
AquAtim rămâne consecvent:  
locul i în clAsAmentul regionAl! 
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.

Cronologic, Aquatim a urcat, vineri, 25 octombrie, 
pe podiumul Topului Firmelor din județul Timiș, în 
cadrul Galei Excelenței în Afaceri, adjudecându‑și 
locul I la categoria Întreprinderi Mari, domeniul  
„Captarea, tratarea și distribuția apei”. 

Mai mult decât atât, compania noastră a câștigat 
un trofeu special și deosebit de important, din 
partea CCIAT, sub titulatura Climate KIC, pentru 
Virtual Powerplant Programme Energy Efficient 
Company, ceea ce ne onorează și obligă pe viitor. 

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

Bucuria noastră este majoră pentru că în 
7 noiembrie, la București, Aquatim a fost 
reconfirmat, și la nivel național, drept laureat, în 
cadrul Galei Extraordinare a Topului Național al 
Firmelor! 

Aquatim reușește să se mențină pe poziții 
meritorii, pentru a șaptea 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 
economică „sănătoasă” a firmei.

C.R.

Andrei Chivu, viceprimarul Timișoarei, Imre Farkas, 
despre principala poartă de intrare în România 
dinspre Europa Centrală și de Vest, dipl. ing. 
Departamentul de Ape Uzate Primăria Munchen, 
Peter Köstner, Metode de eficientizare energetică 
la Departamentul de ape uzate, Primăria München, 
expertul în administrație și IT Marian Constantin 
Vasile, despre Economia circulară în contextul 
orașelor și regiunilor inteligente.

CONFERINȚA AQUADEMICA 2019 s‑a axat pe 
implicarea părților interesate în implementarea 
măsurilor economiei circulare în sectorul apei, în 
condițiile în care, în ultimii ani, creșterea deficitului 
de apă ca urmare a urbanizării sau a schimbărilor 
climatice a obligat societățile să ia anumite 
măsuri de raționalizare a consumului de apă sau 
de furnizare a apei după un anumit program. 
Cu certitudine, însă, așa cum s‑a afirmat și la 
Timișoara, această practică nu garantează calitatea 
vieții la standarde ridicate, îndeosebi într‑o realitate 
a urbanizării masive. Prin urmare, idei noi și inovații 
sunt așteptate, întotdeauna, cu interes, în arena 
sectorului de apă. 

„Se știe că nu există o „singură soluție potrivită 
pentru toți” în ceea ce privește rezolvarea 
problemelor cu care se confruntă operatorii de 
apă, respectiv pentru lupta cu deficitului de apă 
din anumite zone geografice. Ca atare, trebuie să 
identificăm concret problemele din sectorul apei, 
dar și proiectele de succes din zonele de interes și 
să le aducem în fața publicului de specialitate, drept 
exemple de bune practici și soluții deja testate. 
Este nu doar o obligație, ci chiar crezul nostru!”, a 
declarat directorul general Aquatim, prof.dr.ing. Ilie 
Vlaicu. 

Așadar, Conferința Aquademica 2019 s‑a 
desfășurat, la Timișoara, într‑o atmosferă 
EXTRAORDINARĂ, cu oaspeți importanți, teme de 
actualitate, interes major si surprize emoționante, 
căci, în debutul evenimentului, directorul general 
al Aquatim SA, dr.ing. Ilie Vlaicu, a primit cheile 
primului turn de apă din Timișoara, chei care poartă, 
si la propriu, si la figurat, amprenta vizionarului Stan 
Vidrighin! 

Crenguța Radosav

o nouă Zi A serviciilor Publice  
cu mult interes Şi Antren!
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ediŢiA 2019 A conferinŢei AquAdemicA, un nou succes! 

din cuPrins 10 /2019 

PArAdoxul micilor insule  
fără…APă

nonA, drAgă nonA! „lumeA Alege 
învingătorii, în generAl...”

misticA APă A sâmbetei

Două zile pline de discuții tehnice și științifice, 
în compania unor oaspeți importanți, specialiști 
în domeniul apei și al canalizării, experți și 
reprezentanți guvernamentali, oameni de top 
ai domeniului, care au ce oferi, oricând, atunci 
când vorbim despre expertiză profesionistă și 
profesională de cea mai bună calitate. Așa s‑a scris 
și ediția din 2019 a Conferinței Aquademica, de 
această dată pe tematica „Economia circulară în 
sectorul apei”.

