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Campanie Aquatim: Vestim OMENIA!
Implicarea companiei Aquatim SA în acțiuni menite
să alunge neîmpliniri, înlocuindu-le cu bucurii de
lungă durată este, demult, o constantă. Campaniile
noastre de responsabilitate socială merg mână în
mână și suflet lângă suflet cu activitățile tehnice,
specifice unei societăți de apă și canalizare, astfel
că, într-un demers absolut obligatoriu și uman,
dăm apă și speranță. Drumul campaniilor de acest
tip a fost și este cu dublu sens, unul definit de
empatie: inițiativele noastre au prins teren fertil în
zonele vizate de noi, respectiv solicitările venite
în timp dinspre societate către noi au fost tratate,
întotdeauna, cu un DA categoric. Ne-am întâlnit la
mijlocul drumului și ne-am dat mâna, ca între oameni
serioși, implicați, sensibili. Apoi, am rămas prieteni de
cursă lungă, ceea ce ne bucură și onorează.
Ne-am concentrat, cu predilecție, pe ceea ce este
fragil, pe copii și tineri care, din diferite motive ce
țin de soartă sau conjunctură nefastă, nu-și pot
oferi totul, căci n-au cum. Cu atât mai mare ne-a
fost bucuria. Ce mai frumos decât să fii destinatarul
recunoștinței celor care au cea mai mare nevoie de
tine!
De Mărțișor, continuăm să oferim speranța! De
data aceasta, copiilor Grădiniței din Șemlacu Mare.
Cei 12 micuți, cu vârste între doi și șase ani, nu au
norocul altora să-și poată duce orele, activitățile
educaționale și recreative într-un spațiu adecvat,
pentru că grădinița lor nu este dotată corespunzător.
Nu dispune de mobilier suficient, de jocuri interactive
sau jucării, nu are materiale didactice necesare
procesului de învățare, nu poate, așadar, oferi
condiții firești de celor 12 locatari speciali. Aquatim și
Asociația COPII, însă, pot!
Campania „Vestim OMENIA” este gândită exact
pentru a le oferi o primăvară senină și un Mărțișor
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plin de emoție și culoare. Copiii, ajutați de
educatoare și de membrii Asociației, vor confecționa
250 de mărțișoare speciale, în care vor pune totul:
măiestrie, candoare, sensibilitate, dorință, speranță,
o poveste frumoasă care începe cu „a fost odată
o grădiniță de vis!”. Mărțișoarele speciale vor fi
dăruite doamnelor și domnișoarelor din Aquatim,
care, vă asigurăm, sunt deja foarte nerăbdătoare
să le poarte! Realizarea vestitorilor primăverii a fost
posibilă cu sprijinul financiar al companiei noastre.
„Vestim OMENIA” nu se oprește aici, pentru că
am decis ca, în holul instituției noastre, din strada
Gheorghe Lazăr, nr.11 A, să instalăm o urnă
destinată donațiilor, deschisă tuturor: angajaților
proprii sau clienților, cu siguranță oamenilor cu
suflet cald!
Vă invităm să facem, împreună, un gest amplu și
consistent, de început de primăvară! Nu uitați că
faptele bune se întorc, înmiit!
Crenguța RADOSAV

Important: în cazul condominiilor, constituirea în asociaţii de proprietari este obligatorie!
Societatea Aquatim avertizează clienții asupra
obligativității constituirii în asociații de proprietari
pentru administrarea condominiilor, obligativitate
impusă de legislația din domeniu (Legea nr.
196/20.07.2018). Conform legii menționate,
companiile care prestează servicii de utilitate
publică printr-un branșament sau racord
comun au obligația să asigure serviciile numai
dacă există o asociație de proprietari pentru
condominiul respectiv, care să aibă calitatea de
utilizator, respectiv titular de contract.
Condominiu înseamnă imobilul format din
teren cu una sau mai multe construcții, dintre
care unele proprietăți sunt comune, iar restul
sunt proprietăți individuale, pentru care se
întocmesc o carte funciară colectivă și câte o
carte funciară individuală pentru fiecare unitate
individuală aflată în proprietate exclusivă. Poate
fi reprezentată de locuințe și spații cu altă
destinație, după caz.
Constituie condominiu: un corp de clădire
multietajat sau, în condițiile în care se poate

