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Aquatim a urcat, în luna noiembrie, pe podiumul
Topului Național al Firmelor, în cadrul unei Gale
Extraordinare, adjudecându-și locul I la categoria
„Industrie, captarea, tratarea și distribuția apei”,
pentru întreprinderi mari.

și resurse proprii, Aquatim a făcut, în ultimii 15
ani, investiții de peste 200 de milioane de Euro
în infrastructura de apă și canalizare din aria sa
de operare, printre care 400 km de rețele noi și
opt stații de tratare, respectiv epurare a apei.

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

Plasarea pe prima poziţie în topuri importante,
regionale şi naţionale, reprezintă, pentru
Aquatim, în egală măsură, mândrie şi obligaţie
majoră. Compania noastră de apă şi canal a
primit şi primeşte reconfirmări, an de an, bazate
pe analize complexe economice și indici de
performanță.

Aquatim reușește să se mențină pe primul loc
în clasamentul național pentru a șasea oară, iar
rezultatul vine să confirme semnalele primite
din mediul bancar. În cadrul exercițiului de
benchmarking, implementat de Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, companiile mari
de apă din țară, care beneficiază de suport financiar
din partea acestei instituțiii, sunt evaluate periodic,
printr-un set complex de indicatori de performanță.
Rezultatele obținute de Aquatim în acest sistem
demonstrează, de asemenea, funcționarea eficientă
a firmei.
Cu programe de asistență financiară
nerambursabilă, împrumuturi de la instituții bancare

Topul Național al Firmelor, organizat în
exclusivitate de Camera de Comerț și Industriei
a României, este un reper pentru mediul de
afaceri, un clasament al celor mai competitive
firme din România. Ca în orice alt domeniu,
și în sectorul economic performanța trebuie
recunoscută, iar succesul recompensat.
Rezultatele consemnate de Topul Național al
Firmelor reflectă nivelul de creștere economică
din țara noastră, dar și extinderea companiilor
românești pe piața internațională.
Crenguța RADOSAV

PregătiŢi pentru iarnă?

Foto: mediafax.ro

Neplăcerile produse de țevile de apă sparte, în
sezonul rece, nu sunt mici și aduc disconfort și
pagube. Acestea pot fi evitate, însă, prin câteva
măsuri simple, luate din vreme. Iată recomandările
Aquatim pentru a evita efectul frigului asupra
instalațiilor interioare de apă.

Centenar timiŞorean
Timișoara ne oferă un 1 Decembrie plin și animat,
așa, ca pentru o zi națională adevărată! Vorbim
despre diverse ceremonii, o paradă militară
nemaivăzută, ce se va desfășura pe Bulevardul
Take Ionescu, dar și despre tramvaiul tras de cai,
ce va fi scos pe străzi, spre bucuria vizitatorilor,
iar, în finalul zilei, va avea loc tradiționala
retragere cu torțe. În Piața Victoriei vor fi concerte
și multă veselie.
Primăria Timișoara este organizatorul
evenimentelor de Ziua Națională, titlul generic
sub care ele se vor desfășura fiind „La mulți ani,
România!”. De Centenarul Marii Uniri, în Piața
Operei, vor cânta Ștefan Bănică, Bosquito și
Alexandra Stan.
Sărbătoarea de 1 Decembrie va debuta la ora
8,30, cu o ceremonie militară, depuneri de
coroane, jerbe și buchete de flori în Cimitirul
Eroilor din Timișoara. O oră mai târziu, va avea
loc o ceremonie asemănătoare la monumentul
colonelului Virgil Economu, iar de la 10.15, cea
de la Monumentul Eroilor Neamului, cimitirul din
Calea Șagului.
La ora 12, în holul Palatului Administrativ din
Timișoara, vor fi dezvelite trei busturi dedicate

Centenarului Marii Unirii: bustul lui Mihai
Viteazul, al lui Alexandru Ioan Cuza și al Regelui
Ferdinand I. De la 13.30, timișorenii sunt așteptați
pe Bulevardul Take Ionescu, unde va avea loc
parada militară.
Parada militară propriu-zisă începe la ora 14.
Vor defila detașamentele cu tehnica Ministerului
Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne,
Serviciului Român de Informații, Penitenciarului
Timișoara și detașamentele Direcției Poliției
Locale. De la ora 15, de la Podul Traian vor
pleca tramvaiul tras de cai, cu Fanfara Big Band,
tramvaiul istoric Gemenele și tramvaiul turistic
TramTur, care pornesc în călătoria spre Stația
Catedrala Mitropolitană.
- continuare în pag. 4 -

