
VerificaŢi indexul contorului de apă,  
cel puŢin o dată pe an!
Aquatim vine cu o precizare importantă referitoare 
la contoarele de apă. Recomandăm clienților – 
acolo unde există posibilitatea – să verifice și să 
transmită Serviciului Citiri și Consumuri, cel puțin o 
dată pe an, indexul afișat de contor. 

Pe raza Timișoarei, Aquatim a instalat, încă din anul 
2008, exclusiv contoare cu citire la distanță, tocmai 
în ideea de a nu-i deranja periodic pe consumatori 
și pentru a ușura modalitățile existente de citire 
ale indexului. Acestea permit citirea consumurilor 
de la o distanță de până la 200 m, deci practic 
reprezentanții Aquatim pot citi acum contorul, chiar 
și atunci când acesta e amplasat pe proprietatea 
clienților și inaccesibil la momentul citirii.

Contoarele cu telecitire la distanță conțin un modul 
cu baterie, iar transmisia datelor se efectuează 
prin unde radio. Uneori, pot interveni, însă 
disfuncționalități, pentru că, spre exemplu, mediile 
umede, subsolurile etc scurtează viața bateriei și 
odată descărcată bacteria, apar neconcordanțe 
evidente între indexul real și cel transmis. 

Clienţii din Timișoara pot transmite indexul 
contorului telefonic, la numerele: 0754 223 856 
şi 0256 226 656, program 8-15, prin mesaj text 
la aceste numere, la orice oră, sau prin e-mail, la 
adresa consum@aquatim.ro, de preferință la data 
convenită cu Aquatim şi trecută pe factură. Clienții 
de la sucursale pot transmite indexul contorului 
la sediul sucursalei de care aparțin. Pe site-ul 
www.aquatim.ro, dar și în contul online de client 
exista formulare dedicate pentru transmiterea 
consumurilor. Reprezentanții Aquatim vor 
verifica periodic şi, ori de câte ori este necesar, 
corectitudinea datelor transmise.

C.R.
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i belieVe i can fly

ion Benghia: „cred în tot ce-i Bun,  
în fapt, cred în Bine!”

despre avize Şi factura de apă:  
informaŢii utile pentru clienŢi

Chiar și în condițiile unei toamne prietenoase, dar, 
cert, imprevizibile, Aquatim vine în sprijinul clienților 
cu o recomandare importantă: protejarea instalațiilor 
de apă trebuie să înceapă imediat, pentru a evita 
neplăcerile ulterioare care pot fi majore, ducând la 
întreruperi în furnizarea continuă a apei. 

Vă recomandăm ca toate instalațiile de apă expuse 
frigului, cum ar fi cele montate în aer liber sau în 
spații neîncălzite (poduri, subsoluri, garaje etc.), 
să fie scoase din funcțiune și golite de apă înainte 
de venirea vremii reci, respectiv să fie protejate la 
îngheț.

Cât despre lunile din calendar care definesc iarna 
și care se apropie vertiginos, este evident că toate 
conductele de apă au nevoie de un strat protector 
termic. Astfel de echipamente speciale pentru 
îmbrăcat conductele se găsesc în magazinele 
de bricolaj sau pe piața construcțiilor și sunt, de 
regulă, tuburi din materiale termoizolante, care se 
montează cu ușurință pe acestea. Precizăm că este 
esențial ca toate îmbinările unei instalații – coturi, 
teuri etc. – să fie protejate corespunzător, pentru că 

orice mică scăpare de apă, apărută la temperaturi 
negative, poate îngheța în mai puțin de o oră și 
bloca întreaga instalație. Mai mult, ca urmare a 
creșterii volumului apei prin înghețare, un astfel de 
incident poate genera spargerea instalației.

Tot în ideea pregătirii complete pentru perioadele 
geroase, vă recomandăm verificarea instalațiilor 
din curte și din casă și repararea robineților care 
picură. Un punct important pe lista de verificări 
sunt căminele de apometru, unde se recomandă 
curățarea capacelor, a interiorului căminelor și 
verificarea robineților din cămin, concomitent cu 
protecția termică a ansamblului de măsură din 
cămin.