delimita proprietatea comună, fiecare tronson
cu una sau mai multe scări din cadrul acestuia,
respectiv un ansamblu rezidențial format
din locuințe și construcții cu altă destinație,
individuale, amplasate izolat, înșiruit sau
cuplat, în care proprietățile individuale sunt
interdependente.
În sensul recomandării Aquatim, reprezentanții
asociațiilor de proprietari sunt așteptați, cât mai
curând, la Biroul Contracte al societății, de pe str.
Treboniu Laurian nr. 7A, camera 12.
Programul cu publicul este luni, miercuri, vineri,
între orele 8 și 15:30, respectiv marți și joi, între
orele 8 și 18. Pentru încheierea noului contract
sunt necesare copia sentinței civile (hotărârii
judecătorești) de înființare a asociației și copia
certificatului de înregistrare fiscală.
Informații suplimentare pot fi obținute la numerele
de telefon 0754 099 502 (Birou Relații – Clienți) și
0754 099 503 (Compartiment Contracte).
C. R.

2

Nr. 2 (114) • februarie 2019

Minuni inginereŞti ale lumii moderne
astfel încât să reziste la temperaturi foarte mici,
de -20 de grade Celsius. Calea ferată trece prin
opt regiuni în care ora este diferită, 87 de orașe și
peste 16 mari râuri. Peste 90.000 de oameni au
lucrat la trans-siberian, timp de 10 ani, proiectul
gigantic fiind încheiat în anul 1904.

Staţia Spaţială Internaţională

Barajul Hoover, foto: xtremegapyear.com

Inginerie de finețe și tehnologie
uimitoare – acestea sunt chei ce
„deschid” construcții pe măsură,
în lumea întreagă! Ne iau ochii, ne
provoacă mirare și admirație pentru toți
cei care au reușit și reușesc să creeze adevărate
minuni inginerești, ce-și scriu imortalitatea și
măreția pe planeta albastră.
Într-o ordine aleatoare, începem prezentarea cu
ceea ce tehnologia, inovația, imaginația și munca
inginerilor lumii moderne livrează în domeniul
infrastructurii de calibru.

Barajul Hoover, SUA
Barajul are o înălțime de 220 de metri și se înalță
deasupra râului Colorado. Grosimea lui este de
210 metri la bază și de 13 metri în cel mai înalt
punct. Barajul a fost terminat în anul 1936.

Podul Akashi Kaikyo, Japonia
În acest mega-proiect au fost implicate două
milioane de persoane care au muncit tot 10 ani.
Podul leagă orașele Kobe și Iwaya de pe Insula
Awaji. Vorbim despre cel mai lung pod suspendat
din lume, el având 1.991 de metri!

Calea ferată trans-siberiană
Această cale ferată impresionantă leagă Moscova
și estul Rusiei de Japonia și Mongolia. Are o
lungime de 8.851 km, iar inginerii au conceput-o

Categoric, ISS este cel mai scump obiect
construit vreodată de omenire! Stația se află la o
înălțime de 354 km deasupra pământului, 15 țări
fiind implicate în acest proiect gigantic. Costul s-a
ridicat la 100 de miliarde de dolari și nu mai puțin
de 100.000 de oameni au fost întrebuințați în
construcția Stației.

Canalul Panama
Canalul are 77 de kilometri lungime și leagă
Oceanul Atlantic de Oceanul Pacific. Canalul, o
adevărată minune a ingineriei, implică mai multe
sectiuni care permit trecerea vaselor. Fiecare
baraj care separă aceste secțiuni are o greutate
de 750 de tone! Canalul Panama, terminat în
1914, este folosit anual de 15.000 de vase.

Taipei 101, Taiwan
Vorbim despre primul zgârie-nori care a trecut de
înălțimea de 500 de metri! În 2004, când a fost
terminat, avea cel mai rapid ascensor, obținând
astfel și recordul pentru cea mai înaltă clădire din
lume. Blocul include opt coloane uriașe, care îl
fac foarte rezistent la cutremure.

