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Fonduri europene
atrase de Aquatim în trei localităţi din Timiş
vor construi 4 stații de pompare ale apelor uzate și
o conductă de refulare de 2 km.

Green Deal, de Ziua Internaţională
a Mediului, la Aquapic
Din palatul copilăriei, în profesia vieţii:
Monica Bold
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În data de 22 iunie, Aquatim a semnat contractul de
lucrări „Execuție rețele de apă și canalizare Urseni,
Moșnita Veche, Moșnita Nouă” cu Asocierea Valnel
Construct S.R.L., Art Construct Timiș S.R.L., CVW
Technologies S.R.L. Acest contract face parte din
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada
2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), din cadrul
Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM)
și are valoarea de 24.697.977,71 lei, fără TVA.
Obiectul contractului îl constituie execuția și
reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în Urseni,
Moșnita Veche și Moșnița Nouă. În ceea ce privește
rețelele de apă potabilă din cele trei localități
beneficiare, acestea vor fi extinse cu circa 14 km.
Rețelele de canalizare vor fi extinse cu 9,3 km și se

Durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni,
urmate de 60 de luni perioada de garanție.
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada
2014-2020” are o valoare totală de 180 milioane
de euro, din care 135,6 milioane de euro fonduri
nerambursabile de la Uniunea Europeană, 30,4
milioane euro de la bugetul de stat, 3,2 milioane de
la bugetul local și 10,8 milioane euro co-finanțare
Aquatim. Obiectivul este dezvoltarea unor sisteme
durabile de alimentare cu apă și apă uzată în
Timișoara și în 81 localități din județul Timiș.
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014‑2020.
Dr. ing. Ilie Vlaicu
Director General Aquatim SA

Managerul Aquatim, cooptat în Grupul Partenerilor Strategici ai UVT
În urmă cu o lună, la Universitatea de Vest
Timișoara, s-a constituit „Grupul Partenerilor
Strategici – GPS UVT”, structură consultativă
independentă prin care UVT își adaptează și își
promovează rolul public pe care îl deține, drept
formator solid de educație, respectiv pol de gândire
strategică în comunitate.
Grupul reunește personalități recunoscute în
comunitate pentru rolul pozitiv pe care și l-au
asumat în spațiul public local și național, pentru
leadership-ul strategic pe care l-au promovat
și pentru probitatea lor profesională. „Grupul
Partenerilor Strategici – GPS UVT” se reunește
periodic și are o agendă complexă de activități.
De comun acord, întru stabilirea unei comunicări
eficiente cu administrația locală și centrală, recent,
a fost adoptată decizia de a extinde colectivul
Grupului prin trei invitați permanenți, care vor

lua parte la întrunirile periodice ale acestuia:
reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara,
ai Consiliului Județean Timiș și ai Instituției
Prefectului, urmând ca ei să fie desemnați în scurt
timp pentru a participa la consultările din cadrul
GPS UVT.
Simultan, au fost anunțate patru direcții mari
de dezbatere și analiză strategică sectorială:
Dezvoltare academică și calitatea procesului
educational, Cercetare, inovare și transfer
tehnologic, Cultural, artistic, sportiv, relația UVT –
comunitate, respectiv Antreprenoriat și dezvoltare
instituțională.
„Grupul Partenerilor Strategici – GPS UVT”, prin
formatul complex pe care l-a instituit, va milita
pentru adaptarea rapidă a universității la cerințele
actuale ale societății și pentru vizibilitate efectivă a
pașilor gândiți, a deciziilor luate.

Preşedintele ARA, la o întâlnire despre viitorul sectorului de apă şi canalizare
Recent, la Runcu, s-a desfășurat un eveniment
important, sub patronajul Asociației Române a
Apei, la invitația directorului Aparegio Gorj, Traian
Pătrășcoiu.
Președintele ARA și directorul Aquatim, Ilie Vlaicu,
s-a întâlnit cu managerii marilor operatori de servicii
de apă și canalizare din țară, pentru a discuta
și analiza cele mai bune soluții de dezvoltare a
sectorului în cauză, prin atragerea de fonduri
ale Uniunii Europene. La întâlnirea de la Runcu,
alături de directorii operatorilor regionali, au fost
prezenți importanți factori decizionali ai Autorității de
Management pentru POIM din cadrul Ministerului
Investițiilor și Proiectelor Europene.

