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Tarifele Aquatim pentru serviciile prestate se
majorează, începând cu 1 august, în toată aria de
operare. Astfel, tariful serviciului de alimentare cu
apă va crește cu 50 de bani, ajungând la 3,99 lei/mc
(fără TVA), iar cel al serviciului de canalizare va
crește cu 54 de bani, adică 4,02 lei/mc (fără TVA).
La aceste tarife se adaugă cota legală de TVA, în
cuantum de 9% pentru fiecare serviciu.
Majorarea tarifelor reprezintă, în fapt, una din
conditionalitățile impuse de Uniunea Europeană
pentru derularea investițiilor finanțate prin Fondul
de Coeziune și vine în contextul suplimentării
fondului de investiții, acordat companiei, de la
180 milioane de Euro, la aproximativ 240 milioane
de Euro. Avantajul accesării fondurilor europene
este că 75% din banii destinați investițiilor
sunt nerambursabili. Însă, odată cu creșterea
valorii proiectului de investiții crește și valoarea
cofinanțării din partea Aquatim.

4 milioane de euro pentru Săcălaz

În prezent, sistemul de alimentare cu apă din
comună include următoarele componente
principale:
conducta de aducțiune din PEHD DN 315 mm,
cu o capacitate de transport la rezervor de aprox
105 mc/h, gospodăria de apă (rezervor cu o
capacitate de 1000 mc și grupul de pompare cu o
capacitate maximă de 115 mc/h ), din volumul de
1000 mc fiind asigurată rezerva de incendiu cât și
consumurile tehnologice, rețeaua de distribuție și
branșamentele de apă.
Înainte ca Aquatim să devină operator al serviciilor
de alimentare cu apă și de canalizare în comună,
Primăria Săcălaz a demarat mai multe proiecte de
modernizare a rețelelor de alimentare cu apă, însă
acestea au fost finalizate parțial. Astfel, există mai
multe străzi pe care au fost trase conducte noi din
PEHD în paralel cu cele vechi, dar acestea nu au
fost puse în funcțiune.
Problema rețelelor vechi de alimentare cu apă aflate
încă în funcțiune este că sunt subdimensionate
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Tarife noi, calitate crescută

Strategia tarifară a companiei vizează ajustarea
tarifelor în termeni reali, cât și cu inflația și se
bazează pe o analiză economică cost‑beneficiu
realistă și pe obligativitatea recuperării tuturor
costurilor de exploatare şi a constituirii surselor

Comuna Săcălaz a făcut parte din proiectul de
investiții POS Mediu cu finanțare europeană,
derulat de Aquatim în perioada 2013-2018 în județul
Timiș și a beneficiat de investiții în valoare de circa
3,1 milioane de euro. În cadrul proiectului s‑a realizat
extinderea și reabilitarea rețelei de alimentare cu apă
pe o lungime de 10 km, folosindu‑se conducte din
PEHD cu diametre cuprinse între 110 mm și 200 mm,
s‑au construit un rezervor de înmagazinare, o stație
de pompare a apei potabile și o stație de clorinare.
De asemenea, s‑a extins și reabilitat rețeaua de
canalizare pe o lungime de 20 km și s‑au construit 5
stații de pompare a apei uzate.
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(diametre între 60 mm și 100 mm),
neavând capacitate de transport la debite
de vârf al necesarului actual de apă, având
în vedere perioada caniculara și consumul
foarte mare de apă, în condițiile în care
viteza de dezvoltare urbanistică a comunei
din ultimii ani este impresionantă.
Prin urmare, în baza unei analize
tehnice, Aquatim a facut o serie de
lucrări pentru îmbunătățirea parametrilor
hidraulici ai rețelei de alimentare cu apă,
interconectând în mai multe puncte rețeaua
veche cu rețeaua nouă.
Deși, din punct de vedere economic,
comuna Săcălaz este un centru de cost
care nu aduce profit companiei, valoarea
investițiilor depășește, anual, valoarea
încasărilor, din 2009 – anul intrării comunei
în aria de operare a societății – Aquatim a
rezolvat treptat problemele infrastructurii
de apă din localitate. Pentru viitor, comuna
Săcălaz a fost inclusă atât în programul
de investiții din fonduri proprii, cât și în cel
din fonduri europene (POIM). Astfel, se
va moderniza atât rețeaua de canalizare
cât și rețeaua de alimentare cu apă din
comună (reabilitarea și extinderea rețelei
de apă, trecerea tuturor consumatorilor pe
conductele din PEHD prin realizarea de noi
branșamente și reamplasarea căminelor de
apometru din domeniul privat în domeniul
public). Valoarea estimată a lucrărilor este
de circa 1 milion de euro.
Crina Chirilă