Toate instalațiile de apă expuse frigului, cum ar fi
cele montate în aer liber sau în spații neîncălzite
(poduri, subsoluri, garaje etc) trebuie fie scoase din
funcțiune și golite de apă înainte de venirea vremii
reci, fie protejate împotriva înghețului.
Pentru a rezista iarna afară, conductele de apă
au nevoie de un strat protector termic, iar astfel
de „haine” pentru îmbrăcat conductele se găsesc
în magazinele de bricolaj și sunt, de regulă, tuburi
din materiale termoizolante, care se montează
cu ușurință. Este esențial ca toate îmbinările
unei instalații – coturi, teuri etc. – să fie protejate
corespunzător, pentru că un mic „buzunar” de apă
expus temperaturilor negative poate îngheța în mai
puțin de o oră și bloca astfel întreaga instalație. De
asemenea, un astfel de blocaj poate să producă
spargerea instalației ca urmare a creșterii volumului
apei prin înghețare.
Tot la capitolul pregătiri pentru perioadele geroase
intră și verificarea instalațiilor din curte și din casă
și repararea oricăror robineți care picură. Un punct
important pe lista de verificări sunt căminele de
apometru, unde se recomandă curățarea capacelor,
a interiorului căminelor, verificarea robineților și
protejarea contoarelor împotriva înghețului.
Reamintim clienților că răspund de protejarea
contoarelor montate pe proprietatea lor și vor
suporta cheltuielile aferente, când contorul s-a
spart sau defectat din cauza înghețului, fiind
insuficient protejat.
Crina CHIRILĂ
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Banala toaletă Şi celebrii ei susŢinători
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NATURE IS CALLING
The message is clear.
We are turning the environment into an open sewer.
This World Toilet Day, let’s explore nature-based
solutions to the global sanitation crisis.
Learn more at www.worldtoiletday.org.
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Într-o lume în care mai toate
tehnologiile aspiră să fie „smart”, iar
interesul pentru energii regenerabile
câștigă teren, toaleta a rămas de
„modă veche”, adică conectată la o
sursă de apă și la rețele de canalizare. Asta dacă
ne referim la WC-urile civilizate cu care suntem
obișnuiți, pentru că realitatea, cea formulată în cifre,
este una dură: peste 60% din cetățenii planetei nu
au astfel de toalete.
Ziua Mondială a Toaletei, sărbătorită în 19
noiembrie prin diverse evenimente publice, atrage
atenția asupra accesului la toalete, în strânsă
legătură cu sănătatea și calitatea vieții. De-a
lungul timpului, cauza toaletei și-a atras numeroși
susținători celebri, care prin acțiuni umanitare și
campanii de strângere de fonduri au schimbat în
bine viața oamenilor din comunități sărace. Printre
militanții dedicați se află și actorul Matt Damon,
binecunoscut pentru „greva toaletei” declarată
de el la un moment dat, prin care se angaja să
nu mai folosească clasicul WC până când toată
lumea... din lume (!) nu va avea acces la apă curată
și canalizare. Întrebat de către jurnaliști despre
motivația sa, actorul, tată a patru fete, a răspuns
că de când a devenit părinte este mai conștient de
viitorul pe care îl lăsăm copiilor. Matt Damon s-a
implicat în acțiuni filantropice grație muzicianului
irlandez Bono, cel care l-a chemat, cu zece ani în
urmă, să-l însoțească într-o campanie umanitară.