Vă reamintim că sunteți răspunzători de protejarea 
contoarelor montate pe proprietatea personală și 
că, în cazul de spargere sau defecțiune a contorului 
din cauza protecției necorespunzătoare la îngheț, 
din păcate, veți suporta cheltuielile aferente. 
Suntem convinși, însă, că recomandările Aquatim 
vor preîntâmpina astfel de situații delicate pe care 
nu ni le dorim, nici noi, nici dumneavoastră! 

Crenguța RADOSAV

târgul de crăciun, într-o ediŢie norocoasă: 13 
Timișoara va celebra Ziua Națională a României 
odată cu deschiderea manifestărilor dedicate 
sărbătorilor de iarnă, oferind și conferind surprize 
locuitorilor și vizitatorilor.

Târgul de Crăciun 2019, aflat la ediția cu numărul 
13, își deschide porțile, așadar, la 1 Decembrie, și 
va sta deschis până în 3 ianuarie 2020. Pregătirile 
sunt majore, Primăria Timișoara lucrează la ultimele 
detalii.

„Ne vom putea bucura în 1 Decembrie de prezența 
trupei Holograf, dar și a tinerei artiste Mira și a 
timișoreanului Dragoș Moldovan. Spectacolul va 
fi deschis de Ansamblul Timișul printr-un program 
muzical-coregrafic”, transmit cei de la Biroul 
Organizare Evenimente al Primăriei Timișoara.

Mai mult, la această ediție, vor fi invitați și cei mai 
tineri dintre artiștii timișoreni, precum și instituțiile 
de învățământ artistic pentru a „derula programe 
artistice” în cadrul Târgului de Crăciun.Târgul va 
avea un decor nou și inedit, care se va întinde atât 
în Piața Victoriei, cât și în Piața Libertății. Iarna în 
Timișoara promite să fie ca-n poveștile copilăriei! 

C.R.

toalete închise, la oms 
Angajații Organizației Mondiale a Sănătății de la 
sediul din Geneva au avut surpriza să găsească 
pe ușile toaletelor anunțul „acces interzis”, alături 
de o notiță, în care li se spunea, „nu vă întristați, nu 
sunteți singurii în această situație, încă 4,2 miliarde 
de oameni nu au acces la toaletă.” Bilețele colorate, 
cu răspunsuri mai mult sau mai puțin indignate, și-
au făcut apariția, în scurt timp, alăturat.

Întâmplarea a avut loc anul acesta, în 19 noiembrie, 
de Ziua Mondială a Toaletei, iar „vinovații” au fost 
echipa OMS participantă la campania globală 
dedicată evenimentului. Toaletele nu au fost cu 
adevărat închise, se pare, acțiunea fiind menită să 
surprindă și să atragă atenția, într-un mod original 
și destul de direct, asupra miliardelor de persoane 
care nu au o toaletă, un lucru considerat de mulți 
dintre noi ca normalitate.

Ziua Mondială a Toaletei este sărbătorită pe 
19 noiembrie în fiecare an, prin diverse acțiuni 
educative și de conștientizare, concepute pentru a 
sprijini atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă 
(SDG) numărul 6, care își propune asigurarea 
de apă curată și instalații sanitare pentru toată 
populația planetei până în anul 2030.
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HiDrant-ciŞmea, pe străzile din Budapesta 
O soluție inovativă, luată în considerare de 
municipalitatea și compania de apă  din Budapesta, 
propune transformarea hidranților, la nevoie, în... 

cișmele publice. 

ReHydrant, căci acesta este numele 
proiectului, a fost dezvoltat cu câțiva ani 
în urmă de către un start-up de arhitecți 
și ingineri, în cadrul competiției Climate 

LaunchPad din programul european de inovare 
tehnologică Climate KIC. 

