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MOst wanted Şi în Săptămâna altfel: aquapic!

180 de milioane de euro pentru apă Şi canalizare 
în tiMiŞ

din cuprins 3 /2019 

un peŞte nuMit GOby

Sorin dumuSlăuan:  
„aquatim e Sufletul meu. punct!”

aquatim a deSchiS porŢile

Centrul Experimental Aquapic, rezultatul fericit al 
unui proiect realizat în parteneriat între Fundația 
Aquademica și compania Aquatim, atrage, an de 
an și primăvară de primăvară, ca un imens magnet, 
școli, grădinițe, elevi, dascăli din toată Timișoara, 
ba chiar și din împrejurimi, dovedind, fără dubii, că 
scopul realizării sale a fost atins, chiar depășit cu 
brio!

Săptămâna Altfel este un astfel de moment 
efervescent, în care porțile Aquapic se deschid 
larg pentru... sute de copii dornici să intre în 
tainele mediului, ale fabricării apei sau în detalii 
despre epurarea apei reziduale. Spațiul generos și 
ambientul extraordinar al Uzinei de Apă Industrială 
oferă vizitatorilor ore prețioase de educație și antren, 
concluziile unei astfel de zile pline fiind... îmbrăcate 
în culori vii, senine și atât de frumoase! Așa s-a 
exprimat unul dintre micuții care ne-a vizitat centrul, 
impresionat vizibil de activitățile la care a participat 
și de informațiile oferite.

Și anul acesta, între 15 și 19 aprilie, agenda de 
programări este efectiv depășită, lista școlilor 

sau grădinițelor fiind generoasă, numărul 
celor interesați depășind 500! Zilnic, 
reprezentantele Biroului de Comunicare 
vor fi prezente la Uzina 3 pentru a le oferi 
copiilor momente educaționale interesante, 
experimente în mini laborator, jocuri cu și 
despre apă.

Uzina de Apă Industrială, cunoscută ca 
Uzina 3, se găsește în apropierea canalului 
Bega, în cartierul Crișan din Timișoara, pe 
strada Frederic Mistral. După ce timp de 
zeci de ani a produs apă pentru fabricile 
din Timișoara, din anul 2007 și-a încetat 
activitatea, pentru că cei care aveau nevoie 
de apă industrială fie și-au facut propriile 
foraje, fie au închis fabricile. Spațiul a rămas 
neschimbat până în 2017, când Fundația 
Aquademica, Asociația Urban Survey și 
Aquatim au câștigat un proiect de 75.000 
de euro, bani cu care s-a amenajat Centrul 
Experimental pentru copii Aquapic.

Crenguța RADOSAV

Aquatim a marcat un moment important în 18 
martie 2019, prin semnarea contractului de 
finanțare pentru proiectul regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Timiș, în perioada 2014-2020, proiect ce asigură 
investiții în valoare totală de 180 de milioane de 
Euro, din care peste 135 de milioane sunt fonduri 
nerambursabile de la Uniunea Europeană. La 
semnare a fost prezent şi ministrul Fondurilor 
Europene, Rovana Plumb, care a declarat că 
Timișul este fruntaș în atragerea fondurilor 
europene.

Investițiile sunt destinate localităților cu peste 
2.000 de locuitori, membre în Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, 
pentru conformarea acestora la Directiva 98/83/CE 
privind calitatea apei destinate consumului uman.  
Cu bani europeni,  Aquatim va realiza în județ 22 
de stații de tratare a apei, 483 km de conducte de 
alimentare cu apă, 6 stații de epurare, 412 km de 
rețele de canalizare și un sistem SCADA regional, 
de monitorizare și control automat al proceselor de 
la stațiile de tratare și epurare.

În Timișoara, se vor reabilita 38 km de rețele 
de apă, 16 km de rețele de canalizare, se va 
moderniza Stația de Tratare Bega și se va construi 
o linie de valorificare termică a nămolului provenit 
de la stațiile de epurare din zona de operare a 
proiectului. Lucrările se vor desfășura în perioada 
2019-2023. 

