg

ate d
e controlul inundaţiilo

r au, 

de ase
menea, o

 importanţă m
are, 

deoarece
 inundaţiile

 

genereaz
ă deteri

orarea
 tem

porară 
şi pe ter

men lung a 

calită
ţii ap

elor de suprafaţ
ă şi a

 celo
r frea

tice. 

Fără îndoială, 
modul în care 

utiliză
m apa trebuie 

regândit, ia
r managementului integrat a

l res
urselo

r de 

apă îi r
evine rolul de a s

intetiz
a componentele a

mintite 

într-un mod coeren
t, incluzând toate 

formele 
de 

protecţi
e a r

esurselo
r de ap

ă – subteran
e, de suprafaţ

ă, 

de coastă 
–, trat

area 
şi distrib

uţia a
pei la 

gospodării, 
în 

industrie,
 pentru stin

gerea 
incendiilor sau

 agricultură. 

Aniela PoP

Compartim
entul cerc

etare - t
ehnologi

i noi

În ultimul secol, obţinerea 
energiei prin arderea 

combustibililor fosili –
 petrol, gaz, că

rbuni – a avut 

efect
e dezast

ruoase a
supra m

ediului, mai mari d
ecât 

orice 

activ
itate

 umană din istorie. A
cumularea

 de gaze n
ocive 

în atmosferă
 a declan

şat procese,
 poate 

ireversib
ile, 

precu
m subţiere

a strat
ului de ozon, încălzi

rea globală 

etc. 
Utiliza

rea u
nor surse a

ltern
ative de energie devine, 

în aces
t context, tot mai im

portantă pentru lumea de azi.
 

Surse p
recu

m soarele
 sau

 vântul, practi
c inepuizabile, 

sunt numite energii regenerab
ile. Produc emisii mult 

mai puţine de car
bon, red

uc poluarea 
chimică, t

ermică, 

radioactiv
ă şi sunt, teoretic

, disponibile oriunde pe 

glob. Energia valurilor, en
ergia so

lară,
 energia eo

liană, 

hidroenergia, e
nergia geoterm

ală, 
bioenergia (o

bţinută 

din biocombustibili sa
u rezi

duuri an
imale) 

sunt ast
fel 

de energii alt
ernative.

La Universita
tea d

in Michigan,  profesorul Michael 

Bernitsas 
a făcut descoperiri 

importante în domeniul 

energiei p
roduse pe baza c

urenţilor de ap
ă. C

ercet
ările

 

sale 
au dus la 

dezvoltare
a sis

temului VIVACE (Vortex 

Induced Vibratio
ns Aquatic C

lean Energy), car
e foloseşte

 

energia vibraţiil
or rez

ultate
 din vârtej

urile g
enerate

 de 

trece
rea apei pe lângă obiecte

 cilin
drice 

sau rotunde. 

Aceeaş
i energie est

e folosită ş
i de peşti, 

care 
practi

c înoată 

„alunecân
d” pe vârtej

urile c
reate

 de curenţi. Fenomenul 

a fost de alt
fel o

bservat şi 
de Leonardo da Vinci, ac

um 

cinci su
te de ani. 

În noiembrie 1940, în statu
l Washington, podul 

suspendat de 1,8 km Tacoma Narrows a f
ăcut sen

zaţie
 

prin prăbuşirea
 sa ra

pidă, odată c
e vibraţiil

e de torsiune, 

induse de vârtej
uri (de data aceas

ta de aer, 
produse 

de vânt), au ajuns la o frecv
enţă de rezonanţă. „Noi 

încercă
m să elim

inăm efect
ele negative ale vibraţiil

or 

produse de vârtej
uri, în

 multe r
amuri ale

 ingineriei
 – 

navală, 
aeronautică, 

construcţii c
ivile. L

a un moment 

dat, m-am gândit de ce să nu ne folosim de aceas
tă 

energie şi 
s-o potenţăm, în loc să 

ne luptăm cu ea?”
, a 

explicat 
profesorul Bernitsas.

 Partic
ularita

tea 
şi avantajul sistem

ului VIVACE 

este 
că poate p

roduce en
ergie din curenţi cu

 viteze
 mici 

de cu
rgere, 

de 1-2 noduri, sp
re deosebire d

e sis
temele 

consacra
te, cum ar fi turbinele, 

care 
au nevoie de o 

viteză
 constantă a apei de minim 4-5 noduri pentru 

a funcţiona. Constructiv, 
sistem

ul este 
simplu, fiind 

compus dintr-un cilin
dru susţinut de un arc,

 scufundat 

în apă. Vibraţiil
e creat

e de vârtej
urile 

din jurul său 

produc deplasar
ea ci

lindrului în plan vertic
al, p

entru ca 

mai ap
oi un generato

r să 
transforme ace

astă 
mişcar

e în 

energie ele
ctric

ă. 
Mădălina BogdAn

Serviciul IT-com
unicaţii

mOdeLuL OLaNdeZ

îN seCtOruL apei

O
landa este

 o ţară 
asociată

 istoric cu
 managementul 

apei. Pentru a su
pravieţui, olandezii a

u treb
uit să 

fie inventivi în dezvoltare
a unei m

aniere f
oarte 

sofistica
te 

de „a c
onvieţui cu apa”. D

e-a lu
ngul decen

iilor, dezvoltare
a 

tehnologiei a
pei în

 Olanda a o
ferit 

sistem
e durabile d

e 

producţie 
şi ap

rovizionare c
u apă, de co

lecta
re, t

ratar
e 

şi re
introducere 

parţia
lă a 

apei ep
urate 

în siste
m. Aflat 

într-o permanentă că
utare 

de soluţii m
ai performante, 

ecologice ş
i disponibile p

e sca
ră la

rgă, se
ctorul olandez 

al ap
ei ce

rcete
ază, 

produce şi
 aplică 

produse şi
 serv

icii 

de ultimă oră în
 domeniul gestio

nării r
esurselo

r de ap
ă 

şi ca
naliza

re.

Cu o trad
iţie d

e peste 
150 de ani în potabilizar

ea ap
ei, 

tehnologiile d
e tra

tare 
în acea

stă ţa
ră se

 bazeaz
ă pe filtrare

 

pe nisip, pe căr
bune act

iv şi ozonizare
, neutilizâ

nd clorul ca 

dezinfecta
nt. Senzorii in

telig
enţi m

onitorizea
ză ca

litate
a 

apei on-line pentru asig
urarea

 siguranţei co
nsumatorilor. 

În plus, teh
nologii noi, precu

m filtrare
a prin membrane 

şi dezinfecţi
a cu raze

 UV, înlătură efi
cient micropoluanţii 

din apă. 

Olandezii 
au, de asem

enea, o experien
ţă vastă 

în 

dezvoltare
a şi e

xploatare
a teh

nologiilor de tra
tare 

a ap
ei 

rezid
uale. 

Spre exemplu, în anii ‘70 au dezvoltat 
noi 

tehnologii pentru a se încadra în limitele 
impuse de 

legislaţi
a olandeză p

entru protecţi
a ap

elor de suprafaţ
ă. 

Eforturile 
lor de inovare 

nu au rămas nerăsp
lătite

 

de-a 
lungul timpului. Un bun exemplu îl constitu

ie 

bioreact
orul cu membrane, testa

t în trata
rea 

apelor 

rezid
uale, 

cu rezu
ltate

 promiţăto
are î

n producerea
 unei 

ape epurate 
de calita

te foarte 
bună. Reutiliza

rea apei 

epurate,
 denumită g

eneric 
apă cen

uşie, r
elativ

 curată 
dar 

neadecvată c
onsumului uman, este

 o practi
că obişnuită 

în Olanda. 

„Împreună putem realiza mai mult” - o formulă de 

succes în Olanda

C
olaborarea

 eficientă în
tre g

uvern, sec
torul privat 

şi comunitate
a ştiin

ţifică reprezin
tă una dintre 

soluţiile 
olandeze în rezolvarea 

problemelor complexe. 

Rezultate
le ac

estei
 munci în

 echipă conduc la d
ezvoltare

a 

de noi tehnologii, strat
egii şi politici

 în secto
rul apei. 

Sunt prefer
ate s

oluţiilor teh
nologice „

dificile”
, soluţiile 

„uşoare”,
 precu

m politici
le ca

re în
curajea

ză co
nvieţuirea 

cu apa, în locul luptei continue. Olandezii 
au optat 

pentru instala
rea de pompe mai puternice şi drenarea 

apei, în
 defavoarea 

construirii d
e diguri mai în

alte. 

Pentru promovarea 
dezvoltării

 tehnologiei apei şi 

găsire
a de soluţii practi

ce la 
problemele ap

ei, parten
eri d

in 

secto
rul public şi

 privat olandez au
 pus bazele

 unui cen
tru 

de excelen
ţă în tehnologia apei – Wetsus. Programele 

de cer
cetar

e sunt bazate
 pe interre

laţio
narea 

procesel
or 

de membrană, adsorbţie, 
crista

lizare
, elect

rochimie şi 

biotehnologie pentru stab
ilirea

 de teh
nologii durabile în

 

trata
rea a

pei. 