„Ideea s-a născut atunci când încercam să 
proiectăm cișmele publice. Ne-am dat seama că 
cele existente funcționează extrem de ineficient, 
având proprietari diferiți și fiind gestionate foarte 
diferit și că singura infrastuctură de încredere care 
acoperă întreg orașul este cea a hidranților de 
incendiu”, spun inițiatorii proiectului. Ei au venit 
cu ideea de a transforma hidranții în cișmele, prin 
instalarea unui robinet, ușor de utilizat, care să 
permită consumatorilor să ia, la nevoie, apă din 
hidrant. 

„Cu acest dispozitiv se poate asigura apa necesară 
populației pe timp de caniculă, iar impactul 
aupra mediului este unul pozitiv, prin reducerea 
consumului de apă îmbuteliată, respectiv a poluării 
cu plastic. Instalarea și exploatarea sunt rapide și 
mai ieftine în comparație cu a unei cișmele”, mai 
precizează inițiatorii. Dispozitivul ReHydrant poate 
fi montat sau demontat foarte ușor, cu o singură 

mișcare, pentru a menține funcționalitatea dedicată 
a hidrantului, de protecție împotriva incendiilor.

Sistemul a fost adoptat deja de câteva companii 
și s-a dovedit a fi deosebit de util, spre exemplu, 
pentru evenimentele publice desfășurate în aer 
liber. La o simplă acționare a „robinetului” albastru 
amplasat pe hidrant, timp de 15 secunde, la acesta 
va curge apă potabilă, din rețeaua publică.

Rehydrant, proiectul sustenabil care asigură 
hidratarea prin... hidranți, este nu numai ecologic, ci 
și ieftin, costul dispozitivului fiind circa 20% din cel 
al unei cișmele obișnuite. 

Climate-KIC (Knowledge Innovation Community) 
este o comunitate europeană de cunoaștere și 
inovare, ce lucrează pentru o societate prosperă, 
incluzivă, adaptată la schimbările climatice, bazată 
pe o economie circulară, cu emisii reduse de 
carbon. 

Loredana LEORDEAN

Greenreport.ro arată, într-un articol, 
că un studiu realizat de către Consiliul 
Internațional pentru Transport Curat 
(ICCT) spune că dioxidul de carbon emis 
de liniile aeriene a crescut cu 32%, între 

anii 2013 și 2018.

ICCT a estimat că transportul aerian de pasageri 
și marfă a emis 918 milioane de tone de CO2 
anul trecut. Rata creșterii a depășit cu mult 
estimările realizate de Organizația Internațională 
a Aviației Civile, care face parte din ONU. Dacă 
ritmul se păstrează, emisiile se vor tripla până în 
2050. Creșterea înregistrată în ultimii cinci ani 

este echivalentul construirii a aproximativ 50 de 
termocentrale pe cărbune. Principala sursă de 
emisii este SUA (24%), urmată de China (13%). 
SUA, China și UE contribuie cu 55% la emisiile 
totale.

Liniile aeriene din 36 de state au semnat o schemă 
de reducere a carbonului cunoscută sub numele 
de Corsia și au început să își monitorizeze emisiile 
începând cu acest an.

Conform unei analize realizate de Airbus, scrie 
jurnalista Ana Moca-Grama, în greenreport, 
numărul avioanelor comerciale se va dubla în 
următoarele două decenii, ajungând la 48.000 
de avioane. Cu toate că noile modele consumă 
mai puțin combustibil, emisiile medii ale industriei 
au crescut din cauza numărului tot mai mare de 
pasageri. În medie, consumul de combustibil per 
pasager este cu 47% mai redus decât în 1990. Însă 
numărul zborurilor de pasageri a ajuns de patru 
ori mai mare, atingând 4 miliarde. Dacă folosim 
avionul, poluăm. Dacă nu îl folosim, cheltuim timp. 
Oare unde ar trebui să ne situăm ca să ajungem 
acolo unde avem nevoie şi să fim şi cu conştiinţa 
împăcată? 

D.B.