Directorul general al Autorității de Management,
Oana Marie Arat, a susținut, în cadrul întâlnirii ARA
din Gorj, importanța implicării în atragerea fondurilor
UE: „Fondurile dedicate sectorului de apă și
canalizare din România sunt șansa unei dezvoltări
rapide și sustenabile, astfel încât este important ca
operatorii regionali să alcătuiască proiecte viabile,
realiste, să urmărească realizarea lucrărilor ce va
conduce la o creștere a calității serviciilor oferite.”.
Președintele ARA, Ilie Vlaicu, a apreciat public
activitatea Aparegio drept una de excepție,
în condițiile în care tariful practicat este unul
dintre cele mai scăzute din România, iar ecuația
economică regională nu este una tocmai favorabilă.

Directorul general al Aquatim, Ilie Vlaicu, a fost
solicitat să fie parte a acestui grup și a acceptat
poziția onorantă: „Mă bucur să mă alătur unor
oameni care și-au demonstrat performanța, în
companiile pe care le conduc, într-un format
foarte serios de gândire strategică aplicată, ce
va contribui, cu siguranță, dinamic și eficient, la
dezvoltarea regiunii noastre.”
Crenguța Radosav
„Cu toate acestea, Aparegio reușește să facă
performanță și să atragă fonduri nerambursabile
pentru proiectele sale de investiții”, a spus liderul
Asociației Române a Apei.
Agenda întâlnirii de la Runcu a vizat proiectele de
dezvoltare ale operatorilor din Timișoara, Craiova,
Pitești, Sibiu, Drobeta Turnu Severin, Alexandria,
Slatina, Râmnicu Vâlcea, Deva, Petroșani, Călărași
și Târgoviște.
Scopul întâlnirii ARA a fost atins, odată ce
reprezentanții Ministerului Investițiilor și Fondurilor
Europene au aflat, direct și concret, realitatea
din teren, oferind, pe loc, soluții pentru depășirea
problemelor inerente care decurg dintr-o activitate
atât de complexă.
C. R.
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Aquatim a luat măsuri speciale pentru clienţii săi
Pentru a nu impune restricții în alimentarea cu
apă și pentru a suplimenta cantitatea oferită,
Aquatim transportă apă potabilă cu cisternele de
la Timișoara către aceste comunități. Numai în
ultimele două săptămâni au fost trimise în județ
peste 100 de cisterne, fiecare asigurând câte
20 de tone de apă la un transport. Această
procedură presupune alocări mari de resurse
umane și financiare.

Record absolut de temperatură
– peste 2 milioane de litri de apă
suplimentați cu cisterna pentru
localități din aria de deservire
Aquatim face eforturi deosebite pentru a asigura
pe perioada caniculei necesarul de apă în anumite
localități, îndeosebi din mediul rural, unde volumul
distribuit a crescut cu mult peste dublul cantității
livrate în mod normal și peste capacitatea
proiectată a infrastructurii de apă. Acest consum
exagerat pune mari presiuni atât pe rezervele
naturale de apă, cât și pe resursele Aquatim.

Mai mult, au fost luate măsuri suplimentare pentru
diminuarea pierderilor din rețea, pentru depistarea
conexiunilor ilegale, a hidrofoarelor montate pe
rețea sau a furtului de apă. În această perioadă,
echipele Aquatim și-au sporit controalele pe
teren pentru identificarea acestor neregularități, dar
și pentru depistarea și avertizarea celor care își
udă grădinile cu apă din rețeaua publică.
„Cu acest fenomen se confruntă nu doar Aquatim,
ci și ceilalți operatori din țară pe perioade de secetă
și temperaturi foarte ridicate. Utilizarea apei din
rețeaua publică pentru udatul grădinilor și a zonelor
verzi este o practică descurajată de legislația în
vigoare. Standardele definesc clar ce înseamnă
necesarul de apă pentru nevoi gospodărești,

