
Etapa aflată acum în implementare vizează 
realizarea gospodăriei de apă, amplasată la 
intrarea în Silagiu și compusă din două rezervoare 
de înmagazinare a apei, de 60 mc fiecare, o 
stație de pompare și o instalație de dezinfecție cu 
hipoclorit de sodiu și a rețelei menționate. Vor fi de 
asemenea, realizate, 275 de branșamente de apă, 
formatre din conducta de branșament și căminul 
de apometru, complet 
echipate pentru fiecare 
gospodărie.

„Sunt mândru că noi, cei 
de la Aquatim, aducem 
apă potabilă într‑un sat 
unde nu exista deloc, 
este un lucru care face 
diferența... am și o mare 
bucurie personală, pentru 
că Silagiu este localitatea 
meu natală”, ne spune, 
nu lipsit de emoție, Dan 
Redac, șeful sucursalei 
Buziaș a companiei 
de apă. „Am planificat 

Silagiu, localitate timișeană cu circa 800 de 
locuitori, situată la 4 km de Buziaș, cunoscută și 
sub numele de „satul așezat pe trei văi”, este lipsită 
de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat. 
Situația se va schimba în viitorul apropiat, printr‑o 
investiție realizată de societatea Aquatim.

O rețea de distribuție a apei, însumând 12,5 km 
de conducte, va aduce apă potabilă, din Buziaș, 
pe toate străzile din Silagiu. Lucrarea, atribuită 
recent, prin licitație, firmei Complet Instal Construct 
SRL, din Oradea,  costă 2,4 milioane de lei și va fi 
executată în 12 luni.

Aceasta este doar una din etapele de implementare 
a proiectului, menit să aducă apă loucitorilor din 
Silagiu. „Înființarea sistemului de distribuție a apei 
în Silagiu, prin interconectare la rețeaua de apa a 
orasului Buzias a început cu o aducțiune de apă 
potabilă de la Buziaș, din rețeaua lor de alimentare. 
Această conductă, de circa 2,5 km și 160 mmm 
diametru, realizată din polietilena de densitate înaltă, 
a fost instalată în cadrul unui contract deja finalizat și 
este amplasată de‑a lungul drumului județean care 
leagă Buziașil de Silagiu.”, explică Alin Popa, inginer 
în cadrul Serviciului proiectare al Aquatim.

și corelat această lucrare atent, ținând cont de 
celelalte programe de investiții care vizează 
infrastructura de apă din zonă, astfel încât atât 
Buziaș cât și Silagiu să beneficieze la maxim de 
aceste oportunități de dezvoltare”, a mai precizat 
Dan Redac.

L.L.

Efectele schimbărilor climatice se simt tot mai des. Orașele se 
confruntă cu ele, pe mai multe planuri, iar unul dintre aceste 
câmpuri de „luptă” greu încercate este canalizarea. Rețeaua 
de canalizare a Timișoarei, în lungime de circa 690 km, este 
unitară, adică preia laolaltă apa uzată provenită din gospodării 
și apa din precipitații, scursă de pe străzi, alei, clădiri etc. 
„Încărcarea” adusă de ploile torențiale sistemului de canalizare 
este una extraordinară, sistemul intrând, la propriu, sub 
presiune, atunci când fluxul de apă preluat este peste limitele 
proiectate, când depășește de peste 10 ori debitul obișnuit și 
antrenează tone (!) de șervețele umede, bețișoare de urechi și 
alte deșeuri ce nu ar avea ce căuta în canalizare. De aici până 
la refularea canalizării în stradă mai e doar un pas.

Standardele de proiectare se vor 
schimba cu certitudine, iar pentru 
obiceiurile rele se întrevede o rază de 
speranță. Până atunci, însă, companiile 
de apă sunt cele care trebuie să 
găsească soluții pentru a contracara 
riscul ca străzile să se inunde la fiecare 
ploaie puternică.

Au început lucrările pe strada 
Emile Zola

Aquatim a implementat în decursul 
ultimului an, în câteva puncte vulnerabile 
ale rețelei de canalizare din Timișoara, 
soluții tehnice care rezolvă preluarea 
unor cantități mari de apă de ploaie, la 
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averse puternice. Pasajele CFR Jiul și Popa Șapcă 
sunt deja prevăzute cu astfel de sisteme menite 
să asigure evacuarea apei de ploaie, respectiv 
funcționarea canalizării și în situații limită.