„Bono a presupus, și pe bună dreptate, că văzând
cu ochii mei cum trăiesc oamenii foarte sărăci,
viața mea se va schimba. Așa s-a și întâmplat”, a
povestit actorul. Și așa a și fost. Matt Damon se
bucură în prezent de recunoaștere internațională
pentru munca sa de caritate, iar fundația Water.
org, înființată de el împreună cu Garry White în
2009, a asigurat accesul la apă sigură și toalete
pentru 16 milioane de oameni.
Un alt susținător celebru al cauzei toaletei este
Bill Gates. Fundația Bill & Melinda Gates a
lansat, în anul 2011, programul de granturi numit
Reinvent the Toilet Challenge. După cum îi este
și numele, programul își propune să reinventeze
toaletele, pentru cele 2,5 miliarde de persoane
fără toaletă și care trăiesc în zone unde investițiile
în sisteme de apă și canalizare ies din discuție.
Programul finanțează proiecte de cercetare
bazate pe abordări complet inovative. Toaleta de
nouă generație trebuie să îndepărteze bacteriile
și să recupereze energia și apa din produsele
metabolismului uman, dar și să funcționeze
independent de rețelele de apă și canalizare.
Costul trebuie să fie unul accesibil, iar utilizarea ei
să nu depășească 5 cenți pe zi!
Pare o misiune imposibilă, și totuși, soluții s-au
găsit. Mai multe companii din China, SUA,
India, Thailanda și Japonia au prezentat astfel
de prototipuri la Expoziția Reinvent the Toliet,
desfășurată la Beijing, la începutul lunii noiembrie.
Toaletele care îndepărtează agenții patogeni și
stațiile de epurare în miniatură, de uz casnic,
numite omniprocesoare, sunt deja disponibile
pentru fabricație. „Expoziția prezintă, pentru prima
dată, tehnologii noi, radicale, descentralizate și
produse care pot intra pe piață. Întrebarea nu
mai este acum DACĂ putem reinventa toaletele,
întrebarea este cât de repede putem implementa
pe scară largă aceste toalete neconectate la apă
sau canalizare”, a declarat Bill Gates.
Loredana LEORDEAN

Workshop Detectivii Apei Pierdute 2018
La începutul lunii noiembrie a avut loc, la
București, ediția anuală a workshop-ului Detectivii
Apei Pierdute, la care au participat circa 60 de
reprezentanți ai companiilor de apă din țară,
practicieni și cadre didactice. Evenimentul,
organizat de Fundația Aquademica, revista
Detectivii Apei Pierdute și Universitatea Tehnică de
Construcții București, a fost găzduit de Facultatea
de Hidrotehnică a UTCB.
În cadrul întâlnirii, participanții au avut ocazia
să își împărtășească aspecte legate de experiența
și provocările cu care se confruntă în practica
de zi cu zi.
Invitatul special a fost Jurica Kovac, director Aqua
Libera Croația, consultant cu peste 20 ani vechime
în managementul pierderilor de apă și membru în
grupul de lucru al Asociației Internaționale a Apei
(IWA), axat pe pierderi. Jurica Kovac a prezentat
participanților studii de caz și lecții învățate din
experiența sa îndelungată în managementul
pierderilor de apă în Balcani, punând accent pe
importanța cunoașterii rețelei analizate și a utilizării
unor contoare cu clase de precizie ridicată, pentru
reducerea propagării erorilor în calcule. Expertul
a făcut și o trecere în revistă a câtorva aplicații
informatice folosite în calculul bilanțului apei, cu
evidențierea punctelor tari, pentru fiecare în parte.

De un interes deosebit din partea specialiștilor de
la companiile de apă s-a bucurat panelul interactiv
de discuții din încheierea workshopului, unde cei
prezenți au pus întrebări legate de problematica
pierderilor de apă, ce au vizat integrarea metodelor
de detecție în programele de studiu ale facultăților,
aspecte practice legate de munca de teren,
depistarea furturilor de apă din rețele etc.
În ceea ce privește partea de tehnologii și
echipamente, o serie de producători au fost, de
asemenea, prezenți, cu noutățile din domeniu:
echipamente de detecție infiltrații și pierderi de apă
(Envirotronic), sisteme de îmbinare și etanșare,
ce împiedică apariția de pierderi de apa uzată din
rețele și colectoare (Steinzeug-Keramo), locatoare
pentru trasee de utilități metalice îngropate RD5100
(Best Invest), detecția pierderilor de apă potabilă,
cu ajutorul scanării rețelelor de distribuție din
satelit (Bio Tech, reprezentant Utilis), echipamente
moderne pentru localizarea exactă a pierderilor,
cu ar fi Hydrolux 7000 și locatorul de trasee de
conducte și cabluri îngropate vLocPRO3 (Seba
Dynatronic).