În 17 și 18 octombrie, la sediul Rectoratului 
Universității Politehnica Timișoara, în 
organizarea Aquatim SA, împreună cu Fundația 
Româno‑Germană de Mediu Aquademica și 
în parteneriat cu Asociația Română a Apei și 
Universitatea Politehnica Timișoara, Conferința 
Aquademica și‑a deschis larg porțile pentru toți cei 
interesați să asculte, discute și analizeze drumul…
apei din viitor.

Sesiunile Conferinței și‑au propus să contureze 
calea către o gestiune mai eficientă a resurselor 
energetice și de apă, într‑un tablou general 
complementar cu preocupările Comisiei Europene 
pentru economia circulară. 

Invitații Aquatim și Aquademica au fost de excepție, 
temele pe măsură.

Cuvântul de bun venit a fost adresat, evident, 
de către directorul general al Aquatim SA, prof.
dr.ing Ilie Vlaicu, care a remarcat interesul major 
pentru ediția prezentă, dar și temele importante ale 
prezentărilor aduse în conferință.

În cele două zile, au vorbit, aplicat și interesant, 
prof. dr. ing. Anton Anton,  Eficientizarea energetică, 
măsură importantă a economiei circulare, dipl.
ing. Cristina Pop, Model Straubing pentru 
managementul nămolului din statia de epurare. 
Drumul către o Statie independentă din punct de 
vedere energetic, consilierul de stat în Guvernul 
României, László Borbély, Dezvoltarea durabilă, 
catalizator între autoritățile guvernamentale, mediul 
privat și societatea civilă în atingerea obiectivelor 
de dezvoltare durabilă și tranziția la economia 
circulara în sectorul apei, directorul general 
adjunct din Direcția Generală Programe Europene 
Infrastructură Mare, Ministerul Fondurilor Europene, 
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creŞtem, din nou, debitul lA sănătAte! 
Campania Aquatim, menită să atragă atenția 
asupra unui fapt frecvent neglijat ‑ și‑anume acela 
că sănătatea e vitală, chiar și‑ntr‑o lume agitată, 
sau mai ales! – continuă și în acest an, la îndemnul 
omului care are grijă de inimile, tensiunile (sic!) și 
sufletele noastre, dr. Cristina Nica. 

Intitulată „Creștem Debitul la Sănătate”, campania 
medicală propune acțiuni concrete, pe teme la 
fel de concrete, susținute de către specialiști în 
domenii importante.  

Programul de desfășurare, respectiv vorbitorii, sunt: 

22 octombrie – invitat dr. Răzvan Velcean, iar 
tema propusă prezentării este accidentul vascular 
cerebral.

30 octombrie –  invitați conf. dr. Bogdan Timar 
și dr. Cecilia Turcu, iar temele propuse vizează 
cardiodiabetul, respectiv recunoașterea 
simptomelor anxietății. 

6 și 7 noiembrie – campanie donare sânge.

Toate acțiunile se desfășoară la sediul central al 
Aquatim, începând cu ora 11. 

Ediția precedentă a campaniei Creștem Debitul 
la Sănătate s‑a bucurat de succes, astfel că și 
acțiunile programate pentru această toamnă sunt 
așteptate cu maxim interes.

„Mă bucur să lucrez cu un asemenea colectiv! 
Oamenii din Aquatim sunt foarte interesați de 
perspectiva unei vieți sănătoase și frumoase, 
de discuțiile cu specialiștii în domenii, zic eu, 
importante pentru noi toți, de puterea exemplului 
și de certitudinea că întotdeauna se poate! dacă 

înțelegem că N‑AVEM VOIE să lăsăm sănătatea pe 
poziții secundare în lista noastră de priorități… Abia 
aștept să ne revedem și să creștem, împreună, 
debitul la sănătate!”, a declarat dr. Cristina Nica, 
medic de medicina muncii în cadrul Aquatim.

Prima întâlnire a Campaniei, cea din 22 octombrie, 
a oferit, așa cum era de așteptat, teme interesante, 
lectori extraordinari, colegi interesați și de 
Comunicare, și de modul de prevenire a unui 
accident vascular cerebral, căci în aceste zone s‑au 
concentrat discuțiile. S‑au pus numeroase întrebări, 
s‑a vorbit pe înțelesul nespecialiștilor, tocmai pentru 
ca efectul dezbaterilor să fie unul major. Și major a 
fost!