Compania de apă timişeană a demarat, în luna 
iunie, o lucrare de modernizare, pe strada Emile 
Zola din Timișoara, prin care se va introduce un 
colector paralel de canalizare, pentru preluarea și 
acumularea cantităților mari de precipitații. Inginerul 
Laurențiu Maier, șeful Serviciului Proiectare 
din cadrul Aquatim, precizează: „Este vorba de 
un tronson de conductă din poliester armat cu 
fibră de sticlă, cu diametrul de 1400 mm, cuplat 
cu colectorul stradal existent, care va prelua și 
acumula volume mari de apă pluvială, când este 
depășită capacitatea colectorului principal. Acestea 
vor fi eliberate ulterior în canalizare.”  

Lucrarea de pe strada Emile Zola costă 600 de 
mii de lei și va fi finalizată în toamna acestui an. 
Departamentul care pregătește proiectele de 
investiții ale Aquatim a finalizat documentația 
necesară pentru alte două soluții similare de 
preluare și acumulare a apei de ploaie în situații 
de urgență, la pasajele CFR Gh. Lazăr și C. 
Brediceanu, unde vor fi instalate stații de pompare 
și sisteme de automatizare pentru deversarea 
controlată în rețeaua de canalizare.

Loredana LEORDEANSoluții pentru gestionarea apei de ploaie. Colector paralel de 
canalizare, pe strada Emile Zola. 

Dealurile Silagiului, regiunea viticolă Buziaș. Foto: www.revino.ro

www.revino.ro
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în număr de șase, iar reprezentantul Aquatim a 
moderat una dintre ele, pe teme de apă/apă uzată, 
respectiv tendințe de proiectare/exploatare.

Tendințele actuale din domeniu, discutate și 
analizate în cadrul sesiunilor de la IFAT, tendințe pe 
care se pliază și compania Aquatim SA, vizează, 
pentru rețelele de apă/apă uzată, modelarea 
hidraulică. Este cuvântul cheie și metoda de 
aur. Cât privește fenomenele extreme cu care 
se confruntă întreaga planetă – ploi abundente 
și rapide –, Florin Arimia a precizat că s‑a pus 
accentul din nou pe modelare, succedată de 
înlocuirea conductelor/deversări directe în emisar/
bazine de retenție, iar cât privește subiectul 
înlocuirii conductelor, soluțiile evident agreate sunt 
cele fără săpătură.

Crenguța RADOSAV

Cel mai mare eveniment european dedicat apei 
și organizat, an de an, la Munchen, a strâns, și la 
ediția cu numărul 6, mii de persoane, specialiști, 
reprezentanți ai companiilor de apă și canal din 
lumea întreagă, ai companiilor producătoare de 
infrastructură necesară domeniului, ai mediului 
academic și inovativ internațional. 

Aquatim SA este, de mult, în galeria participanților, 
iar șeful Unității de Implementare a Proiectelor 
POIM, inginerul Florin Arimia, este invitat permanent 
în cadrul sesiunilor de prezentări tehnice, fapt care 
ne bucură și onorează.

Florin Arimia a participat la întâlnirea comună 
a Comisiei Tehnice a unui triumvirat de forță: 
Asociațiile de Apă din Europa, Statele Unite ale 
Americii și Japonia. Sesiunile de prezentare au fost 

Campanie în școlile din Deta și Jimbolia
Pe baza parteneriatelor încheiate cu numeroase 
grădinițe, școli, licee și facultăți, Aquatim 
desfășoară campanii de conștientizare în rândul 
elevilor și studenților, respectiv de promovare a 
investițiilor derulate în zonă, trecute, prezente și de 
perspectivă imediată.

Recent, Aquatim și Școala Gimnazială din Jimbolia, 
respectiv Liceul Tehnologic „Sfântu Nicolae” din 
Deta, în calitate de parteneri, au concretizat firesc 

două evenimente educative, desfășurate în cele 
două școli, în contextul marcării Zilei Mondiale a 
Mediului.