De ase
menea, p

rin implicar
ea în

 numeroase p
roiecte

 

care 
se derulează

 la n
ivel m

ondial p
e tem

a apei, olandezii 

aplică 
cu succes 

deviza „împreună putem realiz
a mai 

mult”, 
în găsire

a de soluţii pentru problemele 
care 

graviteaz
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Cea mai importantă competiţie sportivă de iarnă a anului 

2010 este  Olimpiada, desfăşurată la Vancouver în 

perioada 12 – 28 februarie. Canada se află la a treia organizare 

a Jocurilor Olimpice: Montrealul a găzduit, în anul 1976, 

Jocurile Olimpice de vară, unde s-a înregistrat prima notă 

de 10 dintr-un concurs olimpic de gimnastică, obţinută de 

Nadia Comăneci, iar Calgary, în 1988, a fost gazda Jocurilor 

Olimpice de iarnă. Vancouver, oraşul unde se organizează a 

21-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă, este cel mai mare 

oraş care a găzduit vreodată această competiţie, având peste 

2,1 milioane de locuitori. La această ediţie participă peste 80 

de ţări, printre care se numără şi ţara noastră. România este o 

prezenţă constantă la olimpiadele de iarnă, deplasând la această 

ediţie canadiană o delegaţie formată din 29 de sportivi: 

- Biatlon: Reka Ferencz, Mihaela Purdea, Dana Plotogea, 

Eva Tofalvi, Alexandra Stoian;

- Schi alpin: Edit Miklos, Gabriel Nan, Dragoş Staicu;

- Schi fond: Monika Gyorgy, Petrică Hogiu, Paul Pepene;

- Bob: Ioan Dovalciuc, Florin Crăciun, Nicolae Istrate, 

Ionuţ Andrei, Alina Savin, Carmen Radenovic;

- Sanie: Andrei Anghel, Cosmin Chetroiu, Paul Ifrim, 

Raluca Strămăturaru, Violeta Strămăturaru, Mihaela Chiraş, 

Valentin Creţu, Ionuţ Ţâran;

- Patinaj: Kelemen Zoltan;

- Skeleton: Maria Marinela Mazilu;

- Patinaj viteză, short-track: Kristo Katalin;

- Ski cross: Andra Kelemen.

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a desemnat port-

drapelul României de la ceremonia de deschidere de la 

Vancouver, din 12 februarie. Eva Tofalvi, cea mai titrată 

biatlonistă română din toate timpurile, va purta tricolorul 

României. Sportiva din Miercurea Ciuc este la a patra 

participare într-o competiţie olimpică, fiind prezentă la toate 

ediţiile începând cu 1998. 

Istoric şi curiozităţi legate de Jocurile olimpice de iarnă

De-a lungul participărilor la Jocurile Olimpice de iarnă, 

România a reuşit să obţină doar o medalie, şi aceasta de bronz. 

Ea a fost câştigată de Ion Panţuru şi Nicolae Neagoe, care au 

JoCurile olimpiCe de iarNă

obţinut locul trei în proba de bob 2 persoane, în ediţia din 

anul 1968, desfăşurată la Grenoble. De fapt, timpul românilor 

a fost al doilea, dar pentru că locul unu a fost la egalitate cu 

locul doi, au obţinut doar medalia de bronz.

Prima ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă s-a desfăşurat 

în anul 1924, la Chamonix  (24 ianuarie – 4 februarie). 

Denumirea oficială a competiţiei de la Chamonix a fost 

„Săptămâna Internaţională a Sporturilor de iarnă”, ea fiind 

recunoscută, doi ani mai târziu, ca prima Olimpiadă de iarnă. 

Numai 16 ţări şi 294 de sportivi (dintre care 13 femei) au fost 

prezenţi la startul întrecerilor.

Ediţiile din 1940 şi 1944 nu s-au desfăşurat din cauza 

celui de-Al Doilea Război Mondial. Până în 1992, Jocurile 

Olimpice de iarnă şi cele de vară s-au desfăşurat în acelaşi an.

Primul ghanez care concurează la Jocurile Olimpice de 

iarnă, Kwame Nkrumah-Acheampong, în vârstă de 35 de ani, 

a văzut pentru prima oară zăpadă în urmă cu numai 5 ani, 

însă este dornic să concureze împotriva celor mai buni schiori, 

la Olimpiada de la Vancouver.

Cercurile olimpice sunt unul dintre cele mai cunoscute 

simboluri din lume şi reprezintă cele cinci regiuni ale Globului 

implicate în Olimpiadă: America de Nord şi Sud, Africa, 

Australia, Asia şi Europa.

Călin CâPâNTală

Serviciul IT-comunicaţii

Trăim într-o eră a tehnologiei aflată în continuă 

dezvoltare, eră în care comunicarea dintre indivizi 

joacă un rol esenţial, fiind uşurată de existenţa unor mijloace 

tot mai diversificate. În aceste „vremuri noi”, rezolvarea 

multor probleme cotidiene se rezolvă printr-un simplu clic. 

Rapiditatea cu care evoluează lucrurile ne determină pe toţi 

să ne adaptăm din mers şi să
 adoptăm noile „jucării” menite 

să ne uşureze viaţa.

Aquatim a înţeles acest fenomen şi s-a orientat spre o 

nouă abordare în relaţia cu clienţii. Pentru o comunicare mai 

rapidă şi eficientă, compania a recurs la ajutorul internetului 

şi reţelelor de telefonie mobilă, medii de comunicare foarte 

populare în prezent. Astfel, în luna octombrie a anului trecut, 

societatea a implementat un nou serviciu de transmitere a 

informaţiilor de interes imediat către consumatori – sistemul 

SMSender. 

Dacă până acum, cetăţenii erau înştiinţaţi doar cu 

privire la întreruperile în furnizarea apei reci din zona lor de 

reşedinţă, din luna ianuarie a acestui an, Aquatim şi-a extins 

tematica anunţurilor transmise prin acest sistem. Mesajele 

conţin informaţii referitoare la programul de citire sau de 

mentenanţă al apometrelor sau reprezintă înştiinţări privind 

depăşirea perioadei de scadenţă a facturilor, precum şi invitaţii 

pentru semnarea contractelor de prestări servicii. Clienţilor 

care nu au fost acasă în ziua citirii contorului, li se transmite 

o înştiinţare, împreună cu datele de contact necesare pentru a 

facilita citirea de regularizare.

Serviciul SMSender permite transmiterea automată, 

de pe calculator, a aceluiaşi mesaj către un număr mare de 

destinatari ale căror date de contact sunt extrase din baza de 

date a companiei. Costurile sunt cele obişnuite de pe piaţa 

telefoniei mobile şi sunt suportate de Aquatim, fără a avea 

un impact asupra utilizatorilor. Prin acest serviciu, Aquatim 

aduce un plus de valoare prestaţiei sale, venind mai aproape 

de nevoile oamenilor. 

Feedbackul primit de la persoanele interesate de acest 

serviciu este pozitiv. De aceea, urmărim dezvoltarea acestei 

baze de date şi folosirea ei ca un instrument eficient de 

comunicare cu clienţii. Înscrierea în baza de date se face la 

sediul societăţii, de pe strada Gheorghe Lazăr nr. 11/A, la 

Biroul relaţii clienţi sau prin transmiterea pe adresa de e-mail 

a societăţii aquatim@aquatim.ro a datelor de contact (nume, 

prenume, adresă, telefon, e-mail).  Pentru a uşura înscrierea în 

baza de date, am pus la dispoziţia doritorilor şi un formular de 

înscriere on-line, pe prima pagină a site-ului www.aquatim.ro

„Cu ajutorul acestui sistem avem certitudinea că 

informaţiile ajung direct la consumator. Dacă acesta nu se află 

în localitate, el primeşte totuşi SMS-ul şi, credem noi, va lua 

măsurile cele mai potrivite pentru remedierea situaţiei care îl 

priveşte în mod personal. De exemplu, luând la cunoştinţă 

de problema semnalată de Aquatim, poate numi o persoană 

care să se ocupe de rezolvarea acesteia în numele său. De 

aceea, îi rugăm pe utilizatori să ne ajute să îmbunătăţim şi să 

dezvoltăm baza de date, punându-ne la dispoziţie datele lor de 

contact. Pe lângă posibilităţile de înscriere în această bază de 

date, enumerate mai sus, clienţii pot să-şi transmită datele de 

contact şi atunci când sună la Aquatim pentru transmiterea 

indexului.” (Gheorghe Stînean, Inginer-şef)

„De când am început să trimitem mesaje consumatorilor 

prin care îi invităm să semneze contractul cu Aquatim, 

reacţiile au fost pozitive. Numeroşi clienţi s-au prezentat la 

Biroul contracte declarându-se chiar încântaţi de iniţiativa 

societăţii pe care o consideră eficientă şi de impact.” (Arina

Godeanu, Şef Birou relaţii clien
ţi)

Oana HoRToPaN

Biroul comunicare şi rel
aţii publice

SporT

aVizele TehNiCe,

mai repede

Reglementările legislative recente au simplificat 

metodologia de obţinere a avizelor tehnice aferente 

serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare. Acum nu 

mai este necesară obţinerea unui aviz de principiu şi a unuia 

definitiv pentru aceeaşi solicitare, ceea ce scurtează durata 

eliberării avizelor. La Aquatim, noua metodologie se aplică 

din luna ianuarie a acestui an, avizele fiind eliberate în decurs 

de 15 zile lucrătoare.