Profesorul Mircea Preunca a definit, inedit și 
interesant, Comunicarea, explicând publicului 
prezent că este absolut obligatoriu să ne 
facem plăcuți, atunci când dorim să transmitem 
o informație. Apoi, clari. Nu în ultimul rând, 

Sâmbătă, 19 octombrie, Primăria 
Municipiului Timișoara a organizat, 
în Piața Unirii, cea de‑a VI‑a ediție a 
Zilei Serviciilor Publice, eveniment ce 
atrage, în fiecare toamnă, timișoreni, 

turiști străini, copii și adulți deopotrivă. Faptul 
că, termic, această sâmbătă de octombrie a 
fost extraordinară a constituit un factor în plus 
pentru ca perimetrul de desfășurare din centrul 
Timișoarei să fie plin. 

Așadar, în Piața Unirii, peste 20 de instituții din 
Timișoara s‑au prezentat cetățenilor cu standuri, 
utilaje, prezentări și demonstrații. La manifestare 
au participat oficialități ale orașului, dar și invitați 
din Germania, colaboratori importanți ai companiei 
Aquatim, de ani de zile.

Ziua Serviciilor Publice a oferit vizitatorilor 
numeroase activități desfășurate la standurile 
instituțiilor participante, demonstrații, materiale 
promoționale dar și momente artistice inedited, 

susținute de către Vanotek feat Lori, Val Band, 
Teatrul Merlin, compania Phantasia și Eva 
Labadi, Fanfara Big Band, Palatul Copiilor și 
Mini‑Mini Reflex.

Aquatim a asigurat o deschidere festivă atractivă, 
în prezența directorului Direcției Tehnice a 
Primăriei Munchen, Peter Koestner, la inițiativa 
căruia Ziua serviciilor publice se organizează și 
în Timișoara. Au fost prezenți directorul general 
al Aquatim SA, prof. univ. dr. Ilie Vlaicu și 
viceprimarul Timișoarei, Imre Farkaș.

Standul Aquatim a fost situat, deja traditional, 
în faţa liceului Lenau, iar timișorenii au venit 
cu mare interes pentru a afla noutăţi despre 
companie şi proiectele în desfăşurare, dar și 
pentru a sta de vorbă cu reprezentanţii Aquatim. 
Atracția principală: experimentelor mult aşteptate, 
an de an, în gura de canal, cu robotul special 
Gulliver! Robotul destinat inspecţiei video a 
canalizării poate fi comandat de la distanţă şi 
transmite în timp real, în sistem de televiziune 
cu circuit închis, imagini şi date din tronsonul de 
canalizare inspectat. 

La standul Aquatim a fost prezentă şi delegaţia 
germană, condusă de Peter Kosner, din care 
fac parte numeroase personalităţi din domeniul 
administrativ şi al serviciilor publice sosită special 
la Timişoara pentru acest eveniment.

Surpriza pentru vizitorii noștri, în acest an, a 
reprezentat‑o mascota Aquatim, alias un tânăr 
domn (fiul unui coleg din companie), îmbrăcat 
în salopetă ca la carte. El a oferit o mini 
demonstrație a modului în care se gestionează 
Gulliver, a făcut poze cu doritorii și a întreținut 
atmosfera din jurul standului nostru. 

Crenguța Radosav

PArAdoxul micilor 
insule fără…APă

o nouă Zi A serviciilor Publice cu mult interes Şi Antren! 

Foto: Ruth Plössel, whc.unesco.org

Organizația micilor state insulare în 
curs de dezvoltare, recunoscută ca 
atare la Conferința ONU referitoare 
la Mediu și Dezvoltare in iunie 1992, 
reprezintă un grup de mici țări insulare 

care se confruntă cu provocări similare: populație 
mică, dar în creștere, resurse limitate, distanță 
mare față de alte țări, predispoziție la dezastre 
naturale, vulnerabilitate în fața șocurilor externe, 
dependență excesivă față de comerțul internațional 
și, foarte important, un mediu înconjurător fragil. 
Creșterea și dezvoltarea acestor țări sunt frânate de 
costurile crescute la energie și transport, volum de 
transport internațional  neregulat, infrastructură și 
administrație publică disproporționat de scumpă, din 
cauza dimensiunilor reduse etc.