Realitatea în ceea ce privește
poluarea mărilor și oceanelor cu
plastic este una crudă, deși puțină
lume este întru totul conștientă, și la
ora aceasta, de pericolul inimaginabil
existent. Prinși în tumultul vieții, unii uită esențialul:
poluând, o amenințăm chiar pe ea! Despre viață
vorbim…
Metoda care dă cele mai bune rezultate, din
perspectiva tragerii semnalelor de alarmă, este cea
dură, șocantă, cu imagini pe măsura unei realități
dezolante: animale marine moarte din cauza
plasticului înghițit, sau nenorocite pe viață din cauza
rănilor provocate în încercarea de-a se elibera
de fire, smocuri, pungi și alte deșeuri din plastic,
deșeuri care N-AU ce căuta în apele Terrei!
În urmă cu puțin timp, o balenă moartă a fost
scoasă de mare, pe o plajă din estul Indoneziei,
cu stomacul plin de gunoaie, inclusiv peste o sută
de pahare de plastic și o pereche de șlapi! Șeful
Parcului Național Wakatobi, Henri Santoso, a
declarat că animalul marin era un mascul, iar în
stomacul lui s-au găsit 5,9 kg de gunoi, printre care
115 pahare de plastic, patru sticle de plastic, 25 de
pungi de plastic, șlapi, un sac de nailon și peste alte
1000 de bucăți de plastic. Cauza morții animalului
nu este cunoscută, iar rămășițele urmau să fie
îngropate fără necropsie, dat fiind gradul avansat
de descompunere.
Nu este prima dată când o balenă moare din cauza
ingerării de materiale plastic, nu este nici ultima…
Un studiu publicat în revista „Trends in Ecology
and Evolution” susține că vietățile aflate în oceane
ar înghiți sute de bucăți mici din plastic zilnic. Din
acest motiv, poluarea cu microplastic are potențialul
de a reduce semnificativ numărul populației de
pești. Aceste bucăți mici din plastic, cu o lungime
mai mică de cinci milimetri, pot fi dăunătoare
pentru viața acvatică și oceanică. Posibilele
riscuri ale ingerării includ reducerea asimilării
nutritive și deteriorarea sistemului digestiv. În plus,
expunerea la toxinele din plastic ar putea afecta
numeroase procese biologice, precum creșterea și
reproducerea. Animalele marine de dimensiuni mari
înghit sute de metri cubi de apă zilnic pentru a își
procura hrana necesară, ingerând în acest proces
și plasticul existent în apă.
În mod tragic, dacă nu revoltător, aceasta reprezintă
o situație care devine din ce în ce mai comună.
Statistica neagră mai prinde și anul 2016, când o
altă balenă a eșuat pe țărm, după ce a înghițit o
plasă de pescuit de 13 metri. Normal pentru unii,
revoltător pentru alții – printre care ne regăsim
foarte mulți dintre noi –, fenomenul uciderii cu
plastic ia amploare și trebuie stopat. O spun
specialiștii, o resimt oamenii cu suflet. Ne trezim,
așadar?
Ar fi păcat să nu mergem împreună pe mâna lui
Einstein: „Lumea nu va fi distrusă de cei ce fac
rău, ci de aceia care doar îi privesc și refuză să
intervină.” Mare păcat!
Crenguța RADOSAV

Materialele prezentate în cadrul workshopului pot fi
accesate la linkul:
http://detectiviiapeipierdute.ro/prezentari-dap-2018/
Alin ANCHIDIN

Foto: www.thenational.ae

Creștem debitul la…

Creștem debitul la… 33
SĂNĂTATE!

Publicaţie editată de Aquatim • www.aquastiri.ro

Am crescut debitul la... SĂNĂTATE

O campanie pentru angajaţi, realizată la cabinetul medical al
societăţii, cu sprijinul biroului comunicare și relatii publice.

TREZEȘTE-TE! RENUNȚĂ LA VICII ȘI KILOGRAME! LASĂ
SCUZELE ȘI HAI SĂ-ȚI DĂM SOLUȚIILE! LASĂ-NE SĂ
TE AJUTĂM!