Co-finanțarea Aquatim în programul regional sus-
menționat se ridică la 20,5 milioane euro, în timp 
ce 20,7 milioane euro sunt puse la dispoziție de la 
bugetul de stat și 3,2 milioane de la bugetul local. 
„Acest proiect vine ca o urmare a altor proiecte pe 
care noi le-am derulat de-a lungul timpului. Proiectul 

este dedicat perioadei 2014-2020, noi am început 
pregătirea proiectului în anul 2013, dar astfel de 
proiecte durează foarte mult timp, iar lucrările se vor 
desfăşura până în anul 2023”, a precizat directorul 
Aquatim, Ilie Vlaicu.

Aquatim continuă, așadar, o tradiție a atragerii 
de fonduri nerambursabile pentru lucrări mari 
de modernizare a infrastructurii de apă, printre 
realizările precedente fiind proiectul ISPA în 
valoare de peste 45 milioane de Euro și Programul 
Operațional Sectorial Mediu, în valoare totală de 
118 milioane de Euro. 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 
2014-2020 este finanțat din Programul Operațional 
Infrastructură Mare (POIM).  Acest program,  al 
doilea ca mărime din UE și cel mai complex din 
România pe această perioadă de programare, 
finanţează activităţi din următoarele sectoare: 
infrastructura de transport, protecţia mediului, 
managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările 
climatice, energie şi eficienţă energetică, 
contribuind la Strategia Uniunii Europene pentru o 
creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Crina CHIRILĂ

Aprilie 2018, primii vizitatori ai Aquapic, copii de la școala 
Dumbrăvița. 



Poate părea ciudat, dar e cât se poate de real: 
ne îndrăgostim de un gen muzical, de un artist 
sau de o piesă și printr-o inedită interacțiune 
între frecvențele sunetelor și apa proprie din 
organism. Fiecare melodie are o frecvență diferită 
care atinge anumite organe din corpul nostru… 
format 70-80% din apă! S-a demonstrat că apa își 
schimbă structura moleculară în funcție de mediul 
înconjurător, iar un factor important care generează 
acest fenomen este muzica.

În domeniul cercetărilor pe această temă 
fascinantă este celebru, de decenii, experimentul 
cercetătorului japonez Emoto Masaru, care, în 
1994, a uimit planeta pentru că a pus apa să 
asculte muzică! Ulterior, a înghețat-o rapid și a 
fotografiat-o, mai exact a surprins cristalele formate 
de aceasta  în urma… „audiției”.

Concluziile au fost mai mult decât surprinzătoare:  
fiecare melodie a format un cristal diferit. Astfel, 
compozițiile lui Mozart, Bach, Beethoven sau John 
Lenon au format cristale hexagonale frumoase, 
pe când piesele de heavy metal au creat forme 

neregulate (rockerii ar avea ceva de comentat, în 
această speță). 

Cert este că experimentul japonezului a 
redemonstrat o realitate pe care doar o simțeam și 
pe care n-am căutat s-o justificăm vreodată: corpul 
nostru este un burete gigant, format din trilioane 
de cămăruțe – celulele – și este afectat în mod 
direct de calitatea apei pe care o consumăm. Apa 
e maleabilă, forma ei fizică se adaptează la orice 
mediu, cea moleculară respectă aceleași reguli, iar 
energia vibrațiilor o poate schimba radical. Apa are, 
deci, capacitatea de-a reflecta mediul înconjurător, 
nu doar vizual, ci și molecular. 

Cât privește parteneriatul muzică-apă, acesta este 
unul veritabil și palpabil. Muzica face parte din 
viața noastră și, în funcție de etapele pe care le 
traversăm, “se cere” adaptată. Până la urmă, o aleg 
stările de spirit și trăirile interioare, dar și apa. Fiind 
convinși că muzica ne vindecă sufletele, iar apa 
ne ține în viață, n-avem decât să salutăm această 
„echipă” indestructibilă și s-o prețuim, atent și 
serios, în game senine și solare!