pentru cofinanţarea investiţiilor societății din
fonduri europene.
Măsura este în conformitate cu prevederile din
strategia de tarifare pentru serviciile de apă și de
canalizare din Contractul de Delegare încheiat
între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)
Apă‑Canal Timiș și Aquatim SA și cu planul anual
de evoluție al tarifelor pentru perioada 2018‑2023,
aprobat recent de ADI. De asemenea, tarifele
au fost aprobate, în vederea aplicării, de către
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.
După aplicarea majorării, Aquatim va avea, în
continuare, unul din cele mai mici preţuri la apă din
România, în topul național al tarifelor companiilor
de profil.
În prezent, Aquatim are în derulare un amplu
proiect de investiții, prin care judeţul Timiş va
beneficia de 22 stații de tratare a apei, 483 km
de conducte de alimentare cu apă, 6 stații de
epurare, 412 km de rețele de canalizare, o linie
de valorificare energetică a nămolului de epurare
și un sistem SCADA regional, de control și
monitorizare automată a proceselor.
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Fonduri europene prin intermediul Aquatim în Sânandrei şi Carani
În data de 7 iulie, Aquatim a semnat
contractul de lucrări „Execuţie reţele de
apă şi canalizare Sanandrei, Carani” cu
Asocierea Romtim Instal S.R.L. – AEG
Tehnology S.R.L. – Backup Technology
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 27.814.798,38 lei, fără TVA.
Pentru locuitorii din Sânandrei, investiția înseamnă
o conductă de distribuție a apei potabile de 1,6 km,
o conductă de transport de la rețeaua din

Timișoara la gospodăria de apă din Sânandrei
cu o lungime de peste 8 km, rezervoare de apă
supraterane, o stație de pompare și o stație
de clorinare. În ceea ce privește rețelele de
canalizare, vor fi peste 16 km de conducte, 4 stații
de pompare și o conductă de refulare de 2 km.
În localitatea Carani lucrările includ rețele de
transport și distribuție a apei potabile de circa 8
km și o gospodărie de apă cu rezervor suprateran,
stație de pompare și stație de clorinare. Durata de
execuție a lucrărilor este de 24 de luni, urmate de
40 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

Pactul Climatic European: „Lumea mea. Acţiunea mea. Planeta noastră”
schimbul de informații, în lansarea de activități la
nivel local și în prezentarea de soluții pe care și alții
să le poată urma.
În prezentarea Comisiei se precizează că Pactul
Climatic European urmărește să informeze, să
inspire și să stimuleze cooperarea între persoane
și organizații, de la autorități naționale, regionale
și locale până la întreprinderi, sindicate, organizații
ale societății civile, instituții de învățământ,
organizații de cercetare și inovare, grupuri de
consumatori și cetățeni.
Pactul Climatic European vizează
implicarea cetățenilor și a comunităților
în acțiuni benefice pentru climă și
mediu, în condițiile în care cele două
sunt într‑un declin vizibil și periculos.
Tranziția către o societate neutră din punct de
vedere climatic este nu doar o provocare, ci și o
oportunitate de a construi un viitor mai bun pentru
toți. Este vorba despre oameni și despre viața de
zi cu zi: cum producem, cum consumăm, cum ne
deplasăm, cum ne răcim și ne încălzim casele,
cum lucrăm și cum conviețuim. Astfel formulează
ideea prioritară a omenirii oficialii europeni.
Pe lângă reglementări și politici guvernamentale,
cetățenii, comunitățile și organizațiile din toate
sectoarele societății și economiei noastre au un rol
de jucat, direct și foarte important.
În acest scop, ca parte a Pactului Verde European,
Comisia Europeană lansează un Pact Climatic
European pentru a le oferi tuturor o voce și un rol
în conceperea de noi acțiuni în domeniul climei, în

La începutul lunii iulie, s‑a desfășurat cea mai mare
inițiativă cu privire la climă din Uniunea Europeană
– Pactul Climatic European – sub forma unui
eveniment de deschidere, simultan în toate statele
membre UE. Deviza a fost „Lumea mea. Acțiunea
mea. Planeta noastră”, iar angajamentul acela de‑a
proteja, împreună, clima.
Pactul Climatic European a fost lansat la finele
lunii decembrie 2020 și este, practic, o mișcare
a oamenilor uniți în jurul unei cauze comune:
construirea unei Europe sustenabile, de care să
ne putem bucura astăzi și de care să se bucure și
generațiile viitoare, mâine. Inițiativa se va susține
pe parcursul a doi ani și va fi prezentă în toată
Uniunea Europeană.
Temele Pactului Climatic European acoperă
diferitele aspecte ale vieții noastre care au cel
mai mare impact asupra schimbărilor climatice:
cum trăim (energie, locuințe), cum ne mișcăm
(mobilitate), cum mâncăm și cum consumăm
(producție și consum durabile). Toate aceste
subiecte sunt legate de stilul de viață al

