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Activitatea societății este coordonată din 

Timișoara, operarea în județ fiind organizată prin 

cele 5 sucursale din Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia și 

Sânnicolau Mare.

Aquatim SA este operator regional al serviciilor de 

utilitate publică, de alimentare cu apă și 

canalizare, pe aria județului Timiș. 

Timişoara, str. Enric Baader, nr. 11

0356 914 non-stop

CENTRUL RELAŢII CLIENŢI

clienti@aquatim.ro

PROIECTUL PE SCURT

Titlu: Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul 

Timiș, în perioada 2014-2020

Cod SMIS: 2014+ 125651

Data semnării contractului de finanțare: 

18 martie 2019

239,5 milioane euro (fără TVA)

Valoarea totală: 

Banloc, Belinț, Bucovăț, Buziaș, 

Cenad, Cenei, Checea, Ciacova, Deta, 

Făget, Fibiș, Gătaia, Găvojdia, 

Ghiroda, Giarmata, Giulvăz, Gottlob, 

Jebel, Jimbolia, Liebling, Livezile, 

Lovrin, Mașloc, Moșnița Nouă, 

Otelec, Recaș, Remetea Mare, 

Sacoșu Turcesc, Șag, Saravale, 

Sânmihaiu Român, Sânnicolau Mare, 

Sânpetru Mare, Satchinez, Săcălaz, 

Secaș, Sînandrei, Știuca, Timișoara, 

Tomești, Tormac, Traian Vuia, Uivar, 

Voiteg, VV Delamarina.

*U.A.T.-uri incluse în proiect: 

* Unități Administrativ Teritoriale

Call Center



Programul Operaţional Infrastructură 
Mare (POIM) 2014-2020 asigură finanțarea 
principalelor priorități de dezvoltare ale 
R o m â n i e i .  A c e s t  p r o g r a m  r ă s p u n d e 
provocărilor de dezvoltare identificate la nivel 
național în ceea ce privește infrastructura și 
resursele.

La nivelul județului Timiș, gradul de acoperire 

a serviciilor de alimentare cu apă și de 

canalizare în localitățile incluse în proiect va 

avea un impact considerabil în dezvoltarea 

economică a localităților vizate. Aproximativ 

66% din populația județului va beneficia de pe 

urma acestor investiții.

În municipiul Timișoara:

 483 km de conducte de alimentare 

cu apă, 

Obiectivul general al Proiectului îl 

constituie dezvoltarea unor sisteme 

durabile de alimentare cu apă și apă uzată, 

p r i n  i n v e s t i ț i i  p e n t r u  l u c r ă r i  d e 

infrastructură de mediu.

Pentru locuitorii județului Timiș, proiectul 

înseamnă:

 22 de stații de tratare a apei,

 6 stații de epurare, 

 412 km de rețele de canalizare.

 sistem SCADA regional.

 extinderea/reabilitarea rețelelor de 

apă și canalizare pe 92 de străzi,

 linie de valorificare energetică a 

nămolului,

 modernizarea Stației de Tratare a 

Apei Potabile Bega, 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

FINANŢARE:

În total, valoarea proiectului este de 239,5 

milioane euro, provenind din următoarele surse 

de finanțare:

                    Bugetul local – 4,3 milioane euro

Uniunea Europeană – 180,4 milioane euro

               Aquatim – 14,4 milioane euro

       Bugetul de Stat – 40,4 milioane euro

Acest proiect va îmbunătăți infrastructura de 

apă și canalizare în Timișoara și 81 de 

localităţi din județul Timiș. 

BENEFICIILE PROIECTULUI

Programele Uniunii Europene de finanțare a 
investițiilor de mediu vizează creșterea 
standardelor de viață, un mediu mai curat și, 
implicit, o viață mai sănătoasă.

Populaţie suplimentară care beneficiază de 
o mai bună alimentare cu apă - 379.135 
locuitori

Populaţie suplimentară care beneficiază de 
o mai bună tratare a apelor uzate - 53.685 
locuitori
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