Din păcate aceste state suferă din plin de pe urma 
schimbărilor climatice, fiind primele care le resimt, 
în primul rând prin diminuarea resurselor de apă 
dulce. 71% din micile state insulare se confruntă 
cu riscul unei crize de apă dulce, cele cu altitudine 
mică fiind și mai expuse. Pânza freatică a acestor 
insule este amenințată de infiltrarea apei sărate: 
73% din micile insule se confruntă cu riscul poluării 
apelor subterane. Aceasta este o provocare uriașă 
pentru niște țări și așa vulnerabile în fața forțelor 
naturii (tsunami‑uri, uragane, inundații sau secetă). 
Pentru ca micile state insulare să aibă șansa de a‑și 
păstra resursele fragile de apă, este necesară o 
abordare trans‑sectorială și interdisciplinară.

unesco, un AliAt imPortAnt
Aceste provocări au făcut obiectul unei 
întâlniri la nivel înalt organizată sub egida 
UNESCO, în cooperare cu guvernele insulelor 
Saint‑Kitts‑și‑Nevis, Seychelles și  Regiunea 
Autonomă Principe, în cadrul Summit‑ului ONU 
pentru acțiuni climatice de la New York din data de 
27 septembrie 2019.

Întâlnirea la nivel înalt, organizată la 27 septembrie 
2019 s‑a concentrat pe nevoile micilor state 
insulare și pe provocările cu care se confruntă 
în privința calității apei, conservării zonelor 
umede și disponibilității apei. Protejarea apei 
dulci pe insulele‑state afectate a fost în centrul 
dezbaterilor, directorul general adjunct pentru 
Științe Naturale, Shamila Nair‑Bedouelle, declarând 
că „este esențială implementarea unui sistem de 
management al apei continuu și integrat pentru a se 
asigura sustenabilitatea resurselor de apă dulce din 
interiorul insulelor, dar și a resurselor marine”.

UNESCO susține, de peste 30 de ani, Organizația 
micilor state insulare în curs de dezvoltare și 
continuă să fie un partener de primă importanță, în 
special după adoptarea Planului de Acțiuni pentru 
aceste state, în 2016.

Crina Chirilă

direcți. Invitatul a făcut și o paralelă sensibilă cu 
creștinismul, fixând discuția într‑o zicere majoră: La 
început, a fost CUVÂNTUL...

Cât despre dr. Răzvan Velcean, medic specialist 
neurolog, acesta a ținut practic un mini curs pe 
tema accidentului vascular cerebral, extrem de 
aplicat, insistând pe simptomatologie, dar și pe 
necesara prevenție.

Ne revedem, entuziaști, pe 30 octombrie, să 
continuăm creșterea debitului la sănătate, 
împreună! 

C. R.
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Sunt de acord... de‑o viață cu Platon...
și cu‑a sa convingere profundă că 
„prima şi cea mai mare victorie este 
să te învingi pe tine însuţi”! Știu ce 
presupune bătălia asta, cât „sânge“ 

consumă, câte sinusoide adună în urmă, câte răni 
urâte lasă, deopotrivă pe trup și pe suflet. Dar, și 
câtă satisfacție, atunci când simți că‑ți poți striga, 
detașat, victoria față de tine însuți/însăți!

Pe Nona sigur așa trebuia s‑o cheme: VICTORIA. 
Nașa ei a fost, însă, de altă părere, astfel că a 
ales…ceva inedit și incitant. Atât de mult i‑a plăcut 
prenumele Lizoneta (auzit într‑un film la modă) 
încât a botezat astfel…doar o sută de finuțe! În 
fapt, de unde era să știe mama spirituală, atunci, că 
brunețica minionă, elegantă și frumoasă de acum ar 
fi avut nevoie de‑un imbold subliminal în buletin?...

Lizoneta noastră, în fapt Nona noastră – așa cum o 
știm toți cei din Aquatim – are o poveste care merită 
toate primele pagini din lume, toate pălăriile scoase 
și duse apoi, într‑un gest nu doar simbolic, la inimă. 
E timpul s‑o aflați și voi, să vă bucurați de victoria 
ei asupra propriei vieți, să vă emoționați de puterea 
care poate sta într‑un trup de 50 de kilograme și un 
chip de milioane!