Un amplu studiu recent desfășurat a 
scos la iveală un adevăr dureros: două 
din trei râuri sunt poluate cu antibiotice. 
Studiul a cuprins un număr de 165 de 

râuri din 72 de țări și a relevat faptul că cele mai 
poluate locuri sunt în Asia și Africa. Până acum, 
studiile referitoare la nivelul de medicamente din 
apă au fost destul de puține, însă datele obținute 
de data aceasta sunt îngrijorătoare. Bacteriile 
care nu sunt omorâte de antibiotice reprezintă 
un mare pericol pentru sănătatea publică. 
Doctorii le numesc „super-bacterii”. În momentul 
în care microbii întâlnesc medicamentele în 
mediul înconjurător, aceștia suferă mutații care 
le pot permite mai apoi să supraviețuiască 
medicamentelor. Mai târziu, oamenii infectați cu 
acești microbi pot dezvolta boli greu sau chiar 
imposibil de vindecat. 

Nu contează că unele râuri poluate se află în 
locuri îndepărtate de noi, avertizează William 
Gaze, specialist al Facultății de Medicină din 
cadrul Universității Exeter. „Chiar dacă țările 
bogate reduc poluarea cu antibiotice, microbii 
rezistenți la medicamente pot ajunge fără 
probleme în țările respective, aduși de persoane 
deja infectate și chiar de păsările migratoare, 
sau împreună cu bunurile de import”, avertizează 
Gaze. „Este o problemă globală, așadar avem 
nevoie de o soluție globală”. 

un studiu la scară mare 
Alistair Boxall și John Wilkinson lucrează la 
Universitatea din York, Regatul Unit. Împreună, au 
testat apa din 711 locații. În 470 dintre acestea, 
apa conținea cel puțin un antibiotic. 

„Nu cred că ne-am așteptat la concentrațiile foarte 
mari pe care le-am întâlnit”, spune Boxall, care 
este chimist, specialist în chimia mediului. „Am 
avut o revelație”. Boxall și Wilkinson și-au expus 
concluziile în cadrul unei întâlniri a Societății de 
Toxicologie și Chimie a Mediului de la Helsinki, 
Finlanda. 

Niciun studiu de până acum, referitor la 
medicamentele din apă, nu s-a desfășurat la așa 
o scară mare. Studiile anterioare s-au concentrat 
pe America de Nord, Europa și China. Boxall 
și Wilkinson, însă, au trimis kit-uri de colectare 
a apei către colegii lor din întreaga lume. 
Apoi au testat apa pentru un număr de 61 de 
medicamente, inclusiv 14 antibiotice. 

Probele din mai multe râuri testate conțineau 
mai mult de un antibiotic, cel mai comun 
fiind Trimethoprim (folosit în general pentru 
tratarea infecțiilor tractului urinar), care a 
apărut în mai mult de patru probe din zece. Alte 
antibiotice găsite în majoritatea locațiilor au fost 
sulfametoxazol, ciprofloxacină și metronidazol.

Râul Kirtankhola, din Bangladesh a prezentat 
cel mai mare nivel de antibiotice din toate râurile 
studiate. Nivelul de metronidazol a fost de 
aproape 40,000 nanograme/litru, adică de peste 
300 de ori mai mult decât nivelul maxim admis. 
Nivelul de ciprofloxacină a fost de opt ori mai 
mare decât maximul admis. 

De asemenea, nivelul de antibiotice a fost uriaș 
și în câteva râuri africane (din Ghana, Kenya și 
Nigeria), dar și din Pakistan sau Israel. În Europa, 
cel mai mare nivel de antibiotice s-a regăsit într-un 
afluent al Dunării din Austria. 

Cercetătorii au făcut o muncă de detectiv pentru 
a-și da seama cum ajung medicamentele în apă. 
Au apelat pentru aceasta la Google Street View și 
au descoperit că unele din râurile afectate se află 
lângă fabrici de medicamente, așadar se poate 
presupune că respectivele fabrici au deversat apa 
contaminată direct în râu. 