precum și debitul specific, de maxim 120 litri pe zi
de persoană în mediul rural. Rețelele de distribuție
sunt dimensionate conform acestor reglementări,
așa că operatorii de apă nu pot acoperi alte nevoi
de consum. Cel mai grav este că ignorarea acestei
realități poate aduce prejudicii întregii comunități.
Astfel, în timp ce unii folosesc apa de la robinet
pentru udatul grădinii, vecinii lor pot rămâne fără
apă pentru nevoile vitale – băut, gătit, spălat”
menționează Ilie Vlaicu, directorul general Aquatim.
Aquatim încurajează și recomandă să se
folosească surse alternative pentru udatul
grădinilor, de genul: colectarea apei de ploaie
în rezervoare, folosirea apei din fântâni și puțuri
etc. Dacă nu se fac eforturi de a se reduce
consumul de apă potabilă pentru agricultură există
posibilitatea ca utilizatorii să fie privați de dreptul
vital de a beneficia de minimul de apă pentru
spălat, băut și alte necesități zilnice. Mai mult,
menținerea rezervelor de apă potabilă și a unei
presiuni adecvate în rețea sunt necesare și pentru
protecția împotriva incendiilor. Printr-un consum
rațional, în special în timpul orelor de vârf, pe
perioade de secetă, apa va fi acolo când vom avea
nevoie de ea.
Cristina Borca

De la teorie la practică, sau cum să ne protejăm planeta
Apă caldă cu măsură

An de an, pe 5 iunie, se sărbătorește
Ziua Mondială a Mediului, ca un
reper important pentru omenire și o
permanentă trezire la realitatea care nu
este deloc una fericită.
Semnalele de alarmă, trase de către specialiști,
dar și de către iubitorii naturii și ai mediului
înconjurător, s-au transformat, din păcate, în ultimii
ani, în recomandări, frecvent șablon, îmbrăcate
în exprimări care nu reușesc să convingă și să
schimbe reacții sau mentalități. Primii care admit
acest fapt sunt tocmai oamenii de știință, specialiștii
sau biologii invocați.
Campaniile de conștientizare a importanței
protecției mediului s-au întețit în ultimii ani, fiind
coopate noi segmente de vârstă, astfel că nu mai
există instituție, organizație, companie, grădiniță,
școală sau universitate care să nu dețină portofolii
întregi de proiecte/programe educaționale și sociale
destinate planetei, deci salvării ei.
Colegul nostru biolog, de la Compartimentul
Tehnologii Noi și Cercetare din cadrul Aquatim,
Cosmin Ivașcu, semnala recent, într-un interviu
Aquaștiri, exact această sincopă de comunicare
între cei care știu atâtea, dar nu reușesc să și
transmită în cote grave – căci starea de fapt a Terrei
așa este! – urgența unor pași imediați. Cosmin
este convins că răul generat de către om, în zeci
de ani de non implicare în natură, sau implicare
nefericită, ba chiar distructivă, mai poate fi reparat.
Cu o condiție importantă: „Oamenii de știință au
stat frecvent în turnul de fildeș. Este momentul să
coboare și să conlucreze!”

În loc de o apă fierbinte pentru duș sau baie, ideală
este varianta cu ceva grade mai în jos. Capetele
de duș cu jet moderat ajută și ele la reducerea
consumului de apă. În egală măsură, hainele pot
fi spălate și cu apă rece sau doar ușor încalzită la
mașina de spălat.

Ponderație în încălzire versus aer condiționat
Oricât ar conta confortul personal, excesul nu se
justifică, așadar optați pentru soluții moderne de
izolare a casei, deci pentru economii la energie,
atât iarna, cât și vara. Poluarea se reduce cu 90 de
kilograme de dioxid de carbon pe an (per individ).