Prima întâlnire din cadrul campaniei
inițiate de către medicul Aquatim,
doamna Cristina Nica, împreună
cu Biroul de Comunicare și Relații
Publice, numită Creștem debitul
la... SĂNĂTATE, a fost extraordinară! Dedicată
conștientizării importanței pe care o are sănătatea
în viața noastră, acțiunea din sediul companiei
a reunit numeroși colegi interesați să afle cum și
cât trebuie/putem să ne luptăm cu viciile pe care
le avem – dacă le avem –, cum ar fi alcoolul sau
fumatul, cărora le-au vorbit oameni avizați, unii
dintre ei trecuți prin drame personale majore.
Au venit la întâlnire doctor Cristina Nica,
psiholog Cristian Bordea, un reprezentant al
Asociației Alcoolicilor Anonimi, oameni din toate
departamentele companiei, vicioși sau nu (sic!),
interesați vizibil de idee și, ulterior, de discuțiile
concrete, directe și foarte emoționante. Cum altfel
să percepi o poveste, începută tragic, din cauza
dependenței cronice de alcool – cu bani, proprietăți,
familie, sentimente și minți pierdute! –, întinsă pe
parcursul a 20 de ani, dar continuată fericit, pentru
că rațiunea a fost mai tare decât viciul și a învins.
Chiar dacă pilda vorbitorului este una meditativă
– cuvântul „categoric” nu prea poate lega frății de
cruce cu viciile – „Cine devine dependent rămâne
dependent toată viața, atât doar că dependența
este... arestată!”, merită să cugetăm atent și
să decidem tot așa. Asta au făcut și angajații
Aquatim prezenți la acțiunea Creștem debitul la...
SĂNĂTATE și le-a plăcut. Mulți dintre ei au ținut
să-și spună, la rându-le, povestea, care, inevitabil,
cuprinde o renunțare la acel ceva numit viciu,

VINO ALĂTURI DE NOI:

Vineri, 16 noiembrie 2018

Miercuri, 07 noiembrie
2018 (orele 13:00), în sala
de conferințe de la parterul
sediului
central Aquatim
(P-ța 700), stinge țigara și
vino la un pahar de…
vorbă, pe tema
dependențelor de fumat și
de alcool.

(orele 12:00), în aceeași locație,
avem invitați care ne vor…
mișca! Dedicăm această zi
discuțiilor pe o temă
importantă: stil de viață
sănătos - sport – nutriție recuperare.

Ca și în anii precedenti, și în 2018 furnizăm apă si donăm… sânge,

dar s-au simțit bine însăluna
împărtășească
și să simtă
decembrie!
reacții
pozitive
din public.
Mulți
dintre
participanții
Ne întâlnim
cu persoane
deosebite,
invitați
speciali
care ne vor la
cu experiența
lor. Pregătim
și surprize!!!
acțiuneaîmbogăți
de miercuri
au înțeles
și sfatul
psihologului
Înscrieri la colega noastră Crenguța Radosav –
Cristian Bordea:crenguta.radosav@aquatim.ro
„Atunci când ai un viciu, îți pierzi
libertatea!”.
Locuri limitate!
„M-a bucurat enorm interesul arătat la această
primă acțiune a campaniei noastre. Știu că e greu
să vorbești despre lucrurile din viața ta care nu
intră la categoria fapte pozitive, dar, iată, nu e
imposibil. Și-apoi, exemplele de reușită, în acest
sens, povestite, auzite direct, contează foarte mult.
Sunt sigură că la viitoarea întâlnire vorbitorii vor fi
mai mulți, acum, după ce am spart gheața și s-a
demonstrat că nu doare. Intențiile sunt dintre cele
mai bune și știu că rezultatele pot fi la fel”, ne-a
spus medicul Cristina Nica.
O a doua întâlnire din cadrul campaniei s-a
desfășurat două zile de prima și s-a centrat pe
discuții legate de stil de viață sănătos – sport –
nutriție – recuperare. Au fost, alături de noi, un

De-a lungul timpului, Timișoara a rămas centrul
principalei zone de dezvoltare economică a
României și datorită miilor de absolvenți ai
Politehnicii, care au dovedit calitățile inginerului
format la Timișoara. La acest drum, pornit în urmă
cu aproape un secol, Universitatea Politehnica a
avut în permanență doi parteneri de încredere:
învățământul preuniversitar și mediul economic.
E o frumoasă declarație făcută de partenerii noștri
din UPT cu care Aquatim are o colaborare de
mulți ani, concretizată prin evenimente științifice,
schimburi de studenți, participări la târguri sau
expoziții. În 7 și 8 noiembrie, evenimentul devenit
tradiție, numit Zilele Carierei, organizat de
Universitatea Politehnica Timișoara, prin intermediul

