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Cine suntem? 

• Aquatim este operator regional 
al serviciilor publice de apă şi 
de canalizare, aria de 
acoperire fiind 40 de localităţi 
din judeţul Timiş.  

• Există 5 sucursale ale societăţii 
în judeţ: Buziaş, Deta, Făget, 
Jimbolia, Sânnicolau Mare.   

 

                  
 
 
 

                 Who are we? 
 

• Aquatim is a regional operator of 
public water services and 
sewerage and the range coverage 
is for 40 localities in Timis County. 

• There are 5 branches of the 
company in the county: Buziaş, 
Deta, Făget, Jimbolia, Sânnicolau 
Mare.   
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AQUATIM, azi- today 
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Brief history 
• 1552 - Atestat documentar primul 

turn de apă TM 

• 1732 - Consemnată prima instalaţie 
mecanică, cu roţi elevatoare, ce 
transporta apă din Bega în oraş. 

• 1778 - Arhivele consemnează o 
ingenioasă instalaţie centralizată de 
alimentare cu apă, simbolul său a 
fost inclus şi păstrat în stema 
oraşului.  

• 1894 - Se fac studii pentru ape 
subterane pentru primele foraje. Are 
loc o licitaţie internaţională pentru 
construirea sistemului de canalizare 
a oraşului. 

 

•1552 - Documented as the first water tower 

•1732 - First recorded mechanical installation, 
wheeled lifting, which carried water from 
Bega, in the city. 

•1778 - Archives records an ingenious 
centralized water supply system, its symbol 
was included and kept in the emblem of the 
city. 

•1894 – There is started the groundwater study 
for the first wells. There is an international 
tender for the construction of the sewerage 
system of the city. 
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Brief history (2) 
•1912 - Timişoara are staţie de epurare. 

Este una din primele staţii din ţară, 

proiectată de Stan Vidrighin şi pusă în 

operă la 26 Oct. 

•1914 - Timişoara are uzină de apă.  

•1916 - Este pusă în funcţiune uzina de apă 

industrială  

•1959 - O nouă uzină de apă în Timişoara, 

Uzina de apă nr. 2 captează şi tratează apă 

din Bega  

•1982 - Uzina nr. 2 este extinsă prin 
construirea la aceeaşi locaţie a Uzinei nr. 4 
(în prezent, Staţia de tratare a apei Bega). 
 

•1912 – Timisoara has sewage treatment plant. 
It is one of the first stations in the country, 
designed by Stan Vidrighin and put into 
operation in October 26. 

•1914 – Timisoara has water plant. 
1916 – The industrial water plant is functional. 
1959 - A new water plant in Timisoara, water 
plant no. 2 captures and treats water from 
Bega. 

•1982 - Plant no. 2 is extended by the 
construction of the plant in the  same location 
no. 4 (now Water Treatment Station Bega). 
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Brief history (3) 
• 1995 - Este lansat programul de dezvoltare 

a serviciilor municipale de utilitate publică 
• 2002 - Este semnat Memorandumul de 

Finanţare pentru programul ISPA de 
reabilitare a staţiei de epurare şi 
modernizare a canalizării în Timişoara.  

• 2003 - Tehnologie performantă de control 
automat al proceselor, implementată la 
Staţia de tratare a apei Bega, investiţie 
realizată din surse Aquatim. 

• 2006 - Este iniţiat un parteneriat de 
colaborare instituţională între Aquatim şi 
Departamentul de evacuare şi epurare a 
apelor uzate din cadrul Primăriei 
München. 

 

• 1995 - It is launched the program for the 
development of municipal public services 

• 2002 - The Financing Memorandum ISPA 
program for the rehabilitation and upgrading 
of sewerage in Timisoara is signed. 

• 2003 – The technology performance of 
automatic control processes is implemented at 
Bega water treatment plant, the investment  is 
made with Aquatim financial source. 

• 2006 – There is initiated a partnership 
between  Aquatim and the Department for 
effluents and wastewater from Munich Town 
Hall. 
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Brief history (4) 
•2007 - Este semnat acordul de înfiinţare a 
unui Centru naţional de competenţă 
pentru protecţia mediului. 

•2007 – Este schimbat statul companiei din 
regie în societate comercială  

•2009 – Este înfiinţată Fundaţia 
Aquademica, membrii fondatori sunt 
Aquatim SA şi Departamentul de evacuare 
şi epurare a apelor uzate din cadrul 
Primăriei oraşului München.  