Becuri economice
Până la 95% din energia pe care o consumă un bec
clasic este transformată în caldură, și nu în lumină,
ceea ce îl poziționează drept extrem de ineficient
pentru iluminat.
Cea mai eficientă soluție? Becurile cu LED-uri.
LED-urile sunt diode semi-conductoare, cu o
eficiență de până la 80% mai mare și o durată de
utilizare de până la 10 ori mai ridicată. Emit mult
mai puțină căldură, deci scad necesitatea folosirii
aparatelor de aer condiționat.
Pentru producerea a 1 MegaWatt se emit ~ 430kg
CO2 în atmosferă, deci dacă folosiți astfel de becuri
economisiți aproape 90% din energia electrică pe
care ați fi consumat-o cu un bec obisnuit.

Mașina, mai puțin

Lucruri simple, pe care fiecare locuitor al planetei
le poate face pentru a contribui la combaterea
încălzirii globale, sunt următoarele.

Rămân variantele: mersul pe jos, bicicleta sau
mijloacele de transport în comun.

Reducere, reutilizare, reciclare

Spre exemplu, mașină cu un consum mic. La fel
și produsele necesare casei. Evident, la pachet cu
evitarea a tot ceea ce înseamnă plastic în exces
sau materiale ce nu pot fi reciclate.

Prin reciclarea a doar jumătate din ceea ce folosiți
într-o gospodărie, poluarea se reduce, anual, cu
1.090 de kilograme de dioxid de carbon.

Produse eficiente energetic

Lumina
Când stați acasă, folosiți lumina doar acolo unde
aveți nevoie, nu în toată casa și încercați să nu
utilizați toate aparatele electronice și electrocasnice
în același timp. Când plecați de acasă, închideți
becurile și scoateți din priză aparatura electronică.

Energii alternative
Conform unui studiu publicat pe Frontiers,
rata reciclării individuale este compusă din trei
categorii: reciclarea acasă, la birou și în concedii.
Comportamentul responsabil față de mediu este
influențat de mai mulți factori, personali sau
sociali, cum ar fi: educație, hobby-uri, principii
sau proximitatea centrelor de colectare, spații de
depozitat deșeuri acasă.
3% dintre respondenți nu reciclează deloc, 15%
nu iau în considerare materialele din care sunt
fabricate ambalajele și 30% cumpără tot ce își
doresc fără a lua în calcul consecințele față de
mediu. Astfel, în unele țări, deșeurile ajung zilnic la
700.000 tone!
Nimic din ceea ce ne sfătuiesc oamenii de știință
nu este, până la urmă, un capăt de țară, ideea este
că ne lipsește doar rutina. Aceasta poate fi, însă,
exersată, odată ce scopul este perfect conștientizat
și acceptat. Lumea aceasta se poate sfârși oricând,
dacă pământenii nu strâng rândurile întru ocrotirea
ei. Un comportament responsabil se poate învăța
ușor. Mult mai ușor decât supraviețuirea în caz de
scenariu apocaliptic, perfect posibil, dacă rămânem
impasibili.
Crenguța Radosav
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Green Deal, de Ziua Internaţională a Mediului, la Aquapic
De Ziua Internațională a Mediului, pe
5 iunie, Centrul educațional pentru
copii Aquapic, de la fosta Uzină de
Apă Industrială din Timișoara, a fost
gazda unui eveniment pe tematica Green Deal,
pentru publicul tânăr. Evenimentul, organizat de
Fundația Comunitară Timișoara, Asociația Urban
Survey și Fundația Aquatim, a dat startul campaniei
„Community Talks” de activități dedicate promovării
științei, cercetării și rolului pe care inovația tehnică
îl joacă în dezvoltarea comunităților, campanie ce
se va încheia în 24 septembrie 2021, de Noaptea
Europeană a Cercetătorilor.

Invitați speciali ai evenimentului au fost cei circa 40
de elevi participanți la ediția locală a concursului
internațional de creație artistică pentru copii și tineri
„Apa pe care ne-o dorim”, desfășurată în perioada
martie-iunie, sub patronaj UNESCO. Participanții,
cu vârste între 6 și 16 ani au pledat, prin expresie
artistică, pentru o apă curată și un viitor sustenabil.