Boxall și Wilkinson, împreună cu colegii lor, își 
propun să testeze și modul în care medicamentele 
din râuri afectează algele și viețuitoarele. Aceștia 
speră că studiile lor vor sensibiliza guvernele 
țărilor din întreaga lume pentru a lua măsuri 
împotriva poluării râurilor cu medicamente. 

Crina CHIRILĂ

i belieVe i can flyrâurile planetei, poluate cu antiBiotice
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Turnul de apă din Iosefin este unul din 
monumentele istorice ale Timișoarei aduse acum 
în atenția publicului, printr-una din expozițiile 
proiectului Spotlight heritage/Patrimoniul sub 
reflectoare.

Patrimoniul sub reflectoare promovează Timişoara 
din perspectiva de capitală culturală europeană 
în anul 2021, punând în valoare cartiere vechi 
ale orașului. Poveștile patrimoniului, comunităților 
și locuitorilor  sunt spuse la muzeu (expozițiile 
găzduite de Muzeul Banatului), în stradă şi în 
mediul digital, prin pagina www.spotlight-timisoara.
eu și aplicația mobilă Spotlight, disponibilă în 
Google Play și AppStore.

2019 este anul dedicat cartierului Iosefin, în luna 
noiembrie fiind vernisată expoziţia din bastionul 
Theresia Cartierul Iosefin şi Valeria dr. Pintea – 
un roman într-o expoziție. Panourile stradale dau 
trecătorului grăbit, ce nu are șansa să ajungă 
la muzeu, câteva informații despre monumentul 
lângă care se află, iar aplicația mobilă dezvoltată 
de către Universitatea Politehnica, este una 
participativă, permițând utilizatorului să își adauge 
poveștile personale dar și să navigheze în realitatea 
augmentată.

Loredana Leordean

modele germane, la aquademica 
Un nou curs desfășurat sub umbrela Fundației 
Aquademica, în Timișoara, a reușit să capteze 
atenția angajaților Aquatim, pentru că temele 
propuse au fost interesante și de actualitate. 

Reprezentanții Primăriei München, Peter Köstner și 
Daniel Spohn, au conferențiat, timp de două zile, pe 
subiectul dialogului dintre personalul de conducere 
și cel subordonat, dar și pe tema conflictelor care 
pot apărea în orice organizație, oferind exemple de 
bune practică din municipalitatea în care lucrează 
de mai mulţi ani. Aceștia au insistat pe nevoia 
elaborării de proiecte concrete pentru transpunerea 
efectivă a teoriei în practică, pe misiunea importantă 
a managementului companiilor, pe nevoia de 
îmbunătăţire a culturii organizaţionale, după o 
definire clară a obiectivelor și a cadrului specific. 

Dialogul, în opinia specialiștilor germani, este 
obligatoriu, personalul de conducere și cel 
subordonat aflându-se, practic, într-un parteneriat. 
Ce este dialogul dintre personalul de conducere 

și cel subordonat? Este o discuție, condusă de un 
moderator, în care executivul primește feedback 
cu privire la exercitarea atribuțiilor de conducere. 
Obiectivele? Facilitarea dialogului despre 
conducere și colaborare, consolidarea disponibilității 
și abilității de comunicare, perfecționarea abilităților 
de conducere, promovarea înțelegerii reciproce, 
ceea ce  contribuie, evident, la îmbunătățirea 
mediului de lucru, este un exemplu de temă 
explicată în cadrul cursului Aquademica. 

Cât privește modelul german, Peter Köstner 
a precizat că, în Primăria München, dialogul 
dintre personalul de conducere și cel subordonat 
(în cadrul Departamentului de ape uzate) este 
implementat din ianuarie 2017, cu moderatori 
puși la dispoziție de municipalitate, respectiv cu 
moderatori externi. Controlling-ul și consultanța sunt 
asigurate de către cei din departament și toate sunt 
corelate cu o evaluare atentă a factorilor de risc de 
natură psihică.