Elevilor li s‑au predat lecții despre apă și educație 
ecologică și li s‑a vorbit despre importanţa protejării 
resurselor de apă, prin susținerea de prezentări 
power point – „De unde vine apa de la robinet?” 
– destinate elevilor din clasele I – IV, dar și detalii 
concrete legate de investiți Aquatim, destinate celor 
mari, de liceu. 

Elevii au aflat detalii importante ale proiectului 
regional de investiții pentru lucrări de infrastructură 
de mediu – în cuantum de 180 milioane de euro, 
din care circa 49 milioane de euro urmează să fie 
alocaţi pentru municipiul Timişoara – și, concret, 
detalii despre investițiile pe POIM aferente 
perioadei 2014‑2020: rețele noi de distribuție apă 
potabilă, inclusiv conducte de transport, pe 330 
km, și reabilitare rețele de distribuție apă potabilă, 
inclusiv conducte de transport, pe 127 km. 

C. RADOSAV

ReACh: Uzina de apă industrială,  
deschisă publicului european

„Every Past is our Past” – Fiecare poveste a 
trecutului este povestea noastră – a fost una 
dintre concluziile conferinței de deschidere a 
proiectului REACH – RE‑designing Access to 
Cultural Heritage for a wider participation in 
preservation, (re‑)use and management of 
European culture, care a avut loc la Muzeul 
Național al Ungariei, de la Budapesta.

Am fost și noi acolo, cu proiectul deschiderii fostei 
Uzine de Apă Industrială către comunitate, care a 
fost selectat și prezentat ca model de bună practică 
a modului în care o clădire de patrimoniu industrial 
poate să se reinventeze, dar să își păstreze 
identitatea și trecutul. 

Lucrare a marelui arhitect timișorean, Laszlo 
Szekely, primul arhitect‑șef al orașului nostru, 
absolvent al Facultății de Arhitectură din cadrul 
Universității Politehnice Budapesta, bătrâna Uzină 
de Apă Industrială a Timișoarei a fost singurul 

proiect de patrimoniu industrial prezent  
la conferință.

Câteva zeci de proiecte de patrimoniu – din cele 
mai diverse domenii, de la arheologie la patrimoniu 
agrar, din întreaga lume – s‑au întâlnit în capitala 
Ungariei în cadrul unui proiect finanțat de Comisia 
Europeană prin programul HORIZON 2020 și au 
spus aceeași poveste: patrimoniul material sau 
imaterial nu poate fi păstrat și transmis generațiilor 
următoarea fără implicarea publicului și a 
comunității locale. 

De acum, proiectul nostru poate fi vizualizat de cei 
interesați pe site‑ul REACH, alături de celelalte 
proiecte selectate. Iar cei care sunt curioși de 
poveștile fascinante fostei uzine de apă industrială, 
de pe str. Mistral, se pot programa pentru vizitare 
și ghidaj la telefon 0256201370, Aquatim – Birou 
Comunicare și relații publice.

Violeta MIHALACHE

Aquatim, reprezentat  
la IFAT Munchen

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://www.reach-culture.eu/events/opening-conference-in-budapest/poster-gallery/poster-abstracts
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Aquapic – gazdă minunată pentru 1000 de copii
Inaugurarea Centrului experimental pentru copii 
Aquapic, în primăvara acestui an, a reprezentat borna 
de început a unei frumoase călătorii educaționale cu și 

pentru copiii Timișoarei, care ne‑au copleșit cu interes 
maxim, implicare, bucurie și impresii calde. Plus 
nerăbdarea declarată de‑a reveni cât de repede în 
spațiul verde și primitor de pe strada Frederic Mistral! 

Aici, Aquatim păstrează, cu drag și mândrie bine 
înțeleasă, Uzina de Apă Industrială, cunoscută drept 
Uzina 3. Inaugurată în 1916, uzina este o bijuterie a 
istoriei noastre locale și punctul din care, zeci de ani, 
s‑a pompat apă pentru fabricile din Timisoara, pentru 
utilajele lor, pentru spălatul străzilor și trotuarelor.  
Din 2007, din motive socio‑economice evidente, 
uzina de apă industrială şi‑a încetat activitatea.