Tinerii artiști au avut acum ocazia să abordeze
tema apei și a viitorului „verde” prin jocuri interactive
și activități experimentale, bazate pe metode
de laborator pentru testarea calității apei. Toate
activitățile au avut loc în aer liber.
Însoțitorii elevilor, profesori coordonatori și părinți
s-au „întâlnit” cu știința și inovația tehnică în cadrul
unui tur ghidat al vechii uzine de apă industrială,
unde au aflat detalii despre procesul tehnologic, dar
și despre contextul istoric în care a fost înființată
uzina, o perioadă înfloritoare, de progres tehnic,
hotărâtoare pentru transformarea Timișoarei întrun oraș modern. Povestea apei industriale de
la începutul secolului XX este una importantă în
„moștenirea” locală a apei, fiind un exemplu de
inițiativă de conservare a resurselor naturale și
preocupare pentru sustenabilitate și o economie
verde, circulară.
Evenimentele găzduite de Uzina de Apă Industrială
din Timișoara sunt integrate într-un proiect național
la care participă opt institute de cercetare de pe
platforma de la Măgurele, universități din București,
Cluj, Suceava și Galați și Federația Fundațiilor
Comunitare din România, prin consorțiul ReCoNnect – The Green Deal: Research communication to
CommuNities. Proiectul este finanțat prin programul
H2020-MSCA-NIGHT-2020bis, G.A. nr. 101036166
și face parte din campania Noaptea Cercetătorilor
2021.
Următorul eveniment este planificat pentru 10
iulie și are ca subiect reziliența orașelor la apă
și adaptarea la schimbările climatice. Acesta va
fi anunțat pe paginile web și social media ale
organizatorilor, iar accesul publicului se va face pe
bază de înscriere.
Loredana Leordean

Descoperim Dunărea, de ziua ei
Dunărea este celebrată la sfârșitul lunii
iunie, mai precis pe data de 29, în 14
țări din bazinul său. Bătrânul fluviu,
al doilea din Europa ca lungime după
Volga, are un bazin de peste 800 de
mii de kilometri pătrați, străbate zece țări, primește
apa afluenților din alte nouă țări și leagă astfel
83 de milioane de oameni. În drumul său spre
Marea Neagră, lung de aproape 3000 de kilometri,
Dunărea poartă poveștile și aminitirile multor
neamuri, trecând prin Germania, Austria, Slovacia,
Ungaria, Croația, Serbia, România, Bulgaria,
Republica Moldova și Ucraina.
Ziua Dunării este un moment dedicat (re)descoperirii
acestui fluviu încărcat de istorie. Pentru că iubim apa
și dorim ca și cei mici să cunoască cât mai multe
despre fluviul ce ne străbate țara, am organizat
împreună cu Apele Române Banat și Fundația
Aquatim o acțiune în aer liber, cu un grup de elevi
de la Re-Creație After School Moșnița Nouă. Circa
20 de elevi din ciclul primar au participat la jocul
interactiv cu întrebări și răspunsuri dedicat Dunării.
Echipele Gupi și Xifo, formare ad-hoc, au învățat
așadar, împreună, jucându-se, un pic de geografie
și științele naturii. Micii noștri vizitatori au aflat ce
înseamnă un fluviu, o deltă, pe unde intră Dunărea
în România, care sunt vecinii noștri și capitatele lor
dunărene și au descoperit e copaci cresc în pădurile
de luncă, care este cel mai mare pește din Dunăre și
cea mai mare pasăre din Deltă.
Multitudinea de specii de păsări și pești fac din
Delta Dunării o rezervație a biosferei.

Despre sturioni, pelicani, dar și mărunțeii scorobeți
am povestit împreună cu Liana Belea, profesor
coordonator al Cercului de Acvaristică de la Palatul
Copiilor din Timișoara. „Avem activități practice la
cercul nostru, am învățat cum să amenajăm un

acvariu și despre speciile de pești cu care îl putem
popula. Cum pentru copii este întotdeauna e o mare
bucurie să participe la activități în aer liber, a fost
extraordinar să învețe despre Dunăre în acest mod,
jucându-se, dar și întrecându-se în cunoștințe.”, a
declarat Liana Belea. Ne-am despărțit de prietenii
noștri de la Re-Creație după marea... stropeală
din zona de joacă cu cișmele, cu promisiunea că
vor reveni în vacanță, pentru a descoperi și alte
programe educaționale din oferta Aquapic.