În fond, Mark Twain avea mare dreptate: „Singurul
mod de-a te menține sănătos este să mănânci ceea
ce nu vrei, să bei ceea ce nu-ți place și să faci ceea
ce mai degrabă n-ai face.” E pura și cruda realitate
care, odată înțeleasă profund, poate fi pusă în
practică mai ușor.
În cadrul aceleiași întâlniri de la sediul Aquatim,
s-a vorbit despre incidența bolilor cardio-vasculare
asupra organismelor noastre stresate, adesea
peste măsură, despre riscurile combinate în cazul
celor care mai au și alte vicii, despre prevenție
și conștientizare, despre modelele pe care le
oferim, în familie, copiilor noștri, despre trezirea la
o realitate dură, dar gestionabilă cu inteligență și
rațiune.
Ca o concluzie, inițiativa Cristinei Nica, de intrare
lină în viața personală și întindere de mână caldă
și sinceră, s-a dovedit un succes. Campania
Creștem debitul la... SĂNĂTATE continuă, în luna
decembrie, cu donare de sânge, demers pe care,
tot la propunerea medicului Cristina Nica, angajații
Aquatim îl duc la îndeplinire, cu inima deschisă.
C. RADOSAV

Aquademica educă tinerii din mediul rural
Pe agenda Fundației Aquademica, în luna
noiembrie, a figurat o acțiune educativă, de
informare și conștientizare, destinată elevilor
din mediul rural, în cadrul proiectului „Planuri de
siguranță a apei și sanitației din mediul rural al
României, Albaniei și Macedoniei”.

Zilele Carierei, într-o ediŢie norocoasă
Universitatea Politehnica Timișoara sărbătorește
anul acesta 98 de ani de activitate și, alături de
toată țara, 100 de ani de la Marea Unire, eveniment
care a creat premisele pentru înființarea acestei
instituții de învățământ superior.

nutriționist și un profesor de sport, dar și colegi care
au reușit să câștige lupta dură cu kilogramele în
plus. S-a insistat pe un motto important: Suntem
ceea ce mâncăm!

Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră,
ajuns la ediția cu numărul norocos 13, a reunit
peste 50 de companii, cu oferte generoase de locuri
de muncă și sute de studenți dornici să analizeze
variantele unei piețe dinamice, așa cum este cea
din Vest.
Deschiderea manifestărilor a avut loc în Sala
Auditorium a Bibliotecii UPT, unde a fost marcat
și momentul „Gala promotorilor UPT”, program
ce-și propune să identifice noile provocări cu care
se confruntă un tânăr, în evoluția sa de la elev la
student, apoi la angajat. Tot în cadrul momentului,
a avut loc premierea instituțiilor de învățământ
preuniversitare, ai căror absolvenți se îndreaptă
către Universitatea Politehnica Timișoara și
contribuie la menținerea prestigiului acestei instituții,
respectiv asigurarea interacțiunii dintre universitate
și mediul economic, prin oferirea de oportunități de
carieră studenților și absolvenților.
În premieră, evenimentul girat de către directorul
Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră,
Florin Bodin, a avut invitați directorii a 50 de unități
din învățământul preuniversitar din 8 județe și
reprezentanți ai Inspectoratelor Școlare Județene,
alături de conducerea universității și a facultăților
din Universitatea Politehnica Timișoara.
Compania Aquatim a fost prezentă cu stand,
consiliere și oferte de practică pentru studenți și, ca
în fiecare ediție, a fost asaltată cu interes.
Zilele Carierei în UPT se adresează studenţilor,
masteranzilor şi absolvenţilor sau oricăror persoane
aflate în căutarea unei oportunităţi de carieră,
companiilor, instituţiilor de profil interesate să ofere
oportunităţi de carieră.
C. R.