Când avem nevoie de avize tehnice de la aquatim?

„Conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, orice lucrare trebuie realizată după 

un proiect, în baza căruia se obţine autorizaţia de construire. 

Într-o primă fază, se obţine certificatul de urbanism, care 

poate prevedea, în funcţie de natura şi complexitatea 

construcţiei, obţinerea avizelor tehnice pentru alimentare 

cu apă şi canalizare”, a precizat Mircea Gheorghiu, şef al 

Serviciului tehnic. Aceasta este situaţia în care clienţii solicită 

cel mai frecvent obţinerea unui aviz de la Aquatim.

Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru care se solicită 

avizarea nu intră în obiectul de activitate al Aquatim, însă 

realizarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare 

fără avizul societăţii este clandestină şi atrage, conform 

legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, 

civilă, contravenţională, administrativă sau penală, după caz, 

atât pentru utilizator, cât şi pentru executantul lucrării.

Avizele sunt eliberate de Serviciul tehnic al Aquatim 

(str. G
h. Lazăr nr. 11/A, parter, camera 4), unde clienţii pot 

primi informaţii, lămuriri, îndrumări înaintea depunerii 

documentaţiei sau pe parcursul procedurii. Programul de 

lucru cu publicul este de luni până joi, între orele 7:30–

10:30.
Taxa de avizare este aceeaşi pentru orice tip de aviz – 24 de 

lei – şi se achită la depunerea documentaţiei.

Timişorenii pot depune documentaţiile pentru obţinerea 

avizelor la Registratura Aquatim, str. G
h. Lazăr 11/A, de luni 

până vineri, în timpul programului de lucru. 

Pentru locuitorii din Deta şi Jimbolia, avizele se obţin local, 

la sucursalele Aquatim din aceste oraşe, printr-o procedură 

similară, care este în curs de implementare şi pentru restul 

localităţilor din judeţ, în care operăm.

Pe site-ul societăţii au fost publicate, de asemenea, 

informaţii detaliate privind toate tipurile de avize tehnice: de 

contorizare individuală, de branşare/racordare, de extindere 

a reţelelor de apă/canalizare, de furnizare a utilităţilor de 

apă/canalizare pentru spaţii cu altă destinaţie, de preluare în 

staţia de epurare a apelor uzate menajere şi privind asigurarea 

furnizării utilităţilor de apă şi canalizare: http://www.aquatim.

ro/ro/101/avize-tehnice.htm Loredana lEoRdEaN

Biroul comunicare şi rel
aţii publice

CoNSumaTorii aquaTim află iNformaţii 

imporTaNTe priN SmS

„Cel mai important lucru la Jocurile Olimpice nu este să
 

câştigi, ci
 să participi, aşa cum în viaţă nu contează triumful, 

ci lupta. Esenţial nu e să cucereşti, 
ci să lupţi bine.” 

(slogan al Jocurilor Olimpice)

Simpaticele M
iga, Quatchi şi Sumi – mascotele J.O

.Angajaţii Serviciului tehnic stau la dispoziţia clienţilor pentru 

informaţii şi lă
muriri privind avizele.
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Lipsa apei şi degradarea calităţii acesteia se numară 

printre problemele principale ale începutului 

de mileniu. Practicile incorecte de gospodărire a apei 

reprezintă cauza fundamentală a problemei resurselor de 

apă. Concomitent, populaţia lumii s-a triplat în ultimul 

secol, iar consumul de apă a crescut de peste şase ori. 

În rapoartele unor importante foruri internaţionale 

apar previziuni sumbre. Organizaţia Naţiunilor Unite a 

prognozat că până în anul 2025, două treimi din populaţia 

lumii va fi afectată de criza apei, iar efecte lipsei apei vor 

periclita viaţa şi mijloacele de existenţă a 1,8 miliarde 

de oameni. Mergând mai departe cu previziunile, 

potrivit Programului mondial pentru evaluarea apei al 

ONU, până în anul 2050, şapte miliarde de oameni din 

60 de ţări se vor confrunta cu deficitul de apă.  Există 

aşadar serioase motive de îngrijorare faţă de potenţialele 

rezultate ale acestor prognoze, dar, totuşi, trebuie avut 

în vedere că ele nu reprezintă certitudini ale viitorului. 

În cartea „Criza apei: mit sau realitate?”, autorii P. 

Rogers, M. R. Llamas şi L.M. Cortina prezintă problema 

într-un mod realist, ca o concluzie a numeroase dezbateri 

ale experţilor de pe întreg mapamondul. Aceştia afirmă 

că printr-o dezvoltare durabilă pot fi îmbunătăţite atât 

starea mediului cât şi disponibilitatea resurselor de apă, 

iar dezvoltarea durabilă şi guvernarea ar trebui să fie 

„una în acelaşi timp”. Dacă sunt urmate principiile unei 

bune guvernări, precum eficienţa, eficacitatea, coerenţa, 

transparenţa, responsabilitatea, participarea publică şi 

altele, dezvoltarea durabilă ar trebui să decurgă firesc 

din acestea. 

Dezvoltarea durabilă are la bază menţinerea unui 

echilibru între dezvoltarea economică, socială şi cea a 

mediului înconjurător. Modificarea echilibrului poate 

atrage după sine impacturi negative asupra mediului, 

declin economic sau probleme sociale. De aceea,  resursele 

de apă şi managementul acestora sunt cruciale, apa 

reprezentând o resursă esenţială pentru viaţă, activităţile 

umane, pentru dezvoltarea socială şi economică. 

Revenind la cartea mai sus amintită, în ea se 

afirmă că nu există o criză a apei, ci doar o criză clară 

a managementului apei, datorită eşecului de a aduce 

folosirea apei pe calea durabilităţii. Este clar faptul că 

soluţiile durabile pentru utilizarea resurselor de apă pot 

fi găsite numai prin luarea în considerare a practicilor 

tehnologice şi manageriale, în contextul unor politici de 

CriZa Şi maNaGemeNtuL resurseLOr de apĂ

mediu naţionale şi internaţionale bine corelate. Deoarece 

poluarea apelor afectează arii extinse şi ţări diferite, în 

afară de îmbunătăţirile tehnologice ale staţiilor de tratare 

şi epurare, de controlul şi monitorizarea activităţilor 

industriale, de dezvoltarea instituţională şi adoptarea 

programelor de prevenire a poluării, încă este nevoie 

de accentuarea conştientizării asupra problemelor de 

mediu, de o informare a publicului mai susţinută şi de 

participarea publică la realizarea politicilor de mediu. 

Practicile de management şi de optimizare aplicate 

tehnologiilor de epurare noi sau existente pot contribui 

semnificativ la scăderea preţului apei recirculate. 

Un alt aspect, care trebuie menţionat în contextul 

managementului integrat al resurselor de apă, îl 

reprezintă problemele de alimentare cu apă şi de 

salubrizare, ce includ întreg spectrul de responsabilităţi, 

de la nivelul bazinului hidrografic, de la tratarea apei 

până la epurare şi, mai departe, la deversare în emisari sau 

recirculare. Aspectele legate de controlul inundaţiilor au, 

de asemenea, o importanţă mare, deoarece inundaţiile 

generează deteriorarea temporară şi pe termen lung a 

calităţii apelor de suprafaţă şi a celor freatice. 

Fără îndoială, modul în care utilizăm apa trebuie 

regândit, iar managementului integrat al resurselor de 

apă îi revine rolul de a sintetiza componentele amintite 

într-un mod coerent, incluzând toate formele de 

protecţie a resurselor de apă – subterane, de suprafaţă, 

de coastă –, tratarea şi distribuţia apei la gospodării, în 

industrie, pentru stingerea incendiilor sau agricultură. 

Aniela PoP

Compartimentul cercet
are - teh

nologii noi

În ultimul secol, obţinerea energiei prin arderea 

combustibililor fosili – petrol, gaz, cărbuni – a avut 

efecte dezastruoase asupra mediului, mai mari decât orice 

activitate umană din istorie. Acumularea de gaze nocive 

în atmosferă a declanşat procese, poate ireversibile, 

precum subţierea stratului de ozon, încălzirea globală 

etc. Utilizarea unor surse alternative de energie devine, 

în acest context, tot mai importantă pentru lumea de azi. 

Surse precum soarele sau vântul, practic inepuizabile, 

sunt numite energii regenerabile. Produc emisii mult 

mai puţine de carbon, reduc poluarea chimică, termică, 

radioactivă şi sunt, teoretic, disponibile oriunde pe 

glob. Energia valurilor, energia solară, energia eoliană, 

hidroenergia, energia geotermală, bioenergia (obţinută 

din biocombustibili sau reziduuri animale) sunt astfel 

de energii alternative.

La Universitatea din Michigan,  profesorul Michael 

Bernitsas a făcut descoperiri importante în domeniul 

energiei produse pe baza curenţilor de apă. Cercetările 

sale au dus la dezvoltarea sistemului VIVACE (Vortex 

Induced Vibrations Aquatic Clean Energy), care foloseşte 

energia vibraţiilor rezultate din vârtejurile generate de 

trecerea apei pe lângă obiecte cilindrice sau rotunde. 