Aeroportul Internaţional Kansai, Japonia
A fost primul construit pe o insulă artificială.
Orașul Osaka este unul dintre cele mai
aglomerate din lume, astfel că nu mai era loc de
un aeroport. S-a decis, așadar, construcția pe o
insulă artificială, în lungime de 4 km și o lățime de
2,5 km. Construcția a durat trei ani și a costat 20
de miliarde de dolari.
Crenguța RADOSAV

De la spiritualitate, la sustenabilitate
Călugării unei mănăstiri trapiste belgiene, din
apropierea graniței cu Olanda, fabrică de peste
130 de ani, cu mare succes comercial − producția
actuală ridicându-se la 10 milioane de litri pe an −,
o bere artizanală din categoria „pentru cunoscători”.
Se spune că în mănăstirile trapiste din Belgia
se găsește cea mai bună bere din lume. Cert e
că aceasta este produsă în condiții controlate și
speciale – e făcută numai de către călugări sau sub
directa lor îndrumare, iar berăria trebuie să fie doar
o anexă a mănăstirii, banii obţinuţi din vânzarea
berii servind la administrarea acesteia.
Călugării de care vorbim, de la abația
Koningshoeven, una din cele 13 abații ce produc
bere trapistă, au reușit recent să iasă în față,
îmbinând tradiția cu inovația. Au păstrat rețeta berii,
dar au îmbunătățit tehnologia, cu o componentă
ecologică, de filtrare a apei uzate rezultate din
proces cu ajutorul... plantelor, Koningshoeven
devenind prima berărie din vestul Europei cu o
asemenea instalație. Filtrarea apei are loc într-o
seră, cu 70 de specii de ferigi și plante subtropicale,
așezate în recipiente mari, prin care circulă apă
uzată. Microorganismele găzduite de rădăcinile

plantelor interacționează cu bacteriile din apa
uzată, curățind practic apa, ce este reciclată, adică
refolosită în procesul de fabricație al berii.
Sistemul pus la punct de călugării trapiști
economisește astfel șapte litri de apă uzată, la
fiecare litru de bere produsă. „De șapte ori pe
zi îi mulțumim Domnului pentru creația lui, în
rugăciunile noastre, dar prin asta nu combatem
poluarea”, spune părintele Isaac, convins că de la
spiritualitate la sustenabilitate nu e decât un pas
firesc. Noua instalație a fost, bineînțeles, sfințită
și funcționează, cu brio, în regim de testare. Se
estimează că sistemul va trata circa 450.000 litri
de apă în 7 ore, când va fi complet operațional,
și aceasta fără intervenția omului, funcționarea
fiind automatizată. Planurile călugărilor trapiști nu
se opresc însă aici, ei intenționează să adapteze
tehnologia lor de epurare și pentru apa rezultată
din consumul menajer, pentru că, spune părintele
Isaac, „avem o responsabilitate foarte mare vizavi
de noua generație, trebuie să ne asigurăm că le
lăsăm moștenire o lume mai curată.”
Loredana LEORDEAN
Sursa: The Guardian