Crenguța RADOSAV 

Lupta împotriva plasticului se duce la 
nivel mondial, concertat, serios și într-
un ritm susținut, de câțiva ani, de când 
pericolul poluării naturii este unul major, 
vizibil și dramatic. 

Campaniile internaționale de curățare a 
mărilor și oceanelor sunt din ce în ce mai prezente 
în media, adepții se adună încet dar sigur, lucrurile 
se mișcă, așadar, în direcția cea bună. Până la 
urmă, legile nescrise ale universului acționează 
subtil, astfel că principalii vinovați de distrugerea 
planetei – oamenii – ajung să fie și  principalii 
protagoniști ai… schimbării la față, cum, de altfel, 
este și firesc. Fără o decizie colectivă și concretă, 
până în 2050 pe Terra va fi mai mult plastic decât 
pește. Poate fi ceva mai grav de atât? 

În această ecuație grea a vremurilor prin care cu 
toții trecem, ideile originale prind cât se poate de 
bine, iar efectele sunt miraculoase, ceea ce nu 
poate fi decât admirabil.

mâncătorul de plaStic
Spre exemplu, pe o plajă din lumea asta largă, 
un artist a avut ideea originală să creeze și așeze 
o sculptură în formă de pește, care a primit și un 
nume: Goby. 

Amplasat chiar pe teritoriul sutelor de turiști, Goby 
a devenit rapid vedeta zonei, îndeosebi în rândul 
copiilor. Lor, de altfel, li s-a spus, atât de frumos și 
firesc, să-l hrănească permanent cu plastic, căci 
aceasta este mâncarea lui. 

Practic, imensul Goby – în fapt, un container 
pentru materiale plastice – a reușit să curețe, grație 
originalității, o plajă întreagă, de mizerie, pahare, 
sticle, farfurii și câte și mai câte, odată ce mesajul a 
fost foarte bine înțeles și primit. 

În loc să plaseze cutii de gunoi plictisitoare în 
jurul plajei, inițiatorii au decis să utilizeze sârmă 
ghimpată, plasă și să realizeze o sculptură uriașă, 
în formă de pește, cu un semn drăguț care spunea: 
„Goby iubește plasticul, te rog să-l hrănești!”. 

Și Goby este hrănit, zi de zi. În timpul nopții, uriașul 
pește este luat de muncitorii municipalității pentru a 
fi golit și readus pe plajă a doua zi, evident flămând 
și dispus să fie hrănit din nou. Simpatizanții lui abia 
așteaptă să facă asta. 

Înțelegând, deci, că reciclarea din material plastic 
este foarte importantă și trebuie luată în serios, 
odată ce durează secole până ce aceste deșeuri 
solide se descompun, inițiativele internaționale, 
tehnice, complexe sau, ca și în cazul de față, 
inedite, sunt obligatorii. Timpul nu mai este de 
partea noastră, ci dimpotrivă. 

C. R.

Deși peste 70% din suprafața globului 
este acoperită de apă, oceanele, pe 
care ni le imaginăm ca fiind întinderi 
nemărginite de ape albastre și limpezi, 

nu sunt chiar așa, iar vina ne aparține. De-a 
lungul timpului, oamenii au aruncat în apă o 
mulțime de deșeuri de toate felurile, unele 
fiind distruse de ocean, dar altele imposibil de 
gestionat de către natură. Curenții oceanici 
concentrează deșeurile în celulele subtropicale de 
circulație a curenților (gyre), care au ajuns astfel 
să fie momentan „gropile de gunoi ale oceanelor”. 
Odată ajunse în aceste zone, deșeurile de plastic 
nu au cum să dispară singure. 

Provocarea pentru curățarea acestor zone 
este dată de faptul că poluarea cu plastic se 
răspândește pe milioane de kilometri pătrați și 
călătorește în toate direcțiile. 