Nevoia de apă potabilă sigură și igienă personală,
precum și rolul acestora în menținerea sănătății
au fost temele prezentate elevilor, în școlile din
Mănăștiur, Satchinez și Hodoni.
Pentru că în luna noiembrie se sărbătorește Ziua
Mondială a Toaletei, copiii au avut ocazia să afle
informații interesante despre istoria toaletelor, dar
și despre situația actuală a canalizării în lume. Spre
bucuria tuturor participanților, în încheiere au avut
loc scurte concursuri educative, câștigătorii fiind
recompensați cu diverse premii.
Potrivit statisticilor, la nivel mondial, peste 2,5
miliarde de persoane nu au acces la instalații
sanitare corespunzătoare și 1,1 miliarde de
persoane încă își mai fac nevoile în natură – o
problemă cu repercusiuni grave asupra sănătății
umane. Anual, pe glob, circa 1,8 milioane de
oameni mor din cauza bolilor asociate dizenteriei.
Scăderea la jumătate a numărului de persoane
care nu are acces la toalete cu apă curentă până în
anul 2015 constituie unul dintre obiective principale
de dezvoltare, fixate de ONU în 2000 – un obiectiv
care pare însă de nerealizat. În ritmul actual, el nu
va putea fi atins înainte de anul 2075.
Din păcate, și România se numără printre țările cu
rată mare a mortalității infantile (7,3 ‰), fapt datorat
nu în ultimul rând condițiilor precare de igienă,
specifice mai ales mediului rural. Potrivit Institutului
Național de Statistică, din cele 2.861 de comune ale
țării, doar 871 au sisteme de canalizare, adică puțin
peste un sfert dintre ele. Locuitorii de la țară, pe de
o parte, s-au obișnuit așa, după ce au trăit o viață
întreagă fără apă curentă în casă și cu haznaua în
fundul curții. Pe de altă parte însă, trebuie spus că,
deseori, aici lipsește educația sanitară, sau pur și
simplu sărăcia își spune cuvântul.
Monica ISACU
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Constantin FâŞcu: „Sunt mândru că am instaurat noŢiunea de preŞedinte de sindicat la Aquatim!”
De 44 de ani, fără ca vreodată să se
clintească în aspirații – nici chiar SUA
n-au fost în stare să-l „răzgândească”
–, colegul nostru, Constantin Fâșcu,
lucrează în Aquatim. Este ceea ce se numește,
pe bune și fără conotații patriotarde, omul fidel
companiei și, de ce nu, și țării, căci nu-i de ici de
colo să refuzi o viață în Țara Făgăduinței pentru
România, via Timișoara!
Costică e un tip solar nu doar pentru că e născut
vara. El e fața cu zâmbetul în sus pentru că iubește
viața și oamenii și toate cele care le întrepătrund pe
cele două. O fi el sindicalist, dar înainte de toate e
Aquatimist! E din echipă, a lucrat la consolidarea
ei, o prețuiește exact așa cum își prețuiește propria
familie. Și-apoi, ce mai frumos de atât? Să-ți fie
firma casă și colegii dragi ca și-ai tăi?!
În 1974, intra în GIGEL, fostul conglomerat al
serviciilor publice din Timișoara, ca electrician, în
- continuare din pag. 1 -

Ca în fiecare an, tot de Ziua Națională are loc și
deschiderea unei noi ediții a Târgului de Crăciun
din Piața Victoriei. Începând cu ora 15.30, va
răsuna muzica populară în Piața Victoriei, cu
ansamblurile „Ghiocelul” din Giroc, „Doina
Timișului” din Timișoara, „Semenicul” din Reșița,
„Timișul” și soliștii invitați.
De la 18.30 începe tradiționala ceremonie militară
de retragere cu torțe, realizată de Muzica Militară
și militari ai Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere
„Decebal”. Se va merge pe următorul traseu:
Monument Virgil Economu (Piața Petru Maior) –
Calea Lugojului – Bd. Take Ionescu – Bastionul
Theresia – Piața Unirii – Piața Libertății – Piața
Victoriei. Se estimează că se ajunge la destinație
în jurul orei 19.40.
Față de alți ani, conform programului făcut public
de Instituția Prefectului Timiș, iluminatul festiv
de sărbători va fi pornit la ora 19.40, din Piața
Victoriei. După momentul festiv, încep concertele,
iar ziua va fi încheiată cu un foc de artificii.
C. R.