Un proiect URBANIADA,  
cu sprijinul ING Bank România

Fundația Aquademica, Asociația Urban Survey și 
Aquatim au redat‑o prezentului, printr‑un proiect 
de 75.000 de euro, finanțare obținută de la ING 
Bank România, prin proiectul URBANIADA. Astfel,  
a prins viață Centrul Educațional pentru copii, 
Aquapic, destinat copiilor cu vârste cuprinse între 

5 și 12 ani, în care ei se familiarizează cu noțiunile 
de bază privitoare la domeniul pe care Aquatim 
acționează, apă și canalizare, se apropie direct 

de mediu, află secretele producerii apei 
de băut, detaliile epurării apei uzate, se 
joacă inteligent și învață concret, într‑un 
spațiu deschis, verde și prietenos, ferit de 
zgomotul orașului. 

De la deschiderea spre „lume”, Aquapic a 
fost efectiv asaltat cu cereri dinspre școli, 
grădinițe, after school‑uri, astfel că, în 
două luni de activitate, a strâns în brațe 
peste 1000 de copii din Timișoara. În anul 
100 al României, Aquapic a scris o cronică 
modernă, în de zece ori mai multe pagini, 
și nu se oprește aici!

Mai mici sau mai mari, vizitatorii noștri 
au fost fascinați de locuri și jocuri, de 
puzzle‑ul uriaș pe teme de apă, au răspuns 

la întrebările ce vizează curiozități despre mediu și 
natură, s‑au jucat cu apa, s‑au împrietenit cu ea! 

Și‑au așezat frumos în memorie și pașii aferenți 
circuitului apei în natură, au interacționat cu gazdele 
lor dedicate, au admirat natura și au savurat din plin 
orele petrecute, atât de inedit, la Aquapic. 

De Ziua Internațională a Mediului, pe 5 iunie, 
Aquatim, Aquapic, Adminsitrația Bazinală de Apă 
Banat și Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin au 

oferit o scenă în aer liber, 
pentru „Noua Poveste a 
Scufiței Roșii”. Am avut 
peste 200 de vizitatori și mult 
antren, actorii Teatrului Merlin 
cucerindu‑i din prima clipă. 
S‑a râs mult și aplaudat, 
spectatorii au devenit actori 
și invers, lupul din povestea 
Scufiței s‑a dovedit a fi 
unul prietenos foc, acesta 
fiind, de fapt, cuvântul zilei: 
PRIETENIE! 

Aquapic are porțile deschise 
și în vacanța de vară pentru 
grupuri de copii.  

Crenguța RADOSAV

foto: Alin Zelenco

Știinţescu poposește în această 
vară la Aquapic

Proiectul Aquademica Aventuri în... picături! a fost 
selectat câștigător în cadrul programului Științescu 
al Fundației Comunitare Timișoara, program dedicat 
promovării științei și tehnologiei în rândul copiilor și 
adolescenților din județul Timiș. Proiectul Fundației 
Aquademica a obținut o finanțare de 12.500 de lei 
din Fondul Științescu, pentru extinderea activităților 
din mini‑laboratorul Aquapic specifice grupei de 
vârstă 10‑12 ani.

Științescu poposește, așadar, vara aceasta 
la Aquapic și, cu susținerea sa, Aquademica 
pregătește surprize noi copiilor care vor trece pragul 
mini‑laboratorului centrului, intrând în fascinanta 

lume a experimentelor. Echipa de proiect va pune 
la punct 5 activități demonstrative și 3 activități 
participative, bazate toate pe experimente de 
chimie și fizică a apei. Materialele, accesoriile 
și instrumentarul necesar vor fi, de asemenea, 
asigurate prin proiect.

Copiii care vor vizita centrul Aquapic, de la vechea 
uzină de apă industrială a Timișoarei, vor avea 
ocazia, din toamna aceasta, să testeze chiar ei apa 
de la robinet sau din alte surse și să învețe, într‑un 
mod cât se poate de distractiv, despre fenomene 
fizico‑chimice legate de apă. 

Experimentele marca Științescu vor scoate în 
evidență proprietăți ale apei, cum ar fi densitatea, 
și procese aplicate în tehnologiile de tratare dar 
întâlnite și în natură, ca și filtrarea sau precipitarea. 