Deșeurile neperisabile (în special, plasticul), 
purtate de curenții oceanici, s-au adunat, 
formând insule imense. Marea Insulă de 
Deșeuri din Pacific, de exemplu, este atât de 
mare încât e ușor de văzut din spațiu și acoperă 
o suprafață de 1,6 milioane de km2, conținând 
aproximativ 1,8 trilioane de obiecte. Ea a fost 
descoperită la mijlocul anilor ’80 și se găsește 
între Hawaii și California.

Folosirea unor vapoare pentru curățenie necesită 
o perioadă imensă de timp și miliarde de dolari. 

Era nevoie, așadar, de o alternativă 
mai puțin costisitoare, sigură și 
eficientă. 

Așa a apărut, în anul 2013, Ocean 
Cleanup, o organizație înființată 
de Boyan Slat, un tânăr inventator 
olandez genial, în vârstă de numai 18 
ani, care a proiectat un tip de sistem 
care, folosind mișcările naturale ale 
oceanului, prinde și concentrează 
plasticul într-un singur loc.  De acolo, 
acesta este preluat de vapoare și 
readus pe uscat. Astfel, se prevede 
curățarea a până la 50% din Marea 
Insulă de Deșeuri din Pacific în doar 
5 ani.

Acțiunea propriu-zisă a început deja în 8 
septembrie 2018, când primul sistem a fost lansat 
la apă în San Francisco, iar scopul organizației 
este să ajungă la un număr de 60 de sisteme de 
curățare. 

Sistemele plutitoare sunt proiectate pentru a 
aduna plastic cu dimensiuni de la câțiva milimetri, 
până la plase de pescuit care pot avea zeci de 
metri. Cercetările indică faptul că majoritatea 
deșeurilor de plastic sunt mari. Prin îndepărtarea 
plasticului din ocean, cât timp acesta este în 
bucăți mari, se previne transformarea lui în 
microparticule periculoase.

Combinând acțiunea de curățare a oceanelor 
cu reducerea folosirii plasticului la nivel mondial, 
am putea îndepărta 90% din plasticul din 
oceane până în 2040, iar până în 2050, am avea 
oceanele complet curate. 

În paralel cu dezvoltarea tehnologiei de extragere 
a plasticului din oceane, se caută soluții pentru 
refolosirea materialelor odată aduse înapoi 
pe uscat. Plasticul reciclat ar putea fi folosit 
pentru crearea de noi produse de înaltă calitate. 
Imaginați-vă că următorul dumneavoastră telefon 
sau următorii ochelari de soare ar putea proveni 
din plasticul reciclat din Marea Insulă de Deșeuri 
din Pacific. 

Crina CHIRILĂ
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ŞtiŢi cum rezonăm muzical?

Ocean cleanup – prOvOcarea secOlului
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noutăŢi pe aGenda 
aquademica

aquatim a deSchiS larg porŢile

În luna aprilie, Fundația Aquademica propune 
specialiștilor din comunitatea apei două întâlniri 
interesante. 

În perioada 4-5 aprilie, salariații companiilor de 
apă care lucrează în sectorul de tratare a apei 
uzate precum și ai firmelor de profil sunt așteptați 
la întâlnirea Clubului Epurării. Clubul, aflat acum 
la a cincea ediție, este un for de discuţii aplicate 
pentru toţi cei care activează în acest domeniu, 
iar problematica propusă în acest an se referă la 
impactul schimbărilor climatice în funcționarea 
stațiilor de epurare, un subiect de actualitate. 
Schimbul de experiență și studiile de caz din 
fiecare județ în parte vor defini, cu siguranță, și 
această întâlnire drept una utilă şi constructivă. 
Discuțiile vor fi conduse de Elena Săvescu, 
președinte al fundației Aquademica și șefa 
stației de epurare din Timișoara, specialist cu o 
experiență îndelungată în tratarea apelor uzate.

În perioada 11-12 aprilie, Aquademica va găzdui 
primul modul al seminarului Evaluarea satisfacției 
clienților. 