Papa Francisc
converteŞte la ecologie
Vremurile se schimbă, și, odată cu ele,
și mentalitățile, chiar și acolo unde până
de curând nu am fi crezut că se poate.
O dovadă în acest sens este a doua
enciclică a Papei Francisc, Laudato Si,
una cu valențe… ecologiste.
Enciclicele sunt circulare trimise de Papă tuturor
catolicilor, cuprinzând directive oficiale în probleme
religioase, etice, sociale sau politice. Deoarece
enciclicele sunt răspunsuri la nevoi sau situații
temporare, majoritatea sunt date uitării după o
vreme, însă au existat câteva de-a lungul timpului
care au abordat teme actuale în orice epocă, cu un
impact puternic în lume, nu doar asupra catolicilor,
ci asupra întreagii comunități creștine.
Laudato Si are toate șansele să se înscrie în
ultima categorie datorită temei majore pe care o
abordează, și anume „grija pentru casa comună”,
adică pentru planeta pe care locuim. Suveranul
Pontif îndeamnă la o convertire ecologică, prin a
„asculta cu inima” strigătele pământului cu care
suntem cu toții conectați.
Un subiect abordat cu maximă seriozitate este
accesul la apă potabilă, un drept universal și
fundamental al omului, apa fiind esențială pentru
supraviețuire. O problemă majoră o constituie
calitatea apei disponibile pentru cei nevoiași. În
anumite locuri, deși calitatea și cantitatea apei scad
constant, există tendința de a privatiza această
resursă, considerând-o un bun de consum și
tratând-o ca atare, în defavoarea celor care nu și-o
permit. Lumea are o datorie față de cei fără acces
la apă potabilă, deoarece acestora le este negat
chiar dreptul la viață și la demnitate.
Mulți din nevoiașii planetei locuiesc în zonele cele
mai afectate de încălzirea globală, iar mijloacele lor
de subzistență depind în mare măsură de resursele
naturale, pe care ei le-au folosit în mod responsabil
de generații întregi. Acum, o dată cu schimbările
climatice, acești oameni se văd privați de dreptul
la un trai decent, în condițiile în care nu au acces
nici la servicii de protecție socială. Consumerismul
excesiv, indiferența țărilor dezvoltate față de cele
subdezvoltate, impactul negativ al tehnologiei
folosite fără discernământ și măsură, toate sunt
abordate și dur criticate în enciclica ce însumează
184 de pagini.
În același timp însă, Papa ne îndeamnă să ne
mobilizăm, indiferent de religia noastră, să ne
schimbăm obiceiurile dăunătoare mediului, să
protejăm această planetă care ne susține pe toți,
subliniind faptul că doar prin eforturile noastre
comune, cumpătare și toleranță putem lăsa
generațiilor viitoare un loc mai bun și reamintindune totodată că este de datoria noastră, ca și
creștini, să protejăm toate creațiile Domnului,
oameni mai puțin norocoși, animale, plante și în
final însuși Pământul.
Crina CHIRILĂ
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Aquademica convoacă
clubul Epurării
Fundaţia Aquademica invită, ca în fiecare
primăvară, la Timişoara, specialiștii în tratarea
apelor uzate, la întâlnirea Clubului Epurării, for
de discuţii aplicate pentru toţi cei care lucrează
în acest domeniu. În perioada 4-5 aprilie 2019,
specialiștii companiilor de apă sau firmelor de profil
sunt așteptați, așadar, la Staţia de Epurare Stan
Vidrighin, din Timișoara, strada Păstorilor nr. 1.
Problematica propusă pentru agenda întâlnirii
se referă la impactul schimbărilor climatice în
funcționarea stațiilor de epurare, impact ce
generează probleme majore și dificil de gestionat.
Schimbul de experiență și studiile de caz din fiecare
județ în parte vor defini, cu siguranță, și această
întâlnire drept una utilă şi constructivă.
Termenul limită de înscriere este 1 aprilie, iar detalii
despre reuniunea din Timișoara se pot găsi pe siteul: www.aquademica.ro.
Loredana LEORDEAN

3

3

Schimb de experienŢă util, Aquatim - Apa Prod
importantă.

Discuțiile pe teme comune și concrete,
între specialiștii companiilor de apă din
toată țara, sunt o constantă în cadrul
Aquatim SA pentru că eficiența lor a
fost demonstrată în timp și este una

Recent, reprezentanți ai companiei noastre din
Comunicare și Control Managerial au fost într-un
schimb de experiență la Apa Prod Deva, companie
cu care există o colaborare îndelungată pe
numeroase teme și domenii de acțiune.
Discuțiile de la sediul companiei au vizat schimburi
de idei privitoare la strategii de comunicare,
pe diferite segmente de vârstă și problematici
specifice, atracția principală pentru colegii din Apa
Prod fiind Centrul Aquapic de la Timișoara, pe care
doresc să-l transpună în practică într-un spațiu
similar, la Deva. Ideea se va putea concretiza
ușor, la sediul Muzeului Apei Comunitare – ce
funcționează într-un spațiu al companiei și care este
perfect pentru un asemenea obiectiv.
Comunicarea timișoreano-hunedoreană a mai
pus pe agenda discuțiilor campaniile destinate
copiilor, în Săptămâna Altfel, dar și adulților, pe
tematica de actualitate privitoare la păstrarea unei
canalizări curate. Deva, la fel ca și Timișoara,
se confruntă cu destule sincope de atenție să le
zicem ale cetățenilor, atunci când vorbim despre
ce este permis și ce este interzis să se arunce în
canalizare.

Factura de apă, online!
Portalul dedicat clienților, accesibil de pe prima
pagină a site-ului nostru, www.aquatim.ro, pune
la dispoziție, pe lângă plata online a facturii,
cu card bancar, alte câteva facilități, menite să
simplifice lucrurile pentru cei care preferă versiunile
electronice clasicelor hârtii.