Construirea unui sistem de gestionare a conflictelor 
este mai mult decât necesară, Münchenul având, 
spre exemplu, un Serviciu central pentru mediere 
şi gestionare a conflictelor, o reţea de prevenire a 
mobbing-ului, un centru de consiliere psiho-socială, 
respectiv birouri centrale pentru reclamaţii. 

C. RADOSAV

În pas cu dezvoltarea tehnologică 
prezentă, compania Aquatim și-a 
organizat, în ultimii ani, întreaga 
activitate astfel încât să fie cât mai 

aproape de clienți, cu scopul evident de-a le ușura 
gestionarea relației cu noi, transformând-o într-una 
modernă și facilă, pe modelul oricărei societăți de 
gen din Occident. 

aquatim încurajează plata on-line  
a facturii de apă
În această idee, plata on-line a facturii de apă 
vine în sprijinul clienților Aquatim, pentru că, odată 
primită pe mail și vizualizată, aceasta dă imaginea 
la zi a consumului, existența unui posibil defect 
tehnic și, implicit, remedierea lui imediată. Astfel, 
se evită consumurile majore viitoare și neplăcerile 
evidente pentru clienții noștri. De aceea, este foarte 
important să decideți deschiderea unui cont on-line.

Aquatim îi încurajează pe clienți să adopte 
procedura, așadar trasmiterea facturii pe email, 
conform pașilor prevăzuți în secțiunea dedicată, 
de pe site-ul nostru. Compania de apă salută 
creșterea evidentă a numărului celor care au agreat 
deja această procedură și le mulțumește pentru 
implicarea în dezvoltarea demersului pe care îl 
considerăm modern și necesar. 

Reamintim faptul că termenul de scadenţă al 
facturilor Aquatim este de 15 zile de la data emiterii. 

Vă recomandăm să plătiţi factura în acest termen, 
pentru a evita aplicarea majorărilor de întârziere, 
conform legii. Dacă nu aţi achitat factura în termen 
de cel mult 45 de zile calendaristice de la emiterea 
facturii, se poate opri furnizarea apei, ajungându-se 
până la demontarea contorului dumneavoastră de 
branşament.

Pentru detalii legate de pașii pe care trebuie 
efectiv să-i urmați, când deschideți un cont on-line, 
consultați acest link de pe site-ul www.aquatim.ro:     
https://portal.aquatim.ro/CUSTOMER_PORTAL/
welcome.jsp

avize tehnice emise de aquatim 
Tot pentru a veni în sprijinul clienților, reamintim 
tipul de avize tehnice pe care compania Aquatim le 
eliberează, și anume pentru contorizare individuală, 
branşare/racordare, extinderea reţelelor de apă/
canalizare, furnizarea utilităţilor de apă/canalizare 
pentru spaţii cu altă destinaţie, avizul tehnic 
de preluare în staţia de epurare a apelor uzate 
menajere, avizul tehnic privind asigurarea furnizării 
utilităţilor de apă/canalizare.

Clienții din Timișoara și localitățile arondate se 
vor adresa, pentru depunerea documentațiilor și 
eliberarea avizelor, serviciului tehnic al Aquatim, 
de pe strada Treboniu Laurian, nr. 7A, camera 14 
(telefon: 0256 203 652, 0754 099 501), programul 
de lucru fiind de luni până vineri, între orele 8 și 
15. Pentru informații detaliate despre fiecare aviz 
în parte, puteți consulta secțiunea: www.aquatim.
ro/avize-tehnice-45.html. Clienții din județ se 
vor adresa reprezentanților societății din cadrul 
sucursalelor Aquatim, pentru eliberarea avizelor. 
Taxa de avizare este de  48,79 lei (TVA inclus) şi 
se achită la depunerea documentaţiei, la casieriile 
Aquatim.

Aquatim insistă să informeze clienții că realizarea 
branşamentelor de apă şi a racordurilor de 
canalizare fără avizul societății este clandestină şi 
atrage, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea 
disciplinară, materială, civilă, contravenţională, 
administrativă sau penală, după caz, atât pentru 
utilizator, cât şi pentru executantul lucrării.