Problematica abordată de seminar va lua în 
discuție, pentru început, cadrul normativ și 
cerințele standardului ocupațional, orientarea 
către client și îmbunătățirea serviciilor, precum și 
percepția dimensiunilor responsabilității sociale. 
Aceste aspecte vor fi prezentate participanților de 
Cristina Borca, șefa departamentului Comunicare 
și relații publice la Aquatim și autor al unei teze 
de doctorat pe tematica responsabilității sociale, 
domeniu strâns legat de percepția publicului/
clienților unei organizații. 

În partea a doua participanții la seminar vor afla 
detalii concrete despre cum se construiește o 
cercetare pentru evaluarea satisfacției clienților, 
de la alegerea metodei de cercetare, până la 
culegerea datelor și interpretarea rezultatelor, 
toate acestea de la lectori cu experiență solidă în 
domeniu, atît în partea teoretică, cât și aplicativă. 
Marius Matichescu, cadru didactic la Facultatea 
de Sociologie și Psihologie a Universității de 
Vest din Timișoara, este și consultant cu mulți 
ani de experiență internațională în domeniu, 
iar Laurențiu Maricuțoiu, conferențiar în cadrul 
aceleiași facultăți, a condus mai multe studii de 
satisfacție a clienților, printre beneficiarii acestora 
numărându-se și compania de apă Aquatim. 

Loredana LEORDEAN

Aquaghizi: Gyongyke Tieregan, Bogdan Murariu,  
Cristian Florian și Andrei Păișanu

Primăvara pentru noi înseamnă, pe lângă bucuria 
firească a renașterii generale, fericirea de a-i avea 
alături, în câteva momente importante pentru 
industria apei, pe cei mai fideli prieteni, în revederi 
calde și speciale, deopotrivă emoționante. 

Ziua Mondială a Apei, 22 martie, este un astfel 
de moment! Și de data aceasta, elevi, profesori, 
studenți, părinți, bunici, vecini, timișoreni și timișeni 
sosiți în număr impresionant la Ziua Porților 
Deschise, organizată de Aquatim la Stația de 
Tratare a Apei Bega, ne-au făcut să ne simțim 
mândri că lucrăm într-o companie care stârnește 
atâta interes, oferindu-ne...o companie de zile mari! 

22 martie a fost o zi plină de soare – semn că și 
natura și-a oferit prietenia necondiționată – de 
interes și antren.

Peste 250 de vizitatori și-au făcut intrarea pe porțile 
uzinei de apă, împărțiți în grupuri...rezonabile 
pentru aquaghizii care au avut o zi grea, dar 
captivantă. Angajații STA Bega au mers în tururi 
susținute prin întinderea verde și frumoasă, 
explicându-le elevilor în principal, dar și studenților 
sosiți în număr mare, cum se transformă apa din 
râul Bega în apă potabilă, cea pe care o folosim 
zilnic la robinetele noastre.

Ne-au impresionat TOȚI, dar merită să pomenim 
grupul masiv de liceeni de la Liceul Tehnologic 
Azur, Liceul Teoretic Grigore Moisil și Liceul 
Teoretic Traian Vuia Făget, implicați într-un proiect 
educațional, dedicat chiar Zilei Mondiale a Apei. 
Ghidați de inimoasa profesoară Silvia Grotti Szabo, 
elevii au fost predați aquaghizilor și întrebați, la 
final, ce i-a impresionat cel mai mult. Răspunsurile 
au venit în cascadă: aquaghizii, căci oamenii noștri 
sunt profesioniști desăvârșiți! Evident, și procesul 
tehnologic major și complex, explicat pe-ndelete, a 
creat interes. 

Azurul a organizat ad-hoc și o premiere pentru cei 
mai cei elevi, iar Aquatim i-a răsplătit cu diplome, 
brățări și tricouri personalizate.