Aceeaşi energie este folosită şi de peşti, care practic înoată 

„alunecând” pe vârtejurile create de curenţi. Fenomenul 

a fost de altfel observat şi de Leonardo da Vinci, acum 

cinci sute de ani. 

În noiembrie 1940, în statul Washington, podul 

suspendat de 1,8 km Tacoma Narrows a făcut senzaţie 

prin prăbuşirea sa rapidă, odată ce vibraţiile de torsiune, 

induse de vârtejuri (de data aceasta de aer, produse 

de vânt), au ajuns la o frecvenţă de rezonanţă. „Noi 

încercăm să eliminăm efectele negative ale vibraţiilor 

produse de vârtejuri, în multe ramuri ale ingineriei – 

navală, aeronautică, construcţii civile. La un moment 

dat, m-am gândit de ce să nu ne folosim de această 

energie şi s-o potenţăm, în loc să ne luptăm cu ea?”, a 

explicat profesorul Bernitsas.

 Particularitatea şi avantajul sistemului VIVACE 

este că poate produce energie din curenţi cu viteze mici 

de curgere, de 1-2 noduri, spre deosebire de sistemele 

consacrate, cum ar fi turbinele, care au nevoie de o 

viteză constantă a apei de minim 4-5 noduri pentru 

a funcţiona. Constructiv, sistemul este simplu, fiind 

compus dintr-un cilindru susţinut de un arc, scufundat 

în apă. Vibraţiile create de vârtejurile din jurul său 

produc deplasarea cilindrului în plan vertical, pentru ca 

mai apoi un generator să transforme această mişcare în 

energie electrică. Mădălina BogdAn

Serviciul IT-comunicaţii

mOdeLuL OLaNdeZ

îN seCtOruL apei

Olanda este o ţară asociată istoric cu managementul 

apei. Pentru a supravieţui, olandezii au trebuit să 

fie inventivi în dezvoltarea unei maniere foarte sofisticate 

de „a convieţui cu apa”. De-a lungul deceniilor, dezvoltarea 

tehnologiei apei în Olanda a oferit sist
eme durabile de 

producţie şi aprovizionare cu apă, de colectare, tratare 

şi reintroducere parţială a apei epurate în sistem. Aflat 

într-o permanentă căutare de soluţii mai performante, 

ecologice şi disponibile pe scară largă, sectorul olandez 

al apei cercetează, produce şi aplică produse şi servicii 

de ultimă oră în domeniul gestionării resurselor de apă 

şi canalizare.

Cu o tradiţie de peste 150 de ani în potabilizarea apei, 

tehnologiile de tratare în această ţară se bazează pe filtrare 

pe nisip, pe cărbune activ şi ozonizare, neutilizând clorul ca 

dezinfectant. Senzorii inteligenţi monitorizează calitatea 

apei on-line pentru asigurarea siguranţei consumatorilor. 

În plus, tehnologii noi, precum filtrarea prin membrane 

şi dezinfecţia cu raze UV, înlătură eficient micropoluanţii 

din apă. 
Olandezii au, de asemenea, o experienţă vastă în 

dezvoltarea şi exploatarea tehnologiilor de tratare a apei 

reziduale. Spre exemplu, în anii ‘70 au dezvoltat noi 

tehnologii pentru a se încadra în limitele impuse de 

legislaţia olandeză pentru protecţia apelor de suprafaţă. 

Eforturile lor de inovare nu au rămas nerăsplătite 

de-a lungul timpului. Un bun exemplu îl constituie 

bioreactorul cu membrane, testat în tratarea apelor 

reziduale, cu rezultate promiţătoare în producerea unei 

ape epurate de calitate foarte bună. Reutilizarea apei 

epurate, denumită generic apă cenuşie, relativ curată dar 

neadecvată consumului uman, este o practică obişnuită 

în Olanda. 

„Împreună putem realiza mai mult” - o formulă de 

succes în Olanda

Colaborarea eficientă între guvern, sectorul privat 

şi comunitatea ştiinţifică reprezintă una dintre 

soluţiile olandeze în rezolvarea problemelor complexe. 

Rezultatele acestei munci în echipă conduc la dezvoltarea 

de noi tehnologii, strategii şi politici în sectorul apei. 

Sunt preferate soluţiilor tehnologice „dificile”, soluţiile 

„uşoare”, precum politicile care încurajează convieţuirea 

cu apa, în locul luptei continue. Olandezii au optat 

pentru instalarea de pompe mai puternice şi drenarea 

apei, în defavoarea construirii de diguri mai înalte. 

Pentru promovarea dezvoltării tehnologiei apei şi 

găsirea de soluţii practice la problemele apei, parteneri din 

sectorul public şi privat olandez au pus bazele unui centru 

de excelenţă în tehnologia apei – Wetsus. Programele 

de cercetare sunt bazate pe interrelaţionarea proceselor 

de membrană, adsorbţie, cristalizare, electrochimie şi 

biotehnologie pentru stabilirea de tehnologii durabile în 

tratarea apei. 

De asemenea, prin implicarea în numeroase proiecte 

care se derulează la nivel mondial pe tema apei, olandezii 

aplică cu succes deviza „împreună putem realiza mai 

mult”, în găsirea de soluţii pentru problemele care 

gravitează în jurul apei. 

Cu institute de cercetare de prestigiu în domeniul 

inovaţiilor pentru apă, un sistem de alimentare cu apă 

care deserveşte 99% din populaţia ţării, companii care 

sunt leaderi de piaţă în tehnologia de tratare a apei, 

organizaţii guvernamentale focalizate pe problema apei 

şi o preocupare publică permanentă, Olanda oferă cu 

certitudine modele pentru toţi cei care activează în acest 

sector.

Ilie VLAICU

Director general

apa, sursĂ NeCONVeNŢiONaLĂ de eNerGieCÂte uN piC
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Figura 3 - Defalcarea reclamaţiilor scrise, după obiectul acestora - 2009 / 
Breakdown of written complaints, on the topic addressed - 2009
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Problemele referitoare la canalizare 
sunt mai frecvent reclamate

Primim în medie, pe lună, 50 de reclamaţii 
scrise (din care doar jumătate sunt justifi-
cate) şi 1.000 de sesizări telefonice. o analiză 
a sesizărilor telefonice primite la dispecerat 
ne-a indicat faptul că circa 70% din pro-
blemele reclamate se referă la obturarea 
racordurilor de canal şi 20% la avariile reţelei 
de apă. Înfundarea racordurilor de canal este 
cauzată, în mare parte de faptul că oamenii 
confundă canalizarea cu coşul de gunoi. Din 
reclamaţiile scrise, cele mai multe sunt tot 
pentru obturări ale racordurilor sau reţelelor 
de canalizare.

The operation of the wastewater 
collection system gets more complaints

We receive monthly an average of 50 written 
complaints (out of which only half are justi-
fied) and around 1,000 phone calls for com-
plaints. An analysis of the calls recorded at 
the dispatcher indicated that around 70% of 
the issues the customers complained about 
are related to the clogging of the sewerage 
connections and 20% are related to defects 
of the water supply system. The sewerage  
clogging mainly occurs because people 
throw waste into the system. Most of the 
written complaints address the same topic.

Alte probleme, reclamate de clienţi, sunt 
lipsa presiunii şi a debitului, contestarea con-
sumului, a facturii, lipsa capacelor de canal. o  
defalcare a reclamaţiilor scrise este prezentată 
în Figura 3.

aquatim răspunde reclamaţiilor 
scrise în cel mult 10 zile

Serviciile de utilitate publică se măsoară prin 
indicatori de performanţă, reglementaţi prin 
lege şi monitorizaţi de autorităţile de resort. 

Customers also complain about insufficient 
water pressure, metering or invoicing accu-
racy, missing sewer lids. A breakdown of the 
written complaints on their topic is illustrated 
in Figure 3.

aquatim responds to the written 
complaints in maximum 10 days

The public utility services are subject to per-
formance indicators, laid down by regulations 
and monitored by the regulating bodies. 

RELAţII CU CLIENţII / CUSToMER CARE
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Legislaţia prevede maximum 72 de ore  
pentru rezolvarea defectelor, iar pentru răs-
punsul la reclamaţii scrise, maxim 30 de zile. 
La Aquatim, timpul mediu de soluţionare a 
defectelor este între 24 şi 48 de ore, iar timpul 
maxim de răspuns la reclamaţii este de 10 zile, 
în peste 90% din cazuri. 

o analiză a timpilor de răspuns la câteva tipuri 
de reclamaţii, este prezentată în figura 4 de 
mai jos. Circa jumătate din reclamaţiile care 
contestă funcţionarea contoarelor sau factura-
rea sunt soluţionate într-o săptămână (5 sau 6 
zile lucrătoare).  Jumătate din reclamaţiile  care 
vizează funcţionarea sistemului de canalizare 
(înfundări) primesc răspuns în maxim 7 zile 
lucrătoare. La toate tipurile analizate, 98% din 
reclamaţii primesc răspuns în maxim 10 zile. 

The law provides maximum 72 hrs to solve 
the defects and 30 days to sort out the  
written complaints. At Aquatim, the average 
time for solving the defects is between 24-
48 hrs. In over 90% of the cases, the written  
complaints are handled in maximum 10 days. 