2018 iese din Aquatim, tot ca electrician. Meseria
care i-a adus satisfacții a mers mână în mână,
dintotdeauna, cu sportul. Costică joacă handbal de
când se știe, nu oriunde, ci în Divizia A, apoi a fost
arbitru în Liga Națională de Handbal și, acum, a
predat ștafeta, cu mândrie, în mâinile fiului său.
Alura de atlet l-a ajutat – deși se copilărește s-o
recunoască – să-l admire femeile și să-l aleagă
– bine, normal, nu doar ele – lider sindical, în
anul 1996. „Norocul meu în viață au fost femeile.
M-au ales fetele, da, pentru că am fost simpatic!
Sper că mai sunt! În egală măsură, sper că n-am
dezamăgit”, e replica favorită a lui Costică. De
22 de ani, cu bune, cu rele, cu lupte surde sau
asurzitoare, cu opoziție fermă la privatizare,
cu deschidere către doleanțele membrilor săi,
viceliderul, apoi liderul sindical din Aquatim și-a
apărat „casa”. Cum îi place să spună, el a fost cel
care a instaurat noțiunea de președinte de sindicat
și, vă asigurăm, nu-i o chestiune ușoară!
„Am avut colegi și șefi extraordinari! Evident că au
fost și mici sincope, sunt 44 de ani de muncă. Nu
poate fi totul perfect, nu poate fi totul roz. Dar, trag
linie, cu mari emoții, imense, și spun că au fost
cei mai frumoși ani din viața mea. Tinerii de acum
trebuie să priceapă că sunt niște reguli, niște rigori
pe care trebuie să le respecte. Din când în când, e
nevoie să faci unele compromisuri, mici, dar trebuie
făcute, așa e viața. Cred, sper, simt că foarte mulți
colegi au ținut și țin la mine!”, spune, cu vocea, în
premieră, tremurândă, Constantin Fâșcu.
De ce sunt puse multe la trecut? Pentru că liderul
nostru se pensionează…Privindu-l, crezi că e o
glumă. Muntele acesta de om, puternic, vesel,
harnic, plin de zvâc, n-are cum să dețină șaizeci și
de ani, nici măcar în buletin, darmite în… sine! Nici
cumpăna medicală prin care a trecut, în 2013, nu
l-a schimbat, nu i-a tăiat din gena asta colerică, în
sensul bun al cuvântului. „Mi-a zis Dumnezeu că nu
s-a terminat sfoara”. Și nu s-a terminat!
Costică mai are o calitate: e un bucătar desăvârșit.
Nicio petrecere, restrânsă au ba, nu s-a putut scrie,
fără lingura de lemn a masterchefului. Cele mai
bune gulașuri îi poartă semnătura, cele mai bune

grătare îi aparțin. Confirm! Dar și cele mai aprige
cântări, românești sau sârbești, îl vizează direct
și... muzical. De la Ziveli la Vizeli (salutul pentru
prieteni), la doine și brâuri bănățene, toate îl au pe
desfășurător! Costică a fost și este omul petrecerii.
Diploma de Merit pentru activitatea profesională,
pe care a primit-o din mâna directorului general,
Ilie Vlaicu, i-a întărit convingerea că e un om care
contează. Mulțumirile adresate la scenă deschisă
l-au emoționat vizibil. Să-ți spună șeful cel mare că
ești un tip corect, care ține la firmă, de care îi și ne
va fi dor, pe care vrea să-l revadă cât mai des, care
trebuie implicat și pe viitor în activitățile companiei,
e lucru mare!
„ - Ce-o să faci, Costică, în prima zi de pensie?
- N-o să mai merg la lucru...”
În schimb, o să-și ia familia, soția, nepoțica,
ceaunul și lingura de lemn și-n lume cu toții! Două
săptămâni, după care va veni la Aquatim, să-și
salute colegii. Care-i vor duce, cu siguranță, dorul.
Călătorul...
Mă bucur tare că ne cunoaștem, Constantine,
Constantine!
Crenguța RADOSAV

Toamna este cel mai frumos anotimp în care să vedeți
Veneția, se spune. Dar tot toamna, în Veneția este
sezonul alertelor aqua alta. Apa sărată a lagunei,
sub influența mareei și a vânturilor, se revarsă peste
marginile canalelor și inundă piețe și străzi. Nimic
neobișnuit pentru localnici și, până la urmă, nici pentru
turiști. Mesele și scaunele teraselor sunt mutate la
adăpost și totul merge mai departe... În imagine, Riva
degli Schiavoni, pe timp de aqua alta, la sfârșit de
octombrie.
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