Un alt grup inedit de vizitatori a venit dinspre Liceul 
Teoretic Grigore Moisil. Elevii, din clasele a IX-a, a 
X-a și a XI-a, implicați într-un proiect Erasmus, au 
intrat cu zâmbete largi, cu inscripții ale proiectului 
european, au făcut sute de poze în uzină, au pus 
întrebări și s-au declarat impresionați de cele 
văzute și auzite.

Studenții de la Facultatea de Geografie au fost, la 
rându-le, numeroși și dedicați în totalitate turului, la 
fel și elevii de la Vlad Țepeș. 

N-au lipsit timișorenii din zona STA Bega, veniți 
să vadă, unii în premieră, ce se întâmplă aici, alții 
revenind cu drag, de Ziua Mondială a Apei. 

Forfota lui 22 martie a făcut din locul și-așa atractiv 
și primitor unul și mai și. A fost multă bucurie, 
agitație, interes.

Categoric, desenele de pe clădirile uzinei de apă – 
realizate în cadrul proiectului comun Aquatim-Fisart 
de către artiști internaționali – au captat numeroase 
zâmbete admirative, iar sesiunile foto, aici, s-au 
consumat din abundență.  

Aquaghizii au fost și ei protagoniștii unor poze 
de colecție, pentru că au fost solicitați la maxim, 
aplaudați și felicitați, la... câmp deschis! 

Staţia de Tratare a apei BEGA cu o capacitate de 
1500 l/s, asigură tratarea apei brute captate din 
râul Bega în vederea potabilizării, înmagazinarea 
şi pomparea acesteia în reţeaua de distribuţie a 
municipiului Timişoara. 

Crenguța RADOSAV

Ziua mondială a apei, eveniment celebrat anual 
sub egida ONU, atrage atenția asupra apei prin 
numeroase evenimente. 



A fost odată un film inedit, numit Omul 
Foarfecă. A făcut Johnny Depp, și aici, 
un rol de zile mari. Personajul curios, pe 
nume Edward, este, în film, creația unui 
inventator care, din nefericire, moare 

înainte să-i finalizeze mâinile, lăsându-l cu foarfece 
în loc de palme. Edward muncește cât e ziua de 
lungă și o face, evident, exemplar, căci îl ajută 
„ustensilele” proprii, personale și originale. 

A fost odată un coleg tonic, numit Sorin 
Dumuslăuan. De 29 de ani, a făcut și va mai face 
încă mult timp… primăvară în și printre noi! Tot 
într-o misiune/pasiune de zile mari! Putem să-i 
spunem, într-o metaforă aparte, Omul Foarfecă al 
Aquatim! 

„Bună, Sorine! Cum e să muncești toată ziua cu 
Măria Sa, Natura?”, așa începe discuția cu Șeful 
Formației Întreținere Spații Verzi din Aquatim, 
cel care gestionează zilnic 10 locații din oraș, în 
dimensiune totală de… 45 de hectare! Oau!, zic eu/ 
confirmă el. 

Sosit în firma care i-a devenit casă și familie, cu 2 
în față, evident – 1 este reprezentat indubitabil de 
soție și de cei doi băieți minunați, de 28 respectiv 
14 ani –, la 1 noiembrie 1990, ca fochist la centrala 
termică de la Uzina 2-4, Sorin a simțit că a călcat cu 
dreptul în calea-i profesională. 

„Îmi amintesc și acum că, fiind 1 noiembrie, toată 
lumea era ocupată cu coronițe, ziua având o 
semnificație aparte. Eu eram la instructajul specific 
de angajare și am fost anunțat că se scurtează 
procedurile. Mi-am zis că e de bine, prima mea zi 
de muncă a fost foarte rapidă. Am recuperat de 
atunci, cu vârf și îndesat, dar cu o imensă bucurie!”, 
povestește nostalgic Sorin, acest, așa cum îi place 
să glumească, Alain Delon al Aquatim.  