•2010 - Are loc extinderea serviciilor în 
judeţul Timiş.  

•2011 – Inaugurată staţia modernă de 
epurare 

 

• 2007 – It is signed the agreement which 
established a National Center of 
Competence for environmental protection. 
2007 – It is changed the status  from  a 
common company to a  trading company. 
2009 - Aquademica Foundation is 
established, the founders are Aquatim SA 
and the Department for effluents and 
wastewater from Munich Town  Hall. 
2010 – The expanding of services in Timis 
county. 

• 2011 – Aquatim inaugurated the modern 
sewage station 
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 Certificarea calităţii serviciilor -     Quality Certification Services 

AQUATIM S.A. 

• Timisoara deţine, încă din anul 
2003 

• licenţa de operare clasa 1, 
acordată de Autoritatea 
Naţională de Reglementare 
pentru serviciile comunitare de 
utilităţi publice (ANRSC). 

 

• Timisoara has operating 
license class 1, given by the 
National Regulation 
Authority for public utilities  
services (ANRSC), since 2003 



„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” 

/  „Investeşte în oameni!” 

• Din anul 2005, societatea a 
implementat un management 
integrat calitate-mediu-sănătate şi 
securitate ocupaţională, certificat de 
către Societatea Română pentru 
asigurarea calităţii.  
 

• Documentele sistemului de 
management integrat sunt astfel 
concepute încât să susţină această 
politică şi să fie în conformitate cu 
prevederile standardelor ISO 
9001:2000, ISO 14001:2004 şi cu 
specificaţia OHSAS 18001:2004. 

 

• Since 2005, the company implemented 
an integrated quality-environment-
health and safety management, certified 
by the Romanian Society for Quality 
Assurance. 

 

• Integrated management system 
documents are designed to support this 
policy and be in accordance with ISO 
9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 
18001:2004 specification. 
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Structura societatii          –         The structure of the company 

• Număr de salariaţi 911, 212 femei  

• 101 salariaţi încadraţi în condiţii deosebite 
de muncă. 

• Structura organizatorică a societăţii 
cuprinde 6 direcţii, respectiv: D. Generală, 
D. Economică, D. Dezvoltare, D. Producţie, 
D. Tehnică şi D. Administrativ –Patrimoniu. 

• 24,47% - personal cu studii superioare, 

• 9 salariaţi deţin titlul de doctor.  

• 32,5% persoane de sex feminin cu funcţii 
de conducere (din totalul de 80) .  

• Media de vîrstă în cadrul societăţii este de 
42 de ani.  

 

• Number of employees 911,212 women 

• 101 employees engaged in difficult working 
conditions. 

• The organizational structure of the company 
includes six directorates, namely: General D., 
Economic D., Development D., D. Production, 
Tehnichal D. and D. Administrative-Patrimony. 

• 24.47% - with higher education personnel, 
9 employees hold a PhD. 

• 32.5% of females in leadership positions 

     (out of 80). 

• Average age in the company is 42 years. 
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Politica de calitate, mediu, sănătate 
şi securitate ocupaţională a Aquatim 

 

 

Organizaţia noastră doreşte să-şi 

îmbunătăţească continuu performanţele în 

domeniul furnizării serviciilor de alimentare 

cu apă şi canalizare prin controlul impactului 

activităţilor noastre în toate etapele.  

Asigurăm servicii de înaltă calitate fără a 

prejudicia resursele naturale limitate, mediul 

înconjurator, securitatea şi sănătatea tuturor 

partenerilor noştri de interes. 

Quality policy, environment, occupational 

health and safety in Aquatim  
  
 

Our organization wants to improve its 
performance in the supplying water 
services and sewarage by controlling 
the impact of our activities at all stages. 
We provide high quality service 
without prejudice the limited natural 
resources, the environment, safety and 
health of all our interest partners. 
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   Ne angajăm         -       We are committed 
• să asigurăm servicii de înaltă calitate, 

pentru a satisface în mod constant 
cerinţele şi aşteptările fiecărui client;  

• să protejăm mediul înconjurător, prin 
retehnologizare acolo unde este 
posibil, prin prevenirea şi controlul 
poluării, gestionarea resurselor, 
materialelor şi deşeurilor, în spiritul 
dezvoltării durabile;  

• să asigurăm securitatea şi sănătatea la 
toate locurile de muncă prin 
minimizarea sau eliminarea riscurilor 
pentru întregul personal;  

 

• to provide high quality services to 
meet the constant demands and 
expectations of each client; 