L. L.

Semnal Editorial
Povestea unui polimat timişorean
Domnul Ciprian Radovan este un artist important
nu doar pentru vestul României, fiindcă opera
sa – racordată inclusiv la ceea ce a fost și
a însemnat neo-avangarda timișoreană –
dă seama despre căutările continue pentru
noi formule picturale și evadările dese din
convențional, care s-au soldat cu lucrări și, apoi,
cu expoziții ce au stârnit interesul, entuziasmul și
recunoașterea profesioniștilor și iubitorilor artei.
Pictura sa este un testimonial al amestecului de
luciditate și cartezianism, cu onirism și vivacitate
coloristică.

În paralel, cercetătorul științific Radovan a
făcut performanță în studiul electrochimiei.
Ca universitar, cu har pedagogic și rezultate
remarcabile, după ce a primit, rând pe rând,
diverse titluri academice, a devenit profesor,
fiindu-i conferit, la finalul carierei didactice, din
partea Universității de Vest, titlul de Emerit.
Povestea vieții domnului Ciprian Radovan se
suprapune, în bună măsură, peste cea a artelor
vizuale din Timișoara ultimelor șase decenii.
De altfel, apariția Domniei Sale în orașul de pe
malurile Begăi în anii ’60 a coincis cu fericita
joncțiune ce a avut loc, tot atunci, între științe
și arte.
Prieteniile dintre scriitori, medici, artiști vizuali,
cercetători din diferite domenii, muzicieni,
regizori și ingineri au transgresat fecund sferele
de interes ale fiecăruia și au generat o emulație
culturală extraordinară. Interlocutorul meu s-a
plasat ca un sol al lumilor ce interferează și fac
schimburi de idei. Și asta întrucât nu s-a rezumat
„să-și vadă” doar de propriul atelier, de propriile-i
lucrări și de universul personal, ci a participat,
efectiv și afectiv, la viața culturală a capitalei
Banatului.
Sunt sute de expoziții pe care le-a prezentat din
postura de critic și de comentator avizat al artei
colegilor, fiind printre nu mulții artiști înzestrați
cu echipament teoretic, harul oratoriei, empatie
și curiozitate reală pentru activitatea celor din
breasla sa. Mărturie stau și numeroasele cronici
pe care le-a scris și le-a publicat, de-a lungul
vremii, în presa timișoreană, o bună parte
dintre ele făcând sumarul volumului ce-i poartă
semnătura, Arta timpului meu.
Dialogul din Electrochimie & pictură, carte
apărută la editura Brumar, cu sprijinul Fundației
Aquademica, își propune să contureze și
să fixeze mai bine istoria și portretul acestei
extraordinare personalități ambivalente,
înzestrate cu o acută conștiință a diferenței
propriilor vocații, care au fost două dintre
„motoarele” ce l-au adus, ca pe un învingător,
până la vârsta de 82 de ani.
R. Șerban
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Din palatul copilăriei, în profesia vieţii: Monica Bold
A părut ușor s-o conving să facem acest
interviu, căci e o fire deschisă, vorbăreață
foc, deținătoarea – simțeam! – unei
povești captivante de viață, ce merită
dată mai departe, nouă, vouă, nu pentru a formula
rețete miraculoase sau tipare de succes (există,
oare, așa ceva?), ci pentru a reașeza în minți și
suflete certitudini legate de ambiție, determinare
și pasiune. Doar că, așa cum se întâmplă în cazul
oamenilor înzestrați cu mult bun simț, reținerile
în a-și puncta, public, „aplauzele” anilor scurși
întru profesia Balanței au fost tipice unui… Rac.
Admirabil ȘI acest lucru, aleasă postura.
Cum, în absolut orice, finalitatea contează, iată
fila inedită a omului Monica Bold, coordonator al
Compartimentului Juridic din Aquatim!
Mică la stat, mare la sfat (și iute la mânie, fix când
trebuie), odinioară fetița de la… Palat a decis că
dreptatea e cea mai sigură călăuză și cel mai de
preț aliat al existenței sale, chiar de atunci, din
copilărie. „Am avut privilegiul de a vizita Palatul
Dicasterial de mică, tatăl meu fiind arhivar la
Tribunalul Timiș, unde a slujit peste 30 de ani.
Îmi amintesc cu drag de bunica maternă, care
mă ducea la serbările organizate pentru Moș…
Gerilă, unde, alături de copiii altor funcționari,
dădeam reprezentații pe podiumul amenajat în
sala de judecată nr.74. – sala fiind, la acea vreme,
destinată divorțurilor. Bunica avea, VEȘNIC, haine
de schimb pentru că, neastâmpărată fiind, până
la momentul cu pricina, mă jucam prin arhivă pe
sub mesele unde avocații studiau dosarele. Pe
atunci, dușumelele erau curățate cu… motorină.”,
povestește, pe atunci ștrengărița de soi, acum
doamna pe măsură.
Monica Bold n-a plecat niciodată de tot din copilărie,
nici când, atrasă fiind de mașina de scris a tatălui,
țăcănea în litere, spre disperarea tuturor, nici acum,
când domeniul pe care-l gestionează ar putea duce
pe oricine direct în pragul de sus al stresului, căci
fără întoarcerea la frumosul perpetuu nu poți birui
urâtul inevitabil.