Absolvent al Facultății de Științe Economice din 
cadrul Universității “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, 
Sorin și-a dat lucrarea de licență în „Piața muncii 
în România, instituții, politici și evoluții”, tematică 
ce-l reprezintă, așa cum știe că managementul e 
viața lui. „Am studiat tot timpul pulsul economiei 
în contextul vieții de zi cu zi. Cel mai bine mă 
reprezintă managementul, îmi place să mă 
autodepășesc, să fac mai bine, da, e adevărat, să 

mă și remarc, dar prin fapte, nu prin vorbe! Sunt 
taur în horoscop, simt asta în tot ce fac!”, declară 
convins Omul Foarfecă al Aquatim.

Sorin a terminat și Școala Silvică, specialitatea 
Horticultură și Peisagistică, astfel că misiunea lui 
actuală este în perfectă concordanță cu tot ceea 
ce știe, cu tot ce-a învățat și asimilat din punct de 
vedere educațional.

Munca lui, din 2013, de când este șef peste 
spațiile verzi din companie, este una solicitantă 
și palpitantă. Schimbările climatice atât de 
amenințătoare se simt în tot, în gazon, gard viu, 
flori, pomi, muguri și arbuști. Plantele suferă în mod 
acut, apar boli noi, etapele firești de evoluție se 
amestecă haotic, dar experiența își spune cuvântul 
cu brio.

încerc Să fac verde Şi frumoS, 
întotdeauna!
„Încerc să fac verde și frumos, întotdeauna! 
Plantele suferă precum oamenii, ieșim din iarnă 
direct în vară, nu e ușor de suportat pentru noi, 
nu le e ușor nici lor. Cu tot ceea știu, cu tot ce-am 
învățat în anii ăștia… de la natură, am reușit să 
păstrez verdele și frumosul, în toate circumstanțele. 
E o satisfacție enormă! E o muncă extraordinară, 
care presupune oameni foarte bine pregătiți, echipă 
pasionată și unită, iubitoare de peisagistică. Pot să 
afirm cât se poate de serios că am reușit sută la 
sută să formez oameni profesioniști!”, ne mai spune 
Sorin. 

Este recunoscător managementului pentru 
încrederea pe care o simte zi de zi, se mândrește 
cu meticulozitatea și atenția pe care le investește 
în meseria care îl împlinește, e, categoric, un om 
fericit. Să vezi, de-o viață pentru încă una, cum totul 
prinde... normal, viață, sub mâna ta, e minunat. 

Un om veșnic activ, implicat în viața socială pentru 
că nu poate sta locului, colegul nostru este, de 
zece ani, vicepreședintele Consiliului Consultativ 
de Cartier Fabric, unde răspunde de Comisia de 
Mediu. Sorin are și-o Diplomă de Excelență cu care 
se mândrește. A primit-o din partea Consiliului Local 

Timișoara pentru implicarea în viața cotidiană a 
orașului. „Cel mai important lucru este să-ți placă 
ceea ce faci. Dacă e așa, cu siguranță tot ce iese 
din mâinile tale dă rezultate pozitive. Sun fericit 
aici, mă văd ieșind la pensie din Aquatim. E a doua 
casă pentru mine. Mulțumesc pentru tot! Mulțumesc 
pentru încrederea acordată! Aquatim e sufletul meu. 
Punct!”, declară hotărât Sorin Dumuslăuan.

Pentru că a făcut toată viața sport, de la fotbal, tenis 
de masă, respectiv forță la sala cu pricina, sportul a 
decis să-i acorde o scurtă pauză de efort, pesemne 
că din rațiuni care țin de o zonă pe care frecvent 
o neglijăm. Se numește sănătate, dar ne amintim 
rar de ea… Sorin va trece printr-o intervenție 
chirurgicală în câteva zile, evident un fleac pentru 
un bărbat ca el, dar musai să facem o urare în cor, 
tare și apăsată: „Măi, Alain Delon drag, capul sus, 
privirea înainte, moralul pân la cer! Suntem cu tine, 
întotdeauna!”.

Crenguța RADOSAV
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Pod de gheață
Punct de trecere pe un pod de gheață care unește 
malurile fluviului Enisei, „meridianul siberian”. 