Activitățile sunt gândite astfel încât să formeze 
interesul copiilor pentru cunoașterea științifică și 
pentru experiment, de la concept până la toate 
detaliile menite să îi facă pe aceștia să își ia în 
serios rolul de „cercetător” Științescu.

Ca impact, proiectul își propune să aducă circa 
800‑900 de elevi în laboratorul Aquapic care vor 
participa la activități, implicându‑se în realizarea 
experimentelor.  

ADN‑ul căpşunilor şi trenul care levitează

Fondul Științescu a fost inițiat la sfârșitul anului 
2014, cu sprijinul Romanian‑American Foundation, 
ca proiect pilot implementat de patru Fundații 
Comunitare: București, Cluj, Iași și Sibiu. Din 
ianuarie 2016, programul s‑a extins la nivel 
național, în prezent fiind implementat, prin fundațiile 
comunitare locale, în București, Sibiu, Iași, Cluj, 
Oradea, Mureș, Bacău, Galați, Prahova, Odorheiu 
Secuiesc, Brașov, Țara Făgărașului, Dâmbovița și 
Timișoara. 

Fondul Ştiinţescu finanţează în Timişoara anul 
acesta nouă proiecte, cu granturi în valoare de 
103.653 lei, valoarea totală a acestora ridicându‑se 
la peste 225.000 de lei. 

Proiectele locale Științescu vor ține copiii „ocupați” 
în vacanța de vară, dar și în toamnă, cu provocări 
de tot felul, de la extragerea ADN‑ului dintr‑o 
căpșună, până la construirea unui kart sau unui 
trenuleț care... levitează. Reprezentanții Fundației 
Comunitare Timișoara îndeamnă publicul larg să 
urmărească programul și activitățile pe websiteul 
timisoara.stiintescu.ro și pe pagina de Facebook 
Științescu Timișoara și să se alăture experimentelor.

L. LEORDEAN

www.aquatim.ro/aqua<0219>tiri
timisoara.stiintescu.ro
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Intrarea în compania de apă a fost una firească, 
laboratorul Aquatim fiind unul foarte bun încă de 
atunci, chimia exersată aici fiind una de clasă. Din 
1998, Diana Landi este șef, la rându‑i, peste 25 de 
oameni, reuniți într‑o echipă profesionistă. 

„E armonie și unitate. Venim cu drag la lucru și 
asta e minunat! Am învățat în toți anii aceştia 
că diplomația este vitală și că oamenii, fiind atât 
de diferiți, trebuie luați în parte, cu problemele 
lor specifice, cu atitudini, calități, implicare și 
responsabilitate. Laboratorul de analize este unul 
performant, suntem dotați cu echipamente de 
ultimă generație, lucrăm ca‑n Occident, în prezent 
analizele se fac axându‑ne mai mult pe matematică, 
folosim diagramele Shewart, liniaritatea curbelor de 
calibrare. Sună, poate, complicat, vă asigur că e 
atât de frumos și logic. De aceea spun că echipa e 
foarte importantă, iar la Aquatim și la LCCA vorbim 
de profesioniști!”, ne‑a spus, mândră de oamenii ei, 
Diana Landi. În familia asta s‑a împlinit profesional, 
din familia Aquatim va ieși doar la pensie. E simplu 
și firesc pentru un om frumos, care‑și  iubește 
colegii și munca. 

Alchimistul Aquatim – apelativ care creează o chimie 
perfectă cu ea – are în portofoliu și un brevet de 
invenție, deci am putea spune că Diana e alchimist 
cu patalama! În 2007, alături de câțiva colegi, șefa 
LCCA a brevetat „Procedeul pentru tratarea apelor 
de adâncime, în scop potabil”, folosit, de atunci, cu 
succes în toate zările țării! Dacă tot n‑a fost să fie 
doctor, Diana Landi și‑a propus și reușit să‑și ia... 
doctoratul, astfel că de 13 ani (cu noroc) deține, cu 
mândrie, acest titlu științific. 