Respectul ei față de robă este sfânt și vine și dintr-o
altă felie frumoasă și importantă de viață, detaliile
fiind cele care, da!, fac diferența. Amintirile Monicăi
sunt… la virgulă, atât de mare a fost emoția, atât de
evident impactul emoțional:
„În 1986, după terminarea Liceului de chimie
Azur din Timișoara, am fost angajată temporar
la Judecătoria Timișoara, pe post de funcționar,
învățand să întocmesc citații pentru primul termen
de judecată. Fascinată fiind de sala de judecată, am
rugat-o pe una dintre grefierele cu experiență (Silvia
Matica) să mă pregătească pentru postul de grefier.
Mă simțeam deja importantă, purtam robă, luam
notițe (pentru redactarea ulterioară a încheierilor) și
mai ales stăteam sus pe podium alături de oameni
importanți care împărțeau dreptatea!”.
Construcția din inima Timișoarei, ce imită
arhitectural Palatul Medici din Florența, acesta prin
care alerga odinioară la spectacolele de Crăciun
a ajuns să însemne pentru Monica Bold reper
de viață.
După 12 ani de „grefierat”, girând complete de
judecată ce judecau litigii de muncă, cu nume
sonore de magistrați, din civil și penal, judecătorii
Ștefan Augustin, Dacu Cristian Alexandru, Michnea
Ioan, Gabriela Sîrbu, Magdalena Mălescu, Floare
Sîrbu, Silvia Românu, Adriana Corhan), oameni cu
care s-a format profesional într-un mod exemplar,
Monica a venit în Aquatim, în anul 1999, drept
consilier juridic, cu o bază solidă și aceeași dorință
de a onora dreptatea.
Din 2000, activează în cadrul Comisiei Juridice a
Asociatiei Române a Apei ( ARA) – unde se dezbat
spețe cu care se confruntă societățile de profil,
contribuind la îmbunătățirea legislației specifice –
iar din 2004 este membră a Asociației Profesionale
Colegiul Consilierilor Juridici Timiș – statut ce îi
conferă posibilitatea legală de a pleda cauzele
Aquatim la instanțele de judecată, curtea de arbitraj.
Ce a atras-o profund către această meserie?
Potențialul nelimitat al jocului cu instrumentele
legale și litera legii, în fapt momentul în care a
înțeles că „măiestria unui consilier juridic bun nu
constă doar în cunoașterea și aplicarea legii, ci în
profunzimea interpretării ei în funcție de interesele
societății.”.
Monica s-a convins că activitatea de consilier
juridic este o profesie a cărei viață este dominată
de impredictibilitate, în care planurile și agenda
zilnică reprezintă, în majoritatea zilelor, un lux:
„Ajung adesea la sfârșitul zilei și constat că nimic
din ceea ce era planificat nu a putut fi bifat pentru
că urgențele, apariția unor situații neprevăzute în
cadrul societății, au avut prioritate. Prin urmare,
cred că nu este doar importantă, ci este absolut
esențială prevenția, în toate formele sale.”.
Provocările profesionale în Aquatim sunt
numeroase, complexe, diverse, pentru că și
compania noastră este într-o permanentă
dezvoltare. Monica este coordonatorul unui
Compartiment de patru consilieri juridici și un
referent, însă, în cadrul societății funcționează mai
mulți consilieri juridici.