• to protect the environment by 
upgrading where possible, through the 
prevention and control of pollution, 
resource management, materials and 
waste, sustainable development; 

• to ensure safety and health at all 
workplaces by minimizing or 
eliminating risks for all staff; 
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• să respectăm prevederile legale în 
vigoare şi alte cerinţe aplicabile 
domeniului nostru de activitate, 
aspectelor de mediu, de SSM 
generate;  

• să evaluăm periodic politica, 
obiectivele şi programele de 
management, făcând corecţiile 
necesare ori de câte ori este nevoie;  

• să ne asigurăm că politica noastră 
este documentată, implementată, 
menţinută şi comunicată întregului 
personal şi disponibilă pentru public 
şi toate părţile interesate;  

 

 

• to comply with legal requirements and 
other requirements applicable to our field 
of activity, environmental issues, health 
and safety arising; 

• periodically assessment of policy, 
objectives and management programs, 
making the necessary corrections 
whenever necessary; 

• to ensure that our policy is documented, 
implemented, maintained and 
communicated to all staff and available to 
the public and all stakeholders; 
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• să ne sprijinim proprii angajaţi, 
prin instruire, în vederea 
dezvoltării profesionale şi a 
cunoaşterii obligaţiilor 
individuale în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă;  

• să încurajăm întregul personal 
să-şi aducă aportul la protecţia 
mediului înconjurător. 

• to support our own employees, 
through training, to professional 
development and knowledge of 
individual obligations in the field 
of safety and health at work; 

• encourage all staff to contribute 
to environmental protection. 
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Societatea organizează şi 
se implică în: 

 

• Ziua porţilor deschise,  

• Ziua Mondială a Apei,  

• Ziua Mondială a Mediului,  

• Ziua Calităţii Timişene,  

• Crosul Firmelor şi alte actiuni 
cu scopul promovării educaţiei 
ecologice 

The company  

organizes and engages in: 

 
• Open  Gates Day, 

• World Water Day, 

• World Environment Day, 

• Quality Day of Timişoara, 

• Running Companies and other 
actions to promote 
environmental education 



„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” /  „Investeşte în 

oameni!” 

De ce am aderat la proiectul 
PSLM-Vest ?  

• Din necesitate: lucrători din mediu 
rural/urban 

• Nivelul de şcolarizare: câteva clase – 
doctorate 

• Noxele la locul de muncă, o realitate 

• Principale riscuri profesionale: 
biologic, chimic, efort fizic susţinut, 
muncă în mediul exterior, solicitare 
musculo-scheletală, activitate cu 
publicul, teren, ş.a. 

 

                 Why we joined the project 
HPW –Vest? 

• From necessity: workers in rural / 
urban 

• Level of education: some classes – 
doctorates 

• Pollutants in the workplace- a reality 

• The main occupational hazards: 
biological, chemical, physical effort, 
the work outdoors, musculoskeletal 
stress, work with public land, etc. 
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Probleme identificate ale 
personalului: 

 

• Fumat 

• Consum de alcool 

• Respectarea regulilor de igienă la 
locul de muncă 

• Igiena personală 

• Stres, aspecte de sănătate 
mintală 

• Alimentaţia sănătoasă 

 

 Staff problems identified :  

 

• Smoking 

• Alcohol 

• Respecting the hygiene 
rules at work 

• Personal hygiene 

• Stress, mental health issues 

• Healthy food 
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3 teme alese în cadrul proiectului  

PSLM-Vest” 

• “LOCURI DE MUNCĂ FĂRĂ FUMAT” 

• “IGIENA LA LOCUL DE MUNCĂ” 

• “REDUCEREA STRESULUI LA LOCUL DE 
MUNCĂ” 
 

 

 

3 topics chosen by  the project 
HPW -Vest  

• "JOBS  WITH NOT SMOKING AREA" 

• " HYGIENE AT WORK" 

• "REDUCING STRESS AT WORK"  
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Vă mulţumim !          

                                    Internet: www.aquatim.ro 

elena.sirbu@aquatim.ro 
peter.kovacs@aquatim.ro 

alinbrinda@aquatim.ro 
razvanmizgar@aquatim.ro  

Thank you ! 

mailto:elena.sirbu@aquatim.ro
mailto:peter.kovacs@aquatim.ro
mailto:peter.kovacs@aquatim.ro
mailto:alinbrinda@aquatim.ro
mailto:razvanmizgar@aquatim.ro
mailto:razvanmizgar@aquatim.ro