Muzeul apei comunitare, Deva

În egală măsură, la Deva, au fost atinse chestiuni
tehnice legate de branșamente, rețele, contoare
sau fose.
Schimbul de experiență Aquatim-Apa Prod a fost,
și de data aceasta, unul de succes, impresiile fiind
împărtășite în egală măsură, cu același entuziasm!
Crenguța RADOSAV
Reamintim așadar clienților noștri că factura de apă
poate fi descărcată ușor din contul de client de pe
site-ul nostru, în format electronic (fișier .pdf), prin
simplu clic pe iconița respectivă. Primirea facturii
prin e-mail este la trei clicuri distanță. Mai bine
zis, puteți activa această opțiune prin accesarea
meniului „Actualizare Date -> Configurari ->
Factura prin email” din contul dumneavoastră de
client.

Vremea Dragobetelui
Cupidon şi Dragobete/ Adună băieţi şi fete/ Unind
inimi rătăcite/ Ce tânjesc, stând adormite!
Fiind vremea lui, a Dragobetelui, vă invităm
să parcurgem împreună frumoasa legendă
românească pentru ca să știm cum și de ce merită
prețuit – și nu doar pe 24 februarie – acest frumos
flăcău de-odinioară, ce „trece” iubirea din vremuri
uitate, peste veacuri, în prezent, musai cu o inimă
imensă în piept!
Dragobetele e autohton, deci are o legendă plină
de mister, cum doar românii știu să țeasă. E
fermecătoare și captivantă, doar vorbește despre
iubire, împrăștie iubire, propune iubire! Până la
urmă, ce-ar fi lumea asta făr’ de iubire? Nimic…
Bătrânii spuneau că Dragobete era feciorul unei
preafrumoase femei, Dochia, despre care se
credea că ar fi fost fiica lui Decebal, şi… că însuşi
Traian, Împăratul romanilor, ar fi dorit-o de soţie.
Dochia avea părul bălai, împletit în două cozi ce-i
atârnau pe spate, cu ochii precum seninul cerului,
cu obrazul alb ca marmura şi cu buzele roşii,
cu miresme de frăguţe. Cine-o vedea, rămânea
înmărmurit de frumuseţea ei!
Fata locuia într-o colibă la poalele muntelui şi
avea o turmă de mioare pe care o ducea, zilnic, la
păscut. Într-una din zile, vrăjită de natura minunată,
a înnoptat pe malul lacului din care îşi adăpa
mioarele. Era o noapte cu lună plină. Dochia a
adormit pe un pat de flori, surâzând în somn. Pe la

miezul nopţii, când fata dormea dusă, din adâncul
muntelui s-a ridicat un nor de ceaţă care a acoperit
lumina lunii şi a învăluit într-o tandră îmbrăţişare,
trupul fecioarei adormite…
A doua zi, când a deschis ochii, soarele era la
amiază. Trezită ca dintr-un somn lung, a privit
împrejurul ei şi totul i se părea schimbat. Pe buze,
mai purta încă… mireasma delicată a unui sărut.
Neştiind ce-i cu ea, s-a privit în oglinda lacului, iar
pădurea a început a fremăta, şi un glas duios de
fluier se auzea în depărtări.
Viaţa şi-a continuat cursul normal, până când, după
9 luni de la întâmplarea misterioasă cu ceaţa, pe 24
februarie, a venit pe lume Dragobete! Ursitoare şi
naşe i-au fost patru zâne, Primăvara, Vara, Toamna
şi Iarna. Fiecare dintre ele i-au adus în dar ceea
ce au crezut că-i mai frumos şi mai util în viaţă.
Primăvara i-a semănat în inimă Iubirea, dăruindu-i
prospeţimea florilor şi tinereţea fără bătrâneţe. Vara
nu s-a lăsat mai prejos şi i-a dăruit copilului căldura
iubirii, împlinirea dragostei şi dulceaţa fructelor.
Toamna i-a adus în dar un fluier care să-i ţină de
urât, iar Iarna i-a ţesut un strai alb cu sclipiri de
diamante. I-a mai dăruit un brâu roşu, cusut cu
perle, drept cingătoare. Straiul era astfel conceput
încât creştea o dată cu flăcăul, rămânând alb ca
neaua, oricât l-ar fi purtat.
Dragobete avea părul negru precum noaptea şi
ochii verzi ca iarba mătăsoasă de pe munte, vorba
îi era dulce ca mierea, iar sărutul îi frigea ca jarul.