Absolventa Facultății de Drept din cadrul
Universității Europene „Drăgan” din Lugoj, a
studiilor aprofundate în Drept Comercial – Disciplina
contracte comerciale internaționale – din cadrul
Universității de Vest din Timișoara și a masterului
în Drept Comunitar la Universitatea de Vest din
Timișoara, cu un curs de Formare Mediatori
(profesie liberală ca și cea de avocat), Monica și-a
început cariera profesională în perioada 1986-1999,
în calitate de grefier la Judecătoria Timișoara și la
Tribunalul Timiș.

drept, deși cele două ar trebui să meargă…
taler în taler.
Atunci când se detașează de toată vâltoarea în
care-și duce practic a doua viață, Monica evadează
în… albastru. Îi plac locurile exotice, izolate,
obligatoriu la mal de apă, oamenii cu idei valoroase
și cărțile bune.
„Îmi obțin resursele și energia pentru a continua
din reușitele și succesul societății, din familie, din
natură, din atitudinea pozitivă și umorul persoanelor
din viața mea. Sunt o fire sensibilă și destul de
fragilă, deși la prima vedere nu par așa. Consider
că, indiferent de situație, întotdeauna trebuie să
rămâi bun. Nu reușesc întotdeauna să-mi păstrez
calmul, răbufnesc, apoi îmi pare rău, îmi trece
destul de repede, însă, conștient, nu fac rău
nimănui. Vreau să-mi trăiesc viața cu folos, să
fiu bine eu cu mine și ceilalți cu mine, nu renunț
vreodată la ținte, mă lupt să le ating, încerc, insist,
persist! Ideea este să nu renunți la tine, la forțele
tale, la ceea ce știi că poți face bine și poți lăsa
celorlalți, care au nevoie. DUM SPIRO SPERO!
(Cât timp mai respir, înseamnă că sper!)”.
Știu că Monica Bold mai speră și-ntr-o lume ideală,
ca aceea din palatul copilăriei, când, plină de
motorină și praf de dosare grele, sărea prin sălile
Dreptății, convinsă fiind că ea se (va) obține ușor.
Mai știu că prietenia cu un om ca ea te va salva
oricând de concluzii pripite despre semeni, la modul
general. În particular, știu că racii sunt campioni
în a oferi totul, fără a cere în schimb nimic, deci…
desăvârșiți. N-o laud, o definesc și atât.
Dragă Monica, să-ți fie viața fericire, acolo sus, pe
podium!
Crenguța Radosav
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E o muncă titanică și pentru… titani, pentru că,
deși, la modul general, legislația existentă ajută
operatorul regional să funcționeze, există o
groază de situații în care încurcă, pentru că este
interpretabilă. Funcție de complexitatea spețelor,
dosarele sunt soluționate prin hotărâri executorii, în
medie între 15 și 18 luni, dar pot dura și trei, cinci
sau chiar șapte ani.

www.aquastiri.ro

E ca-n Antigona, consideră Monica Bold: veșnic
împărțit între lege și morală, într-o veritabilă
dragoste cu năbădăi, rupt în două, între etică și
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