Așadar, Lizoneta Gagea, angajată la Serviciul 
Facturare Evidență Clienți Aquatim SA, din anul 
1988, una dintre fetele de la, pe scurt, Facturare 
(sau Fracturare, cum zice, cu haz, Vasilică al 
nostru), astăzi Un pic de Vorbă cu…fanul ei nr.1. 
M‑a impresionat din clipa în care am…știut ce duce 
pe umerii‑i fragili, NU pentru că, până la urmă, e 
impresionant pentru oricine deține suflet, ci pentru 
modul admirabil în care își poartă crucea. Totuși, 
prea grea pentru o fată atât de bună…dar cine 
suntem noi să intrăm atât de adânc în destine 
personale? Poate așa trebuie, poate calculele 
făcute ACOLO sunt încă indescifrabile AICI, poate 
pildele transmise vor fi, odată, înțelese. Poate…

Pe Nona o remarci, de cum intri în biroul „greu” din 
Aquatim. Alură de spanioloaică aș zice, cochetă, 
aranjată ca‑n reviste, mirosind a mosc, emanând 
lumină și căldură. E perfectă și pentru zile albe, și 
pentru zile negre. Să stai zilnic de vorbă cu clienții, 
să negociezi, tot zilnic, pacea între ei și noi, să alegi 
întotdeauna tonuri joase, chiar dacă cele servite 
sunt...înalte, nu‑i tocmai ușor. Ușor e, în schimb, 

să‑ți ajustezi la secundă atitudinea, când dai cu 
ochii de ea. Cum să nu‑ți treacă de urât când...
îți zâmbește Lizoneta și‑apoi îți explică, ferm, că 
negrul nu e chiar atât de drac?!

„Ușor nu e să lucrezi cu clienții, dar eu am ales 
întotdeauna diplomația. Calm, cu vorba bună, 
pașnic, și atunci când omul din fața ta e supărat, se 
pot rezolva toate. E ideal să folosești un ton amiabil, 
să‑i ajungi la suflet, să‑l faci să înțeleagă, într‑un 
mod elegant, să‑i vorbești frumos și să‑i explici tot. 
Întotdeauna, am scos‑o la capăt. Da, atitudinea 
contează! Și empatia!“, povestește, convinsă, Nona.

Empatia a fost…Biblie și în cazul ei. Și a fost 
capitală. Și salvatoare. A resimțit‑o din plin din 
partea colegelor de birou, din partea întregii 
companii, ani de zile, chiar și acum. În urmă cu…
ceva timp, a venit un diagnostic dur și, nu‑i așa?, 
nedrept, căci cum să‑i spui unei femei în toată 
puterea vârstei că…sabia stă să cadă? Au urmat 
perioade grele de chimioterapie, la pachet cu stări 
sufletești…precum substanțele alea. Normal, cu 
deznădejde și revoltă. Cu suișuri și coborâșuri. 
Cu…tot ceea ce noi nu știm și nici nu ne putem 
imagina, căci, dacă am face‑o, puțini am fi ca ea. 
Ea e înțeleaptă. Evident, că a învățat să fie așa, 
dar nu toți reușesc să se uite în oglindă, să plângă 
până‑și rup sufletul, să‑și șteargă apoi lacrimile, 
să‑și urle un „Gata!” ca‑n filme, ca mai apoi să 
reînvețe să‑și iubească viața. Habar n‑avem ce‑i aia 
să simți că, deși VREI, nu mai poți. Nona a trecut 
prin ani de reverificare a condiției umane...și nu 
e gata nimic încă. Doar că fata asta războinică a 
ÎNȚELES: dacă ai de gând să fii un învingător, nu te 
mai plânge! Depășește‑te zilnic, treci peste urât și 
vezi frumosul fiecărui răsărit!

„Trebuie să fii puțin nebun ca să reziști! Dumnezeu 
m‑a ajutat să trec peste toate. Gândirea a contat și 
contează. Poți să trăiești plângând și să te îngropi, 
sau poți să alegi să râzi. Lună de lună realizez 
(Nona merge la controale periodice n.r.) cât de 
fragili suntem. Practic...suntem frunze‑n vânt. De 
aceea, deschide geamul și bucură‑te de tot: de 
soare, de ploaie, de vânt, nu contează, bucură‑te! 
Am o fată, am un nepoțel de șapte luni, am colege 
minunate, colegi extraordinari, am familia mea, am 
familia Aquatim, primesc iubire din ambele părți, 
m‑au ajutat enorm cu toții, în toți acești ani, să pot 
zâmbi din nou, sunt o luptătoare, da, dar fără VOI 
nu aș fi rezistat! Viața e atât de frumoasă! Merită, 
trebuie s‑o trăim zâmbind!„, îmi zice Nona, printre 
lacrimi, scriu...la fel.