Crenguța RADOSAV
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Ionică, pentru noi, căci diminutivul i se 
lipește de minune chipului senin și ochilor 
albaștri, bașca tinereții pe care doar el 
o contestă (sic!), e, dincolo de funcția 
importantă pe care o duce pe umeri, 

un coleg de pus pe rană. Și un soț tot așa! Ca să 
nu mai spun de tată, aici poate confirma fiica sa, 
Mădălina Maria, ceea ce și face, de altfel, de vreo 
16 ani.

Nu foarte ușor de abordat – din modestie –, nici 
chiar atât de greu – din prietenie, deci, mulțumesc! 
–, șeful Serviciului Achiziții Publice din Aquatim, Ion 
Benghia, merită, vă asigur, un loc frumos în rubrica 
Un pic de vorbă, fiindcă are ce transmite. 

În primul rând, emoția unui om care s-a luat la 
trântă cu viața și a ieșit întotdeauna învingător, 
apoi experiența celui care a înțeles că truda e 
obligatorie, sacrificiile sunt în fișa personală a celor 
care vor să fie percepuți drept învingători și, nu 
în ultimul rând, liniștea conferită de un triumvirat 
personal fericit. 

De loc din Domașnea cea recunoscută pentru 
oamenii săi ambițioși și gospodari pe care i-a dat 
și îi dă în continuare, Ionică Benghia e plecat de 
acasă de la 14 ani. Aici stă cheia vieții lui, căci 
intratul brusc în realitate l-a determinat să învețe tot: 
școala profesională de la Reșița i-a adus o meserie, 
pe care a practicat-o de la 15 ani, autogospodărirea 
impusă forțat i-a adus perfecționarea în arta 
culinară, și nu numai. „Găteam orice, de toate, de 
la ciorbe, la tocănițe, mâncăruri mai simple, mai 
complexe, dar bune! Deși, dacă stau bine să mă 
gândesc, prima mea mâncare, ciorba de cartofi, 
învățată de la mama, nu l-a prea impresionat pe 
prietenul cu care am mâncat-o… de foame, însă, 
am mâncat-o pe toată!”. Facultatea, ulterior, l-a 
ajutat în așezarea frumoasă a experienței personale 
și profesionale într-o ecuație fericită. 

Din 1996, Ionică locuieşte în Timișoara. O 
perioadă a lucrat într-o firmă privată ca director 
comercial, iar din 2011, lucrează în Aquatim, în 
domeniul achizițiilor publice. Din mai 2019, este 
șeful Serviciului Achiziții Publice (are în subordine 
Achizițiile mari, achizițiile directe și aprovizonarea), 
preluând ștafeta de la regretatul nostru coleg, 

Cornel Șchiop. Ce coincidență minunată: albastrul 
ochilor celor doi este identic. „Cornel a fost modelul 
meu, mentorul meu. M-a învățat atâtea, cu răbdare 
și atenție. Vorbim despre un serviciu greu, complex, 
cu o legislație nu întotdeauna foarte prietenoasă, 
dar eforturile comune, șef-echipă, duc întotdeauna 
la un rezultat pozitiv. Echipa este esențială. Dacă ai 
o echipă bună, 90% dintre probleme sunt rezolvate. 
Iar eu o am!“, ne spune Ionică. 

Șeful Serviciului Achiziții Publice se regăsește 
perfect în ceea ce face, într-o atmosferă plăcută, 
alături de colegi buni și implicați. „E o familie, 
aici. Nu e doar o vorbă frumoasă, ci realitatea! 
Muncim împreună ca într-o familie autentică și 
este ideal. Acum, sper să duc până la capăt, cu 
bine, desfășurarea achizițiilor din fonduri europene 
(POIM), un proiect mare, greu, dar atât de 
interesant. E cea mai mare provocare profesională 
proprie”, mai povestește Ionică. 