Iubește apa, o analizează zilnic, o descoperă și 
redescoperă, o prețuiește și respectă. Ne sfătuiește 
să bem apă de la robinet pentru că este sigură – 
clorul este necesar pentru dezinfecție, se folosește în 
limite stricte și totul este sub control –, ne convinge 
că vorbim despre o resursă finită, de care trebuie 

Scrierea simbolică a lui Paulo Coelho, despre 
viață și vise, destin și căutări, adevărul personal 
versus adevărul lumii, „Alchimistul”, a cucerit 
piața mondială de carte pentru că a atins cea 
mai sensibilă taină a omului: împlinirea personală 
prin obligatoria descoperire și acceptare a Eu‑lui. 
Legende marcă proprie căutăm cu toții... în noi, de 
întrebări existențiale nu e scutit nimeni, atât timp cât 
suntem guvernați de rațiune și inteligență. Și‑apoi, 
oricine se recunoaște în Santiago‑ul ineditului 
Coelho, nu? Vrem să fim împăcați cu noi înșine, 
vrem o viață curată, de care să fim mândri, vrem 
fericire neîngrădită de nimeni și nimic!

Pentru Diana Landi, șefa LCCA din Aquatim, prima 
carte a spaniolului, citită pe nerăsuflate, a fost 
aceasta. „Alchimistul” a fost un drum inițiatic înspre 
sine și un imbold spre a se convinge, zi de zi, că 
ceea ce face atât de bine e, în fapt, calea. Atât timp 
cât plăcerea ocupă cel mai mare spațiu al ecuației 
profesionale, Diana și‑a spus că, DA, categoric 
a găsit fericirea și împlinirea. Aici, în Aquatim, 
aici, în LCCA, printre femei (majoritare) și bărbați 
(minoritari, dar înțelegători). 

Îndrăgostită fără leac de Medicină, Diana Landi 
a avut, la un moment dat, șansa unei întâlniri 
providențiale cu fiica marelui chimist timișorean 
Dumitru Ceaușescu, cu care a luat ore în particular 
și care i‑a demonstrat că știința pământului 
(cuvântul chimie provine din cuvântul egiptean 
keme, care înseamnă pământ) sau știința de 
mijloc (conține elemente combinate ale celorlalte 
științe ale naturii) are o magie aparte. Exact ca‑n 
„Alchimistul”: totul e chimie! A fost suficient pentru 
a‑și lua adio de la prima iubire, fără scene și 
dramolete, și a urma calea Facultății de Chimie 
Industrială din cadrul UPT. Aici, l‑a avut profesor pe 
Ilie Vlaicu, neștiind, la acea vreme, că‑i va fi și șef, 
că vor face parte, împreună, din marea familie a 
aquatimiștilor. 
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Și, totuși, apă 
suntem!

Interesant și fascinant subiectul apei, la 
modul general, pentru că substanța vieții 
este o minune! Inodoră, incoloră, insipidă 
– așa o definim, nu? –, apa noastră 
cea de toate zilele este cea mai de preț 
resursă de pe Terra, dar și din corpul 
fiecăruia. Dacă până și oasele noastre 
conțin 20% apă, de ce ne‑am mira că 
întregul organism are un procent record: 
60‑70%)? 

Primul care a încercat să calculeze 
proporția de apă din organismul uman, 
încă din secolul trecut, a fost fiziologul 
Claude Bernard. A mers pe o metodă 
inedită, cântărind mumiile egiptene – 
care erau complet dezhidratate. Ulterior, 
a comparat greutatea acestor mumii 
cu greutatea unor oameni vii de aceeaşi înălţime 
şi cu trăsăturile fizice cât mai asemănătoare 
mumiilor respective. Prin acest procedeu, fiziologul 
a determinat că apa are o proporţie de 90% în 
organismul uman!

Cifra este ireală și se explică prin faptul că uscarea 
prelungită a mumiilor a dus şi la pierderea unor 
substanţe solide din corpul lor, pe lângă apă.

După Claude Bernard au venit alți numeroși 
cercetători care, pe baza unor metode mai precise, 
au reușit să determine nu doar câtă apă se găsește 
în organismul uman, ci și în țesuturi. O concluzie 
științifică a lor: dacă, în medie, un om cântăreşte 65 

să avem mare grijă: să închidem robinetele lăsate 
aiurea, să udăm cumpătat, să n‑o lăsăm să curgă în 
van, nici când ne spălăm pe dinți sau pe față. 