An analysis of the response time to some 
complaint types, is illustrated in Figure 4 
below. Around half of the complaints deal-
ing with metering or invoicing accuracy 
are sorted out in one week (5 to 6 working 
days). half of the complaints for the waste-
water collection system (clogged sewers or 
sewerage connections) are responded in 
up to 7 working days. however, 98% of all  
considered complaints types are responded 
to in maximum 10 days. 

Figura 4 - Timpul de răspuns la mai multe tipuri de reclamaţii   / 
Response time to various complaints 
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DEZVoLTARE. PRoGRAME DE INVESTIţII DIN SURSE PRoPRII
DEVELoPMENT. SELF-FINANCED INVESTMENT PRoGRAMMES

În cursul anului 2009 au fost realizate lucrări 
de investiţii în valoare totală de 24,67 milioane 
de lei. Ca-n fiecare an, cea mai mare parte a 
programului este alocată modernizării reţelei 
de apă. Repartizarea fondurilor este redată în 
figura 5 de mai jos.

Investment works, reaching in amount of 
24.67 million lei were achieved during 2009. 
As always, the investment programme was 
mainly allocated for the rehabilitation of the 
water supply system. The budget allocation 
is illustrated and detailed in Figure 5 below.

Figura 5 - Realizarea programului de investiţii din surse proprii, 2009 /
Achievements of the self-financed investment programme, 2009

Jumătate din lucrările recepţionate în anul 
2009 au fost lansate în 2008.

More than a half of the works completed in 
2009 were contracted in 2008. 

Figura 6 - Lucrări recepţionate în 2009 / Works handed over in 2009
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tracted in 2009 and completed 
in 2009 

Lucrări contractate în 2007 cu 
finalizare în 2009 / Works con-
tracted in 2007 and completed 
in 2009 

Lucrări recepţionate în Jimbolia 
şi Deta / Works handed over in 
Jimbolia and Deta
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2,5 milioane de euro pentru 
magistralele de apă

Lucrările de modernizare a infrastructurii de 
apă finalizate în anul 2009, au fost de mare 
anvergură, atât ca volum, cât şi ca valori.  
Studiile de fezabilitate au fost pregătite pentru 
cartiere sau zone extinse, această abordare 
permiţând mai multă operativitate la atribui-
rea contractelor şi realizarea lucrărilor.

2.5 million euro for 
the water mains

In 2009 we completed major improvement 
works of the water supply infrastructure, 
large as both extent and costs are concerned. 
The feasibility studies were prepared for  
integrated residential areas, this approach 
will allow a faster completion of the tender-
ing process and the works.

DEZVoLTARE. PRoGRAME DE INVESTIţII DIN SURSE PRoPRII
DEVELoPMENT. SELF-FINANCED INVESTMENT PRoGRAMMES

Anul trecut s-a finalizat reabilitarea a trei 
zone ale magistralei de alimentare cu apă a 
Timişoarei, din care la două, lucrările au fost 
demarate în anul 2008. Unul din obiective a 
fost o porţiune de 1,6 km de conductă, de 
pe strada Eneas, finalizat în iulie. Un al doilea 
obiectiv a fost înlocuirea unui tronson de 
0,9 km de conductă, pe străzile Mătăsarilor, 
Palmierilor, Alpiniştilor, orăştie, Lorena,  
Aleea Pădurea Verde, finalizat în noiembrie. 
În decembrie a fost încheiată lucrarea de  
înlocuire a unui tronson mare de conductă 
din magistrala nord, de pe Calea Aradului. 
Aquatim a investit pentru cele trei lucrări pe 
conductele magistrale 2,5 milioane de Euro. 

Last year the rehabilitation of three sectors 
of the city water mains was completed. out 
of these projects, two commenced in 2008. 
The first project involved the rehabilitation 
of a 1.6 km long section of pipe, on Eneas 
street, completed in July. The second project 
consisted in the replacement of a 0.9 km long 
section of pipe, on Mătăsarilor, Palmierilor, 
Alpiniştilor, orăştie, Aleea Pădurea Verde, 
and Lorena streets, completed in Novem-
ber. In December the rehabilitation of a large  
section from the northern water main, on 
Calea Aradului, was also completed. Aquatim 
invested 2.5 million Euro in the these projects 
of water mains upgrading.

Figura 7- Evoluţia realizărilor fizice ale programului de investiţii, 2004-2009 /
Development of the investment programme physical achievements, 2004-2009 
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Figura 8 - Evoluţia realizărilor valorice ale programului de investiţii, 2004-2009 / 
Development of the investment programme achievements, lei, 2004-2009 

DEZVoLTARE. PRoGRAME DE INVESTIţII DIN SURSE PRoPRII
DEVELoPMENT. SELF-FINANCED INVESTMENT PRoGRAMMES

Reabilitări de anvergură ale reţelelor au mai 
fost finalizate în cartierele Steaua, Ronaţ şi 
zona Dr. Ioan Mureşan. 

Reînnoirea sistematică, etapizată a tronsoa-
nelor din reţeaua de distribuţie a apei este un 
obiectiv important din strategia Aquatim. 

Peste 70% din conductele existente sunt 
confecţionate din oţel, iar numărul avariilor 
pe reţea, în Timişoara, depăşeşte 2.500 pe 
an. În urma lucrărilor  de reabilitare, în reţea 
sunt montate conducte noi, realizate din ma-
teriale performante, cu o durată de viaţă de 
peste 50 de ani.  

Large rehabilitation works of the water pipes 
have also been completed in the Steaua, 
Ronaţ and Dr. Ioan Mureşan areas. 

The thorough, step by step renewal of the 
water supply pipe sections is an important 
objective of Aquatim’s strategy. 

over 70% of the existing pipes are made 
of steel, a material with a short lifecycle, 
and the number of pipe bursts in Timisoara  
exceeds 2,500 a year. Subsequent to the  
rehabilitation projects, new pipes made of 
long lasting materials, warranted for 50 years 
of operation are installed.

obiectivele principale ale investiţiilor pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii sunt creşterea 
confortului cetăţenilor, reducerea cheltu-
ielilor de exploatare, a pierderilor de apă şi, 
nu în ultimul rând, protejarea resurselor şi a 
mediului.

Evoluţia programului de investiţii al Aquatim 
din surse proprii a înregistrat în ultimii ani o 
creştere rapidă, atât pentru realizările fizice, 
cât şi valorice, aşa cum se poate observa din 
Figurile 7 şi 8, de la pag. 21, respectiv pag. 22.

The main objectives of the investments sup-
porting the upgrading of the infrastructure 
are to improve the standard of living, to  
reduce the operating costs and last, but not 
least, to protect the resources and the envi-
ronment.

The self-financed investment programme of 
Aquatim featured a rapid growth for both 
physical achievements and investment 
amounts, as shown in Figures 7 and 8, from 
pages 21, respectively 22.

25.000.000 lei 

20.000.000 lei 

15.000.000 lei 

10.000.000 lei 

5.000.000 lei 

0
2004  2005 2006 2007 2008 2009

3.
50

0.
00

0

valoare / value 

5.
30

0.
00

0

5.
27

0.
00

0 10
.3

60
.0

00

5.
24

0.
00

0 24
.6

00
.0

00



��

DEZVoLTARE. PRoGRAME DE INVESTIţII DIN SURSE PRoPRII
DEVELoPMENT. SELF-FINANCED INVESTMENT PRoGRAMMES

Modernizarea pasajelor cFR, 
pentru prevenirea inundaţiilor

o investiţie Aquatim, realizată anul trecut şi 
având impact semnificativ asupra clienţilor, 
se referă la pasajele CFR situate la intersecţiile 
străzilor Popa Şapcă cu Demetriade şi 
Circumvalaţiunii cu bulevardul Republicii. 

Carosabilul ce subtraversează cele două 
pasaje CFR este sub cota tramei stradale. Ca 
urmare, pasajele au fost deseori inundate la 
averse, împiedicând astfel circulaţia rutieră.  
 
Lucrările de modernizare au prevăzut in-
stalarea unor staţii de pompare pentru 
colectarea şi evacuarea apei de ploaie în 
colectoarele apropiate. Staţiile de pom-
pare pornesc automat atunci când debitul 
apelor de ploaie nu mai poate fi preluat 
gravitaţional de canalele existente. Sistemul 
a fost proiectat astfel încât să asigure prelu-
area eficientă la debite de maxim 36 m3/h. 
 
Lucrarea a fost demarată în august şi finalizată 
în termen, la sfârşitul lunii noiembrie. 

The upgrading of railway 
undercrossings, to prevent flooding

An Aquatim project implemented last year 
and having a significant impact on the cus-
tomers is related to the undercrossing of the 
railway bridges, on Popa Şapcă/Demetriade  
and Circumvalaţiunii/Republicii streets. 

The carriageway beneath the two railway 
bridges is below the street level. This is why 
during heavy rains, the road was often flooded 
in these locations, obstructing the traffic.

The upgrading involved the installation of 
pumping stations, to collect and discharge 
the stormwater into the nearby sewers. The 
pumps start automatically when the storm-
water cannot be drained into the sewerage 
system only by gravity flow. The system was 
designed to assure an efficient discharge 
of stormwater for flow rates of maximum  
36m3/h. 

The project started in August and was com-
pleted in late November, in due time.