Era un flăcău vesel ce cânta din fluier şi iubea fetele
care îl priveau ca pe un zeu. Fecioarele care îl
întâlneau şi îi simţeau privirea vrăjită, uneori chiar
sărutul de foc, se jurau că el venise de pe alt tărâm.
Tot bătrânii se jurau că ar fi fost o scânteie de
adevăr în cele afirmate de fete. Pentru că nimeni nu
ştia cine îi este tată, se zvonea că ar fi fost zămislit
de chiar Duhul Muntelui, în timpul întâlnirii cu
Dochia, când acesta s-a transformat în ceaţă…
Dragobete trezea iubirea în inima fetelor, călătorea
cu viteza gândului şi venea acolo unde era chemat.
Îl iubeau toți pentru că oferea iubire.
Tot legenda aceasta fascinantă spune că, după sute
de ani de vieţuire pe pământ, timp în care oamenii
acestor meleaguri învăţaseră a iubi, iar învăţătura
se transmitea din tată în fiu şi de la mamă la fiică,
Spiritul Muntelui şi-a chemat copilul la pieptul lui.
La cererea tatălui, Maica Domnului, l-a transformat
într-o plantă magică, numită Năvalnic. Înflorește
primăvara și, evident, miroase a dragoste. Mare!
C.R.
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Cornel Şchiop: „În prima zi de pensie o să mă gândesc la... prima zi în care voi veni să-mi revăd colegii!”
Busuioc de prin Banat
Jocu-i din bătrâni lăsat
Să se joace în sărbători
Unde-s fete și feciori.

vorbesc despre mine, dar spun că am avut și am
o dorință majoră de a cunoaște tot, de a ști mai
mult, de a mă profesionaliza, de a nu sta pe loc”,
povestește, convingător, Cornel.

Și-am venit să joc și eu
Sorocul din satul meu
Cu mândruța mea cea dragă
Să ne vadă lumea-ntreagă!

Ochii-i de-un albastru ucigător aduc în perimetru,
realmente, și-un aer de Finlandă organizată și
civilizată, aer pe care l-a purtat cu el în toată
cariera. S-a bazat pe oameni, a încercat să-i
unească în echipe trainice, a învățat tot ceea ce
presupune achiziția de utilaje, lucrări de investiții,
servicii, din perspectiva procedurilor de achiziție,
a mâncat pe pâine legislația frecvent alambicată
și schimbătoare, a muncit pe brânci, dar cu o
satisfacție de erou, de data asta grec!

E piesa preferată a lui Cornel, din folclorul favorit
al zonei mamă, tată și străbuni la un loc, în
interpretarea inegalabilă a marelui artist Tiberiu
Ceia. Dacă e să ne luăm după acest detaliu, tabloul
e deja complet, căci Sorocul e Biblia Banatului, iar
cine-l venerează poate fi rapid caracterizat. Noi,
însă, vom intra treptat, ca de fiecare dată, după
cortina formalismelor și a pozițiilor oficiale, și vom
descoperi oamenii speciali de lângă noi, din viața
noastră, cu tact și răbdare, pentru a ne și vă bucura
privirea și ce e dincolo de ea.
Așadar, doamnelor și domnilor, prieteni, colegi, un
pic de vorbă cu Cornel Șchiop, șef Serviciu Achiziții
Publice, Aquatim SA!
Alură pur nordică, ochi de husky veritabil – deci
magnifici, statură impunătoare, emotivitate
ponderată, inteligență evidentă, ambiție de invidiat,
seriozitate, adaptabilitate, empatie. Așa ar suna
o suită introductivă a calităților văzute și simțite,
marca Șchiop. Trecând la cuprinsul acestei
vieți speciale de om pe măsură, descoperim un
absolvent de Mecanică, UPT, care a muncit în
compania noastră din anul 1990, care a traversat
etape profesionale exclusiv strălucite, care a legat
oameni și sudat echipe și care pe 11 februarie,
adică peste doar câteva zile, va intra în categoria
care pe el nu-l sperie absolut deloc, cea a
pensionarilor.
Cornel Șchiop a fost șef de când se știe. Vorba
lui, „cred că e de bine, pentru că ambiția m-a
caracterizat întotdeauna”! A lucrat, pe rând, ca
inginer principal, șef Birou Producție, șef Birou
Mecano-Energetic, șef Birou Aprovizionare, șef
Serviciu Achiziții Publice, într-un Aquatim pe care îl
consideră, categoric, drept a doua casă și familie.
E atât de sinceră și naturală explicația lui pentru
CV-ul impresionant pe care îl poartă în spate:
„Poate, sigur, trebuie să ai ceva din naștere pentru
a fi în poziții de conducere, nu doar calități tehnice,
profesionale. Nu am țintit asta, am simțit, în schimb,
că pot face față și mi-a plăcut enorm. E ciudat să