Legat de familie, colegul nostru este atât de fericit! 
Claudia, soția lui, este jumătatea aceea perfectă, 
ca-n filme, iar, împreună cu Mădălina, trio Benghia 
poate, cert, afirma că a găsit rețeta împlinirii totale. 
Se emoționează când vorbește despre comorile 
lui, ceea ce e cu atât mai frumos: „E tot ce-i mai 
important în viață, da, e TOTUL! Când ai o familie 
unită, alături, ești realizat, fericit, liniștit, mulțumit 
cu tot ce vine peste tine, căci vine întruna… Trăim 
vremuri în care stresul ne acaparează aproape în 
totalitate, dar haideți să nu uităm de repere. Când 
ajung acasă, las toate problemele în fața ușii, chiar 
dacă e greu. Și să știi că se poate. Faptul că sunt 
împlinit personal, că am o familie care mă înțelege 
și susține, e vital.“

Tinerețea sa „culinar multifuncțională” l-a adus, 
acum, într-un punct în care se poate bate cu orice 
bucătar, căci Ionică știe să gătească absolut de 
toate. Că-i ciorbă, că-i gulaș, că-i desert, nimic 
nu-l învinge. „E o bucurie enormă. Dincolo de 
asta, consider că a-ți ajuta soția, și la bucătărie, e 
o dovadă de iubire matură. În weekenduri, gătim, 
frecvent, împreună, cu drag, de toate. E unul 
dintre momentele în care suntem împreună, deci 
e unul dintre cele mai frumoase momente”, spune, 
zâmbind cald, Ionică Benghia.

Familia Benghia trăiește frumos pentru frumosul 
care încă a rămas în jur. Provenind ambii din 
județul Caraș-Severin, sunt dansatori desăvârșiți 
de... brâu, dar nu numai. Ionică știe și Ardeleana, 
și Hora, și Doi, dar mai ales Călușarul, unul dintre 
cele mai grele dansuri românești. Pe când era elev, 
a și câștigat câteva concursuri, în țară, iar acum 
dansează la petreceri de familie sau la nunțile 
prietenilor ori rudelor. 

De altfel, tot ce face e cu drag, cu suflet, cu 
emoție, cu inimă, din inimă. Convingerea mea este, 
demult, că o inimă bună deschide calea unei vieți 
frumoase, iar Ionică este confirmarea că nu mă 
înșel. Chiar dacă, vorba lui, s-a pierdut aerul acela 
pur al copilăriei, al tinereții mai ușor de dus (grație 
timpurilor mai prietenoase), starea de spirit care 
trebuie să guverneze este musai una... albastră, 
ca ochii lui, pozitivă și optimistă, într-o metaforă 
care contrazice toți specialiștii în culori, căci, să 
știți, albastrul POATE fi o culoare caldă. „Viața 
te schimbă, nu întotdeauna în bine. Chiar dacă 
realitatea nu e cea pe care ți-ai imaginat-o, trebuie 
să mergi în pas cu ea, n-ai altă variantă. Și mergi. 
Cred în tot ce-i bun, în fapt, cred în BINE!“, spune, 
convins, colegul nostru.

Ionică, mulțumim pentru stoicismul în a ne suporta 
absolut toate insistențele jurnalistice, pentru vorba 
bună și, când greul e prin jur, pentru colegialitate, 
pentru tot. Ești un om bun, deci minunat! Încă ceva: 
pe mândra cu ochii verzi, întotdeauna s-o crezi. 
A fost o onoare! 

Crenguța RADOSAV
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Așteptare
Pe malul Mării Negre, la Soci, în Rusia, câteva pisici 
așteaptă sosirea pescarilor din larg. Sperăm că 
ceva din captură le va reveni. În urmă cu câțiva ani, 
înaintea Olimpiadei de iarnă din 2014, autoritățile 
intenționau să extermine circa 2.000 de pisici și câini 
fără stăpân, pentru a „îmbunătăți” imaginea orașului.  

ion Benghia: „cred în tot ce-i Bun, în fapt, cred în Bine!”

Foto: Dmitri Feoktistov/TASS, preluată din The Guardian
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