Pasajul Jiul - Instalarea unor pompe automate pentru evacuarea apei pluviale previne inundarea pasajelor la precipitaţii intense
Jiul railway bridge - The installation of automatic pumps for storm water drainage avoids flooding during heavy rains
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Monitorizarea reţelei de apă şi a staţiilor 
de pompare a apei uzate − o investiţie 
inteligentă, cu efecte pe termen lung

o altă investiţie importantă, finalizată în 
anul 2009, a fost dezvoltarea sistemului exis-
tent de monitorizare a reţelei de apă. Astfel, 
acum există 32 de puncte fixe şi 6 puncte 
itinerante de control, unde se monitorizează 
presiunea, debitul şi sensul de curgere.  
Sistemul semnalează imediat apariţia ava-
riilor, reducând timpul de intervenţie şi de  
rezolvare a acestora. Un alt parametru 
urmărit automat este concentraţia de clor a 
apei din reţeaua de distribuţie, importantă  
pentru siguranţa consumatorilor. 

La zece staţii de pompare a apelor uzate 
este urmărită online funcţionarea pompelor, 
putând fi sesizate avariile, dar şi inundarea 
căminului sau pătrunderea prin efracţie.

Pe lângă rolul de monitorizare şi control  
imediat, sistemul ne ajută şi la previzionarea 
investiţiilor de reabilitare a porţiunilor de 
reţea unde apar frecvent defecte. 

The monitoring of the water supply sys-
tem and the wastewater pumps – a smart  
investment with long-term effects

Another important project completed in 
2009 was the development of the existing 
monitoring system of the water supply net-
work. Now there are 32 fixed and 6 mobile 
control points, where the pressure, flow rate 
and flow direction are monitored. The system 
sends instantly a warning on malfunction-
ing or defects, cutting down the identifica-
tion and fixing time.  Another automatically 
controlled parameter is the water chlorine  
content in the supply system, a major  
customers safety issue. 

The operation of the pumps is monitored for 
10 wastewater pumping plants. The system 
signals the malfunctioning, the flooding or 
the intrusion in the manhole.

In addition to the instant monitoring and  
control function, the system could also  
support the planning of rehabilitation of the 
pipe sections where defects frequently arise. 

DEZVoLTARE. PRoGRAME DE INVESTIţII DIN SURSE PRoPRII
DEVELoPMENT. SELF-FINANCED INVESTMENT PRoGRAMMES
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DEZVoLTARE. PRoGRAME INTERNAţIoNALE
DEVELoPMENT. INTERNATIoNAL PRoGRAMMES

Aquatim beneficiază, din anul 2002, de  
importante fonduri europene pentru refa-
cerea infrastructurii de mediu, prin Măsura 
ISPA nr. 2000/Ro/16/P/PE/004, „Reabilitarea 
tehnologiei de epurare a apei reziduale şi 
modernizarea canalizării pentru populaţia 
oraşului Timişoara situat în judeţul Timiş 
din România”. Pentru Timişoara, acest lucru 
înseamnă reabilitarea staţiei de epurare, 
lucrări de reabilitare şi extindere a sistemului 
de canalizare în câteva cartiere, asistenţă 
tehnică pentru management şi superviza-
rea contractelor respective, şi o componentă 
de asistenţă tehnică pentru regionalizare. 
Prezentăm câteva date sintetice asupra pro-
gramului şi detalii privind stadiul derulării în 
anul 2009, pe componente.

componenta a – Reabilitarea Staţiei de 
epurare a municipiului Timişoara urmă-
reşte asigurarea unei calităţi corespunzătoare 
a apelor deversate în râul Bega, în con-
formitate cu standardele de calitate ale  
directivei 91/271/CEE, transpusă în legislaţia 
românească.

Since 2002 Aquatim has benefited from  
significant European funds to develop the  
environmental infrastructure, by the ISPA 
measure no. 2000/Ro/16/P/PE/004, “Reha-
bilitation of the treatment technology of 
wastewater and improving the sewerage 
network for the population of Timisoara city, 
situated in the Timis County in Romania”. 
For Timisoara this means the rehabilitation 
of the WWTP, the rehabilitation and exten-
sion of the wastewater collection system in  
several residential areas,  technical assis-
tance for management and supervision of 
works and an additional TA component for  
regionalization. We hereby submit some key 
information on this programme’s compo-
nents, to illustrate the implementation status 
for 2009.

component a – Rehabilitation of the 
Wastewater Treatment Plant Timisoara  
aims to ensure an appropriate quality of 
the water discharged into the Bega river,  
according to the quality standards of the  
Directive 91/271/EEC, also transposed into 
the Romanian legislation.
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DEZVoLTARE. PRoGRAME INTERNAţIoNALE
DEVELoPMENT. INTERNATIoNAL PRoGRAMMES

obiectivele de lucrări cuprind reabilitarea 
liniei existente a treptei mecanice, construi-
rea unei linii de tratare biologică şi a uneia de 
tratare a nămolului şi construirea şi dotarea 
unui laborator pentru analize de calitate ale 
apei potabile şi uzate. În cadrul acestei com-
ponente, cea mai importantă realizare a anu-
lui 2009 a fost finalizarea laboratorului. 

La sfârşitul anului, erau finalizate lucrările 
pentru bazinele de aerare, cele două staţii de 
pompare şi recirculare a nămolului în exces 
şi bazinele de stocare aferente, bazinele de  
stocare a apelor rezultate în urma deshi-
dratării nămolului şi decantoarele secundare 
5–8. Alte obiective finalizate sunt clădirile  
care adăpostesc linia de procesare a 
nămolului, suflantele, generatorul de rezervă 
şi staţia principală de conexiuni. 

The works include the rehabilitation of the 
existing mechanical line, the construction 
of a biological treatment line and a sludge  
treatment line and the construction of a  
laboratory for quality tests on drinking  
water and wastewater. The most important  
achievement of 2009 within this component 
was the completion of the quality testing 
laboratory.  

At the end of the year, the works for the 
aeration tanks were finalised, as well as 
the RAS/SAS pumping stations, the excess 
sludge storage tanks, the liquor balan-
cing tanks, and the final settlement tanks  
5-8. other completed items were the sludge  
processing building, the blowers building, 
the stand-by generator building and the 
main power station. 

componenta B − Îmbunătăţirea canalizării 
pentru populaţia municipiului Timişoara

Anul 2009 a marcat finalizarea lucrărilor de  
reabilitare (4,2 km) şi extindere (10 km) 
a reţelei de canalizare, spre beneficiul a  
circa 6.200 de persoane, din cinci zone ale 
Timişoarei. 

Tot anul trecut a început pregătirea docu- 
mentelor de licitaţie pentru o nouă compo-
nentă în cadrul măsurii ISPA „Reabilitarea sis-
temului de canalizare (4 străzi) − str. C. Brân-
coveanu, Romulus, Memorandului şi Piaţa 
Crucii.”

component B − Improvement of the sewer-
age network for the population of Timisoara

2009 marked the completion of the works for 
the rehabilitation (4.2 km) and extension (10 
km) of the wastewater collection system, to 
the benefit of around 6,200 persons from five 
residential areas in Timisoara. 

Last year the preparation of the tender  
documents for a new component of the ISPA 
measure “Rehabilitation of the sewerage  
system (4 streets) − C. Brâncoveanu, Romu-
lus, Memorandului streets and Piata Crucii 
square”  has also started.

componenta c − asistenţa tehnică pen-
tru managementul proiectului urmăreşte 
întărirea instituţională a Aquatim, buna im-
plementare a măsurii, transferul de know-
how către personalul Aquatim şi informarea 
populaţiei despre lucrările finanţate cu fon-
duri nerambursabile de la UE.

component c − Technical assistance 
for management of the project aims to 
strengthen Aquatim as an organization, 
to successfully implement the measure, to 
transfer know-how to Aquatim staff and to 
inform the population of the works financed 
by European grants. 
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Figura 9 - Bugetul măsurii ISPA, defalcat pe surse de finanţare / 
Budget of the ISPA measure– breakdown on financing sources 2.265.311 Euro
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componenta D − asistenţa tehnică pentru 
regionalizare urmăreşte consolidarea opera-
torului regional prin acordarea de consultanţa 
pentru întărirea capacităţii de gestionare a 
proiectelor şi îmbunătăţirea performanţei 
operaţionale şi financiare.
 
În luna martie, Ministerul Mediului a aprobat 
Master Planul care reprezintă strategia de dez-
voltare pentru sistemele de apă şi canalizare 
din judeţul Timiş, pe o perioadă de 30 de ani.  

component D − Technical assistance for 
regionalisation aims to consolidate the re-
gional operating company by provision of 
consultancy to build its capacity for project 
management and improve the operational 
and financial performance.

In March, the Ministry of Environment ap-
proved the Master Plan, representing the 30-
year development strategy for the water and 
wastewater collection systems in the Timis 
county.

Acesta prevede, pentru prima etapă de  
dezvoltare (2009-2013), proiecte cheie în  
valoare de 100 de milioane de Euro, finanţate 
în proporţie de 85% din fonduri nerambursa-
bile atrase de la UE. În luna decembrie 2009, 
s-a depus cererea de finanţare din Fondul de 
Coeziune pentru susţinerea investiţiilor de 
anvergură în infrastructura de alimentare cu 
apă şi de canalizare din judeţ. 