Colegele de birou i‑au fost cel mai puternic aliat, 
toți anii ăștia. Îi sunt și acum, căci o protejează 
permanent de stres. Au fost CU ea, aici, la spital, 
între toate etapele chinuitoare trăite, i‑au făcut 
cumpărături, mâncare, i‑au dus chiar un...ditamai 
bostanul în salon, au încurajat‑o, au râs și plâns 
împreună, au ținut‑o în brațe, pe brațe, au iubit‑o. 
Compania, la rându‑i, pe care Nona insistă s‑o 
menționeze, a susținut‑o întruna, într‑un mod 
exemplar. Medicii au fost impresionați de puterea 
ei, de ambiția vădită, de... totul ăsta, fragil doar la 
prima vedere.

„Atunci când familia și prietenii îți sunt alături, 
șansele să te vindeci sunt mult mai mari. Și‑apoi, 
lumea alege învingătorii în general, nu?...Am o 
inimă moale, da, plâng, dar sunt o luptătoare. Dacă 
alegi să fii pozitiv, n‑ai nimic de pierdut!”, spune 
Nona.

Dacă tot are alură de latino, iubește și muzica din 
acea parte de lume, însă preferații Nonei sunt, 
categoric, talentații moldoveni de la Carla s Dreams.

Zic să te surprind, dragă Nona, pentru că meriți:

„Doruri şi dureri 
Ne‑au lăsat pe feţe riduri de la zâmbete, 
Zilele de ieri 
Ne ridică în faţă ziduri pentru spirite 
Cu ochii larg deschisi, spre viitor privim 
Mult prea mulţi din mulţime, 
Nu ţinem cont de datele din buletin 
Noi am decis să fim... 
Atât de liberi, atât de tineri!”

Stimați cititori, prieteni ai publicației Aquaștiri, 
Lizoneta Gagea, vorba ei, nu e o norocoasă – „aș fi 
vrut să ies în evidență cu altceva” – dar câți dintre 
noi suntem?...este, însă, categoric un model de 
AȘA DA în fața unui NU dur, servit de viață. Tot 
vorba ei, cine n‑a suferit nu poate fi atât de sensibil, 
dar ce frumoasă‑i sensibilitatea în și prin ochii de 
mură ai Nonei!

Învățăm greu să acceptăm poveștile mai puțin 
glamuroase ale oamenilor din jurul nostru. N‑avem 
timp, nu vrem să ne încărcăm sau să ne schimbăm 
dispoziția. Ar fi păcat să ne menținem o astfel 
de gândire. Ei merită toată atenția, căci sunt, cu 
siguranță, un mesaj al acelei victorii supreme 
despre care aminteam în debutul materialului: 
victoria asupra propriei vieți, pe frontul deschis tot 
de ea. E o victorie admirabilă!

Nona…ești atât de liberă, atât de tânără și, mai zic 
eu, atât de puternică! Mândri să‑ți fim colegi!

Crenguța Radosav
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nonA, drAgă nonA! „lumeA Alege învingătorii, în generAl...”
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Sala de concerte Capitol a 
Filarmonicii Banatul din Timişoara 
a găzduit, pe 23 octombrie, 
în premieră, spectacolul „Apa 
Sâmbetei", un concept original și 

extraordinary de muzică, lumină şi imagine, având 
la bază motive muzicale şi imagistice originale, de 
inspiraţie tradiţională autohtonă precreştină, într‑o 
abordare contemporană inedită. 

Proiectul „Apa Sâmbetei" aparține grupului 
experimental de muzică Moebius Strip şi Asociaţiei 
Memoria Culturii.