Diana este căsătorită cu un italian extraordinar, 
iubitor de muzică – nu degeaba a fost DJ la un 
post de radio din Cizmă! –, are o mamă minunată, 
care cânta în tinerețe la…masa din bucătărie, 
imaginată drept pian clasic, astfel că Jennifer, 
fetița ei superbă, n‑a avut nicio șansă să „scape” 
de gena muzicală. Jenni oferă spectacole originale 
și interesante, la pianină, combină clasicul cu 
rockul, e născută pentru artă și artă va face. Diana 
este de acord că nimic nu se poate compara cu 
frumosul absolut dat de artă și fericită că fiica ei 
merge pe un asemenea drum ales. 

„Mi‑ar plăcea să fiu alchimist, să dau fiecăruia o 
doză de... fericire. Omul fericit e om bun”, spune 
Diana Landi, convinsă fiind că, precum în romanul 
lui Coelho, oricâte obstacole ți‑ar răsări în cale, 
fericirea poate fi atinsă iar bunătatea poate fi 
învățată. Și aplicată. Chiar și de către cei care, 
structural sau chimic, se încăpățânează să le 
accepte și asimileze.  

Cea mai grea reacție chimică este cea care nu‑ți 
iese, spune Diana. Cea mai frumoasă? Cea 
dătătoare de fericire: gazul ilariant.

Caldă, bună și fericită, Diana Landi confirmă un 
mesaj cheie după care, de altfel, s‑a ghidat întreaga 
viață: Niciodată nu face ce ție nu‑ți place! 
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de kilograme, poate fi sigur că aproximativ 
41 de kilograme (63‑70 %) din organismul 
său reprezintă apă. 

Proporţia este valabilă şi pentru unele 
animale: câine, pisică, iepure. În general, 
animalele cu sânge cald au aceeaşi 
proporţie de apă în organism ca omul, şi, 
mai mult, au aceeaşi proporţie de apă în 
ţesuturi ca omul!

Rolul apei în organism

Este unul imens! Apa este un dizolvant 
extraordinar pentru multe substanţe 
şi este mediul în care se desfăşoară 
cele mai multe reacţii chimice legate de 
metabolismul substanţelor, deci de viaţă. 
Chimiştii ştiu foarte bine ce se întâmplă 
când vor ca două substanţe să reacţioneze 
între ele. Spre exemplu, din carbonatul de 
sodiu şi sulfatul de cupru (piatra vânătă) 
va rezulta carbonat de cupru şi sulfat de 

sodiu. Dacă doar se amestecă cele două pulberi, 
reacţia nu va avea loc, pentru că trebuie ca 
substanţele să fie dizolvate în prealabil în apă.

Corpul nostru e o fabrică de reacţii chimice care 
dau naştere căldurii, energiei şi metabolismului 
necesar vieţii. Aceste reacţii au nevoie de un mediu 
apos, căci, altfel, substanţele nu se pot desface în 
ioni, iar reacţiile nu pot avea loc. Ne învață chimia, 
ne confirmă viața. 

Apa are şi proprietatea de a acumula şi de a degaja 
căldură prin evaporare, cu un rol foarte important 
în fiziologia termoreglării. La temperaturi ridicate, 
vara, organismul uman primeşte mult mai multă 

căldură decât are nevoie. Dacă ea nu s‑ar elimina, 
am suferi cumplit. Din fericire, organismul nostru 
este inteligent și dispune de serie de mijloace 
extraordinare. Ca o curiozitate, fiecare gram de apă 
evaporat de pe suprafaţa pielii (prin transpiraţie), la 
temperatura camerei, înlesneşte pierderea a 580 de 
calorii mici!

Curiozități „interne”

Cantitatea de apă din corpul omenesc, pe categorii: 
plasma sanguină – 3 litri, lichid interstiţial – 14 litri, 
apa din celule – 29 litri, creier – 75 %, plămâni – 
80%, inimă – 79%, splină – 75%, rinichi – 82%, 
sânge – 83%, muşchi – 75%, oase – 22%. 

Concluzia este evidentă și dă titlul acestui material: 
și, totuși, apă suntem! 
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