Bugetul aferent întregii măsuri este de 45,36 
de milioane Euro. Defalcarea surselor de 
finanţare este prezentată în figura 9 de mai 
sus. 

For the first stage of development (2009-
2013), the Master Plan foresees key projects 
of 100 million Euro, out of which 85% is  
assured by European Union grants. In Decem-
ber 2009 Aquatim submitted the Financing 
Application for Cohesion Funds, to support 
the large scale investments planned for the 
water and wastewater systems throughout 
the county. 

The overalll budget of the measure is of 
45.36 million Euro. The budget breakdown 
on financing sources  is shown in the above 
Figure 9.

10.889.362 Euro

32.207.739 Euro
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GIS, pentru gestionarea eficientă a 
reţelelor de apă şi de canalizare

Prin implementarea sistemului GIS, infor-
maţiile referitoare la reţele pot fi actualizate, 
căutate sau analizate mult mai eficient.

Biroul GIS al societăţii deţine suport infor-
matic de ultimă oră, care permite o produc-
tivitate mare la centralizarea şi gestionarea 
datelor. Colectarea datelor se face cu ajutorul 
echipelor biroului în colaborare cu echipe de 
la staţiile de tratare şi epurare a apei. Din au-
gust 2008 şi până la începutul anului 2010, au 
fost verificate aproximativ 37% din reţeaua 
de apă şi 53% din reţeaua de canalizare din 
Timişoara. În actualul ritm de lucru, în circa 2 
ani, măsurătorile vor acoperi tot oraşul.

În anul 2009 a fost demarat un proiect, în 
colaborare cu Universitatea Tehnică de 
Construcţii din Bucureşti, care vizează crearea 
modelului  hidraulic al reţelei de alimentare 
cu apă a Timişoarei. Proiectul este în derulare 
şi va fi finalizat în anul 2010. Modelul hidraulic 
va permite previzionarea comportamentului 
reţelei în diferite scenarii, simulate compu-
terizat.

GIS, for the proper management of the 
water supply and wastewater collection 
systems

The development of a GIS database enables 
specific network information to be updated, 
identified and analsyed more efficiently. 

The company’s dedicated GIS compartment 
relies on state-of-the-art software which  
allows a better data organisation and mana-
gement. The data is collected from the field 
by the specialized staff and teams from the 
water and wastewater treatment plants. 
From August 2008 up to early 2010, around 
37% of the water supply and 53% of the waste-
water collection systems from Timisoara 
were checked. In this pace, in approximately 
2 years, the entire city will be covered.

In 2009, Aquatim launched, in partnership 
with the Technical Construction University 
from Bucharest a project for the develop-
ment of the water supply system hydraulic 
model in Timisoara. The project is ongoing 
and it will be completed during 2010. The  
hydraulic model will allow making predic-
tions on the system behaviour in various 
computer simulated scenarios.
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Compartimentul de cercetare al Aquatim 
se orientează spre identificarea soluţiilor  
pentru îmbunătăţirea calităţii apei, protecţia 
mediului şi modernizarea tehnologiilor de 
proces, cu reducerea cheltuielilor de exploa-
tare. Proiectele echipei de cercetare au făcut 
obiectul unor lucrări ştiinţifice comunicate 
la conferinţe naţionale şi internaţionale, la 
Tulcea, Iaşi, Bucureşti, Szeged şi Novi Sad, şi 
publicate în reviste de specialitate. 

Studii de laborator derulate pe parcursul  
anului 2009 au tratat optimizarea proceselor 
de coagulare/decantare a apei de suprafaţă, 
la temperaturi scăzute, prin testări cu diferiţi 
reactivi de coagulare prehidrolizaţi. Altă 
direcţie de cercetare abordează utilizarea 
dioxidului de clor la preoxidarea apei de 
suprafaţă, ca alternativă la clor.

colaborare cu Institutul Fraunhofer din 
Stuttgart

În anul 2009 s-au stabilit legături de colabo-
rare cu Institutul Fraunhofer de tehnologia 
suprafeţelor şi inginerie biochimică, din 
Stuttgart. Aquatim a primit din partea insti-
tutului o staţie pilot ce se bazează pe o teh-
nologie avansată de epurare, cu membrane, 
complet automatizată, cu o capacitate de 
15 l/zi. În prezent, pe această staţie sunt în 
derulare o serie de cercetări experimentale  
privind tehnologiile neconvenţionale de 
epurare a apelor uzate menajere.

Partener în programe de excelenţă

Din anul 2007, Aquatim este partener în pro-
gramul CEEX „Sinteza materialelor zeolitice 
funcţionalizate cu nanocristale de dioxid de 
titan dopate şi testarea acestora în staţii pilot 
de potabilizare a apei” (ZEoNANo-SPP), cu  
finalizare în anul 2010 şi coordonat de Institu-
tul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru 
Electrochimie şi Materie Condensată.  Progra-
mul beneficiază de aportul mediilor academ-
ice timişorene, fiind implicate Universitatea 
Politehnica, Universitatea de Ştiinţe Agricole 
şi Medicină Veterinară a Banatului şi Universi-
tatea de Vest.

The Aquatim R&D department is focused 
on identifying solutions for water quality  
improvement, environmental protection and 
developing cost-efficient technologies to 
be applied within the processes. The com-
pany’s research projects were communi-
cated through scientific papers at national 
and international conferences in Tulcea, Iaşi, 
Bucureşti, Szeged, and Novi Sad and publi-
shed in scientific magazines and journals.

The lab research carried out throughout 
2009 refered to the optimisation of the  
surface water coagulation and settlement, 
at low temperature, by testing with various 
prehydrolized coagulation agents. other  
researches approached the use of chlorine 
dioxide for the surface water preoxydation, 
as an alternative to chlorine.

collaboration with the Frauenhofer 
Institute in Stutgart

In 2009 Aquatim started a collaborative 
project with the Frauenhofer Institute for 
Interfacial Engineering and Biotechnology 
from Stuttgart. Aquatim received from the 
institute a pilot plant, based on a membrane 
technology for wastewater treatment. The 
pilot plant has full automatic control and 
a capacity of 15 l/day. A series of research  
experimental works for unconventional treat-
ment technologies of domestic urban waste-
water are currently carried out on this plant.

Research excellence programmes

Since 2007, Aquatim has been involved in the  
research excellence programme “Synthesis of 
functionalized zeolite materials with doped 
Tio2 nanoparticles and testing in water treat-
ment pilot plants” (ZEoNANo-SPP), due for 
completion in 2010 and coordinated by the 
National Research & Development Institute 
for Electrochemistry and Condensed Matter. 
The “Politehnica” University, the University of 
Agricultural Sciences and Veterinary Medi-
cine of  Banat and the West University of Tim-
isoara also contribute to this programme,.
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Pe staţiile pilot primite prin 
donaţie sunt în derulare o serie de 
cercetări experimentale privind 
tehnologiile de epurare a apelor 
uzate menajere.
A series of research experimental 
works for treatment technologies 
of domestic urban wastewater are 
currently carried out on the pilot 
plants, received as donations. 
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aquademica, soluţia aquatim de viitor 
pentru dezvoltarea profesională

Fundaţia Aquademica a luat fiinţă din dorinţa 
de a crea un centru naţional de perfecţionare 
profesională în domeniul protecţiei mediu-
lui. Primul pas a fost semnarea acordului de 
înfiinţare a Centrului  Naţional de Competenţă 
pentru Protecţia Mediului, în aprilie 2007, de 
către reprezentanţi ai Aquatim, ai primăriilor 
din Timişoara şi München, cât şi ai Ministeru-
lui Mediului şi Dezvoltării Durabile. „Certifica-
tul de naştere” al fundaţiei poartă data de 3 
august 2009, când aceasta a fost înscrisă în 
Registrul Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor 
din România. 

Fundaţia îşi propune să se implice în pro-
grame de instruire şi de cercetare  la nivel 
naţional  prin organizarea unor cursuri de for-
mare profesională, furnizarea de consultanţă, 
iniţierea şi dezvoltarea de parteneriate, or-
ganizarea de manifestări ştiinţifice. Acestea 
se vor adresa în principal operatorilor de apă 
din ţară, dar şi altor operatori de servicii pub-
lice, instituţii publice sau private interesate 
de dezvoltarea capacităţilor. Nu în ultimul 
rând, vor fi create facilităţi de perfecţionare şi 
pentru angajaţii Aquatim.

aquademica, aquatim’s professional 
development solution for the future

The Aquademica Foundation was developed 
with the purpose to create a national training 
centre in the environmental field. The first 
step was the signing of the setup document 
for the National Competence Centre for Envi-
ronmental Protection, in April 2007, by rep-
resentatives of Aquatim, the municipalities 
of Timisoara and Munich, and the Ministry of 
Environment and Sustainable Development. 
The foundation’s “birth certificate“ is dated 
August 3, 2009, the date of registration into 
the National Registrar of Associations and 
Foundations of Romania.

The foundation will be involved in training 
and research programmes at a national level, 
by organising courses and seminars, provi-
ding consultancy, intiating and developing 
partnerships, organising conferences and 
meetings. These will mainly address to the 
water operators throughout the country, 
but also to other utility providers and public 
or private companies interested in capacity 
building. Last but not least, training will be 
provided to Aquatim’s employees as well.