După cum au transmis organizatorii evenimentului, 
„Apa Sâmbetei" reprezintă apa care ne spală de 
păcate şi le duce în lumea de dincolo. Păcatele 
întâmplate sau voite, cu gândul, vorba ori cu 
fapta în viaţa de pământean, sunt spălate întru 
viaţa veşnică. Ritualurile şi obiceiurile tradiţionale 
româneşti, fie ele de purificare sau de trecere, au 
rădăcini în precreştin, le știm din miturile şi basmele 
populare, ne atrag și ce bine că e așa! 
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misticA APă A sâmbetei

 În 1947, Adunarea Generală a Națiunilor Unite 
a declarat 24 octombrie drept Ziua aniversară a 
Cartei Națiunilor Unite, care este dedicată informării 
popoarelor lumii despre scopurile și realizările 
Organizației Națiunilor Unite, reper instituțional 
internațional major.

fAcereA
Ape fără de-amiezi,
fără dimineţi şi-amurg,
ape grele, ce nu curg,
ape fără Demiurg,
fără primăveri, nici toamne,
fără ăl de-i spunem „Doamne !”,
ape-n somn adânc, în soamne
după soamne,-n care vezi,
adormitule, dovezi
cum că pe deasupra apei
oarbe precum scoica pleoapei,
zboară-ntr-un mijit văzduh
pasărea Sfântului Duh.
Cercuri, tot mai largi, hulubul
face pe deasupra apei
tari şi netede cum cubul
(după chipul cărui’ face,-n
Platon, Dumnezeu uscatul),
timp în care Necuratul
cel pe care îl sugrumă
pizma grea, nedându-i pace,
strânge, de pe ape-opace,
cu strecurătoarea, spumă.

APă vie
Apă ne-ncepută, rouă,
apă de zăpadă nouă
şi din ploaie care plouă
de o clipă doar, sau două ;
apă dintru sloiul gheţii,
apă ce te chemi a vieţii ; 
apă ce te chemi agheazmă
şi ne cruţi de orice iazmă ;
apă ce ne aperi, apă
apără-ne şi ne scapă,
apără-ne pe noi, bieţii,
apă limpede a vieţii !

poeme de Șerban Foarță, recitate în spectacol

A se duce Pe APA sâmbetei
Astăzi, cunoaştem expresia „a se duce pe Apa 
Sâmbetei”, cu sensul de a se risipi, a se prăpădi, a 
se pierde. Ea poartă numele ultimei zile lucrătoare 
a săptămânii tradiţionale, deoarece sâmbăta este 
ziua consacrată amintirii sufletelor celor morţi, atât 
în calendarul popular, cât şi în cel bisericesc.

APA sâmbetei, ce înseAmnă eA, lA ProPriu:
„Apa Sâmbetei” sau „Apa Morţilor” este un râu 
infernal care se varsă în Iad, prezent în folclorul 
românesc. Legendele spun că apa izvorăşte din 
rădăcinile Bradului Lumii, un fel de Pomul Vieții 
(axis mundi), aflat în Paradis, ca apă curată, şi 
înconjoară pământul de 3, 7, sau 9 ori, ca un 
şarpe, transformându‑se într‑un râu de flăcări 
în Iad, unde se varsă prin Sorbul Pământului. 
Unele credinţe populare spun că apa fierbea 
toată săptămâna şi numai sâmbăta se potolea, 
de unde i se trage şi numele. 
Această proprietate face ca orice curs de 
apă care curgea printr‑un sat, de pe vremuri, 
să reprezinte simbolic principala cale de 
comunicare între cei vii şi cei morţi. 
Înainte de a ajunge în iad, Apa Sâmbetei mai 
trece pe lângă nişte ostroave (insule) populate 
de sufletele Blajinilor, sau Bogumili, consideraţi 
în popor drept sufletele unor oameni cuvioşi, 
deosebit de blânzi şi drepţi, dar care erau mici 
şi nu puteau isprăvi nicio muncă. Dumnezeu a 
fost înduioşat de bunătatea şi dăruirea lor, şi 
i‑a luat pentru a‑i duce pe tărâmurile celelalte, 
pe sub pământ, pe acolo unde curge Apa 
Sâmbetei. 
„Apa Sâmbetei” este patronată de Sfânta 
Sâmbătă, personaj ce apare în nenumărate 
basme româneşti, reprezentând hotarul dintre 
lumea aceasta şi cea de dincolo.
În credinţa populară, lucrurile care nu pot fi date 
de pomană, şi care trebuiesc ferite de spurcare, 
sunt aruncate pe „Apa Sâmbetei”, ce le va duce 
pe lumea cealaltă, a morţilor. 

„Sâmbăta nimic nu poate reuşi pentru că este 
la sfârşitul săptămânii. Sfârşitul fiind al morţii şi 
al morţilor”, după cum a notat Ernest Bernea în 
lucrarea Cadre ale gândirii populare.

C. R.