Cornel e un luptător și-i place asta. La fel de mult
îi place să vină la lucru și să rezoneze cu echipa
și cu managementul Aquatim: „E cea mai mare
satisfacție din viață să-ți dorești să vii la lucru, să te
apuci de noi provocări, zi de zi, să ai zâmbetul cu
tine și dragul de-a munci împreună cu oamenii tăi,
cu colegii și cu șefii tăi! Am avut parte de colective
extraordinare în toți acești ani, echipa e totul.
Legăturile sufletești se păstrează și după plecare, și
eu voi fi, categoric, legat de tot ce e aici, în Aquatim,
voi veni foarte des să vă văd!”, ne asigură colegul
nostru care, pe 11 februarie, își sărbătorește ziua
de naștere prin… intrarea la pensie.
Nu-l sperie deloc această postură, nu-l
dezarmează, căci, așa cum simte și spune, e o
răsplată, nu o pedeapsă, dar recunoaște că primul
gând îi va cuprinde pe cei cu care a împărțit atâția
ani birou, sediu, viață. „În prima zi de pensie o să
mă gândesc la... prima zi în care voi veni să-mi
revăd colegii!”, ca să ne fie clar, da?!
Cel mai mare succes profesional vizează toate
licitațiile din programul POS Mediu, licitații pe care
le-a dus, fericit, până la capăt, în bloc. Din 2012,
de când a intrat în ecuație acest proiect, nimic n-a
fost ușor, dimpotrivă. Ce mai contează, se poate
considera un învingător! Cornel e sigur că, pentru
a fi un bun profesionist, trebuie să fii om, cum e
convins că viață profesională modernă fără stres e
o utopie… A iubit și iubește matematica – a fost un
student strălucit, bursier evident, niciodată tocilar,
căci, se știe, în științele exacte nu există așa ceva!
– deci lucrurile exacte, hai și cu virgule, dar doar
cu cele premise de materia regină, îi plac filmele
de acțiune, integramele și muzica populară musai
bănățeană, că doar e bănățean în țoalele lui!

Foto: Dinuka Liyanawatte/Reuters, preluată din The Guardian

A văzut bucăți mari de lume și peste tot l-au atras
oamenii. Vietnamul l-a cucerit imediat pentru că, de
la prima interacțiune, l-a bucurat… bucuria cu care
l-au întâmpinat localnicii. A fost o experiență inedită
și fascinantă. N-a fost unica și nici ultima. Țările
nordice, din care pare că vine, i-au plăcut în egală
măsură. L-a atras civilizația, e un deziderat pe care
l-ar dori realizat peste tot. Pe Cornel l-au purtat
pașii în locuri aparte, are de gând să descopere
altele noi, în fapt abia așteaptă.
Cea mai mare realizare personală… se leagă de un
viciu: Cornel a renunțat la fumat după 40 de ani și,
de un an și jumătate, este un om fericit, cu plămâni
fericiți! N-a crezut că va reuși, uite că s-a înșelat. E
singura dată când afirmația asta sună foarte bine!
Ca o frumoasă concluzie a discuției cu omul nostru
drag vine următoarea afirmație care-i aparține:
„Chiar dacă, de-acum, intru în Asociația Oamenilor
Liberi (sic!), inima mea rămâne în Aquatim. Mă
simt foarte bine cu acest sentiment!“. Cornel, viață
frumoasă, pensie activă, albastru regal în priviri și
fericire cât toată Marea Nordului!
Crenguța RADOSAV

Apă pentru elefanți
În Colombo, capitala
statului Sri Lanka, un
elefant bea apă pe
stradă, înainte de a
se alătura celei mai
spectaculoase parade
de elefanți ce are loc
aici, o dată pe an.
În ziua cu lună plină
din februarie, budiștii
sărbătoresc Navam
Perahera. Milioane
de oameni umplu cu
acest prilej străzile din
Colombo, unde, pe lângă
procesiunea religioasă,
are loc un mare festival,
cu muzică, dans,
acrobații, cascadorii.
Parada celor circa 100
de elefanți este cel mai
apreciat moment al
festivalului.
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