23 martie 2009, Timişoara: Semnarea Protocolului pentru înfiinţarea Fundaţiei Aquademica.
De la stânga la dreapta: Rolf Maruhn, Ilie Vlaicu, Gheorghe Ciuhandu, Hep Monatzeder şi Jörg Schuchardt
The signing of the protocol for the setup of the Aquademica Foundation. 
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„Vrem să învăţăm din inovaţii şi să folosim 
şansele locale, să modelăm viitorul, să fim 
factorul care mediază întâlniri între oameni 
şi idei”, a declarat Peter Köstner, director 
în cadrul departamentului ape uzate al 
Primăriei München şi membru fondator al 
Aquademica. 

Fundaţia aquademica, promotor 
al bunelor practici germane

Fundaţia Aquademica are două atuuri  
majore. Unul îl constituie bunele practici, 
deja consacrate prin experienţa partenerilor 
noştri din München. Al doilea punct tare este 
existenţa staţiilor pilot, pe care pot fi mode-
late tehnologiile existente pentru optimizare, 
sau tehnologiile noi, în vederea unei viitoare 
implementări. La Aquatim există patru staţii 
pilot: două pentru apă potabilă şi două pen-
tru apă uzată, cele din urmă fiind reprezen-
tative pentru tehnologiile de îndepărtare  
a azotului şi tehnologiile cu membrane. 
Staţiile pilot pot folosi ca suport, pentru 
 viitoarele cursuri şi seminarii ale fundaţiei.

Alăturarea dintre bunele practici şi staţiile  
pilot este combinaţia cu care putem aborda 
eficient nevoia de dezvoltare a competenţelor 
profesionale în domeniul apei, un segment 
de mediu tot mai sensibil, şi de aceea tot mai 
solicitat.

“We want to learn from innovations and use 
the local opportunities, to design the future, 
to bring together people and ideas”, declared 
Peter Köstner, director within the wastewater 
department of the Munich municipality and 
member of the Aquademica board.

The aquademica Foundation, promoter 
of the German good practices

The Aquademica Foundation has two main 
advantages. one relies in the good practices, 
already validated by the experience of our 
German partners. The second strong point 
is given by the pilot plants, on which the  
existing processes may be modelled to be 
optimised and new technologies may be 
tested before implementation. There are 
two pilot plants for water treatment and 
two for wastewater treatment in Aqua-
tim. The last ones use membrane and  
nitrogene removal technologies. All pilot 
plants can serve as support for the future 
courses and seminars developed by the 
foundation.

The good practices and the pilot plants are the 
successful combination used in the future to 
tackle the demand for building competencies  
in the water field, an environmental sector that 
has become more and more sensitive and there-
fore is in need for professionals.
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O săptămână multiculturală a apei

Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, Aquatim 
a organizat în perioada 17-22 martie, o 
săptămână de acţiuni educative dedicate 
apei, în parteneriat cu o serie de instituţii cul-
turale timişorene. Centrul Cultural German, 
respectiv Biblioteca Britanică şi Babel Junior 
au organizat programe interactive pentru 
copii − atelierele „Lumea din apă” şi „Water 
Lab”, în limbile germană şi engleză. 

Muzeul Banatului a oferit vizitatorilor o 
premieră, un tur al Secţiei Ştiinţele Naturii, 
la care ghizii au fost copii, între 10 şi 14 ani, 
special instruiţi de personalul muzeului  
pentru această acţiune. Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Timiş a pus la dispoziţia 
vizitatorilor muzeului filmul documentar 
„Mlaştinile Satchinez − Paradisul Păsărilor din 
Banat”,  realizat de TVR Timişoara prin progra-
mul Life Natura. 

Fundaţia Diaspora a prezentat proiectul 
Phare CBC Bega şi Timişul care ne unesc, 
realizat de elevii a 21 de şcoli din regiunile 
vecine Banat, România şi Voivodina, Serbia. 
Centrul Cultural Francez a prezentat filmul 
de animaţie „La prophétie des grenouilles” de  
J. R. Girerd şi un eveniment inedit, un concurs 
de degustare a diferitelor mărci româneşti de 
apă, plată şi minerală.

a multicultural water week

To celebrate World Water Day (WWD), Aqua-
tim organised during March 17-22, a week of 
water-related educational actions, in part-
nership with several cultural organisations 
from Timisoara. The German Cultural Centre 
and the British Library in association with Ba-
bel Junior organised the foreign languages 
workshops for children “Water World” and 
“Water Lab”.

The Museum of Banat offered to its guests a 
tour of the Natural Sciences Section, guided 
by children of 10-14 years, specially trained 
by the museum staff for this event. The docu-
mentary “Wetlands of Satchinez – A paradise 
for the birds of Banat”, a production of TVR 
Timişoara, financed through the Life Natura 
programme, could be watched during a mu-
seum tour, courtesy of the Environmental 
Protection Agency of Timis. 

The Diaspora Foundation presented the 
Phare CBC project Bega and Timis, the rivers 
that join us, carried out by students of 21 
schools from the neighbouring regions 
of Banat, Romania and Vojvodina, Serbia. 
The French Cultural Centre presented the  
animation “La prophétie des grenouilles” by 
J. R. Girerd and a very special event, a water 
tasting contest, in which several Romanian 
mineral water sorts were evaluated.
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expoziţie de fotografii

În data de 25 martie, la sediul societăţii a 
avut loc vernisajul expoziţiei foto organizată 
cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, Apa din viaţa 
noastră. 

Publicul a putut admira zeci de fotografii 
care prezintă, pe de o parte, ipostaze ale apei 
familiare timişorenilor (fântâni arteziene şi 
canalul Bega), dar şi fotografii de la începu-
tul secolului trecut, cu scene din perioada 
construcţiei primelor staţii de epurare şi de 
tratare a apei. 

La vernisaj a participat şi o delegaţie germană 
condusă de primarul oraşului München, hep 
Monatzeder, care s-a aflat în Timişoara pen-
tru semnarea protocolului de înfiinţare a 
Fundaţiei Aquademica. 

Porţi Deschise de Ziua Mondială a apei 
şi de Ziua Mondială a Mediului

În 22 martie şi în 5 iunie, porţile staţiilor de  
tratare s-au deschis, ca-n fiecare an. Aceste 
acţiuni au căpătat, în timp, continuitate, fiind 
un punct de referinţă printre evenimentele 
Aquatim. Interesul profesorilor şi al elevilor, 
prezenţa presei şi urmarea ei firească, media-
tizarea locală, sunt o constantă, an de an.

Photography exhibition

on March 25, at the company’s premises, the 
photography exhibition Water in our life was 
opened, on the occassion of WWD.

The public could watch tens of pictures dis-
playing views familiar to the inhabitants of 
Timisoara (spring fountains and the Bega 
canal), but also less known pictures, from 
the beginning of the 19th century, featuring 
scenes from the construction of the first wa-
ter and wastewater treatment plants of the 
city.

A German delegation led by the mayor of 
Munich, hep Monatzeder also attended the 
opening. The German delegation was in Tim-
isoara to sign the protocol for the setup of 
the Aquademica Foundation.

Open Doors on WWD 
and World environmental Day

on March 22 and June 5, the water treatment 
plants of Timisoara opened their doors, as 
each year. These actions have gained consist-
ency in time, becoming a landmark among 
Aquatim events. The genuine interest of the 
students, teachers and the local media are 
the same, year by year.
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cultură pentru natură

De Ziua Mondială a Mediului, Aquatim a pro-
pus, în parteneriat cu Asociaţia Peisagiştilor 
din România, o schimbare de atitudine şi de 
decor. La staţia de tratare Urseni, pe vizitatori 
i-au aşteptat un ambient natural plăcut, o 
clădire cu arhitectură unică în Timişoara, din 
cadrul primei uzine de apă a oraşului,  muzică, 
pictură, bucurie, inspiraţie şi relaxare, în aer 
liber.

Nu negociem cu clima, acţionăm!

Cu ocazia summit-ului oNU de la Copenhaga,  
din  perioada 7-18 decembrie, pe tema 
încălzirii climatice, Aquatim şi Centrul Cultural 
Francez au iniţiat un proiect de sensibilizare 
a opiniei publice, sub sloganul „Nu negociem 
cu clima, acţionăm!”. În faţa CCF a fost expusă 
opera de artă reciclabilă a artistului Filip  
Petcu, sub forma unui iceberg, pe care 
trecătorii au putut să-şi scrie impresiile.

culture for Nature 

on the World Environmental Day, Aquatim 
and the Association of Landscapers of  
Romania proposed a change of scenery and 
of attitude. At the treatment plant Urseni, 
the guests could relax in a pleasant natural 
environment and could visit an old building 
with a unique design, part of the first water 
treatment plant of the city. open air music, 
painting, inspiration and joy were the offer of 
the day.

We do not negociate climate, 
we take action!

To mark the UN climate summit in Copen-
hagen of December 7-18, Aquatim and the 
French Cultural Centre launched a project to 
raise awareness on the climate changes, under 
the logo “We do not negociate climate, we 
take action!”. In front of the French Cultural 
Centre building, a recyclable installation art, 
made by Filip Petcu was placed. It featured 
an iceberg, on which surface people could 
write their impressions.