europenilor, fiind la fel de relevante atât la nivel
individual, cât și pentru organizații sau companii.
Fiecare dintre noi trebuie să ia măsuri în viața de
zi cu zi, iar oricine este binevenit să se alăture
mișcării. Vă puteți implica indiferent dacă sunteți
novice în ceea ce privește subiectul schimbărilor
climatice, sau deja sunteți expert în acest sens.
Pactul Climatic se adresează persoanelor care
iau deja măsuri în acest sens; oamenilor interesați
să acționeze, dar nu știu de unde să înceapă;
și oamenilor care sunt conștienți de existența
schimbărilor climatice, dar vor să afle mai multe
despre cum se pot implica.
Cetățenii și organizațiile sunt încurajate să‑și ia
angajamentul ferm de a proteja clima, alături de
factori de decizie, coordonatori naționali, parteneri
sociali.
Evenimentul oficial de la finele lunii trecute s‑a
desfășurat cu participarea vicepreședintelui
executiv al CE, Frans Timmermans și celebrități
cunoscute la nivel mondial, printre care se
numără Sacha Dench sau dr. Kimberly Nicholas.
Astronautul Thomas Pesquet s‑a alăturat direct
din spațiu și a povestit cu „pământenii” despre
angajamentul față de planetă.
Pactul are și o secțiune dedicată tinerilor cu vârste
între 15 și 30 de ani și‑anume Youth Climate
Pact Challenge, cu posibilitatea ca, pe această
platformă, să se poată conecta cu alții ca ei, pentru
a face schimb de idei sau de proiecte concrete.
Rețineți #MyWorldOurPlanet #EUClimatePact și
haideți să… ne salvăm, până nu e chiar mult prea
târziu!
Crenguța Radosav

Reluăm debitul… de sănătate
Aquatim a inițiat, în urmă cu câțiva ani, acțiunea
„Creștem debitul la SĂNĂTATE”, la propunerea
medicului companiei, Cristina Nica, cu scopul de
a‑i conștientiza pe angajați în primul rând, dar și
comunitatea, asupra importanței unei sănătăți
solide, în toată complexitatea ei.

Cristina Nica a invitat‑o recent pe șefa Centrului
de Transfuzii Timișoara, prof. dr. Rodica Lighezan,
care le‑a transmis angajaților Aquatim că nevoia de
sânge este foarte mare, iar sprijinul nostru unul mult
așteptat, îndeosebi în specialitățile cardio‑vascular
și pediatrie.

În tot acest răstimp, am avut nenumărate acțiuni
cu invitați medici de diferite specializări, care
au punctat aspecte esențiale de sănătate, dar
și campanii permanente de donare de sânge.
Interesul a fost, deopotrivă, unul mare. Pandemia a
stopat, din nefericire, aceste evenimente, astfel că
reluarea lor, acum, ne‑a surprins pe toți în cel mai
plăcut mod.

„S‑au reluat foarte multe dintre operații, spitalele
și‑au reintrat în rolul lor specific de dinainte de
perioada Covid‑19 și avem mare nevoie de suportul
comunității în donarea de sânge. Vom relua
colectele mobile de sânge, astfel că vom veni, din
nou, în sediul Aquatim, pentru recoltare. Mulțumim
pentru implicare și omenie!”, a transmis managerul
Centrului de Transfuzii Timișoara.

Rodica Lighezan este un promotor al vaccinării,
alături de medicul Aquatim, fiind convinse
deopotrivă de efectele pozitive ale acestui
demers sanitar. În condițiile în care tulpina Delta
se răspândește amenințător „e păcat ca, în
septembrie, s‑o luăm de la capăt. Soluția este să
ne vaccinăm!”.
Tradiția campaniilor de donare de sânge se va
relua așadar, cât de curând, în casa Aquatim, în
aceeași atmosferă prietenoasă și caldă, cu glume și
zâmbete, căci, atunci când știi că faci o faptă bună,
totul devine rezolvabil. Și‑apoi, s‑a demonstrat
de‑atâtea ori că un astfel de gest poate și chiar face
diferența între viață și moarte pentru cei aflați în
cumpenele vieții.
C. R.
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Două eleve din Timişoara, premiantele competiţiei internaţionale Apa pe care ne‑o dorim
Două eleve din Timișoara se numără
printre cei șapte câștigători ai concursului
internațional de creație artistică pentru
copii și tineri Apa pe care ne‑o dorim
(The Water We Want), organizat
de Rețeaua Internațională a Muzeelor Apei
(WAMU‑NET), o inițiativă a programului Hidrologic
Internațional al UNESCO.
Patricia Ahmadi, 7 ani, elevă a Colegiului Naţional
Pedagogic „Carmen Sylva” și Mara Bugan, 9 ani,
elevă la Școala Gimnazială nr. 18 și din Timișoara
au fost printre cei 89 de finaliști selectați în finala
competiției internaționale, derulată prin 23 de
muzee afiliate rețelei WAMU‑NET.
Lucrarea Marei Bugan, Apa este viață s‑a clasat pe
primul loc la categoria videoclip, vârsta 6‑12 ani, la
egalitate cu lucrarea lui Diao Lehan, din Hangzhou,
China. Clipul Marei este o poveste autentică,
spusă pe un ton hazliu, despre pericolul poluării și
despre cum îi putem face pe cei din jurul nostru să
fie mai responsabili cu natura. Păpușile personaje
ale Marei fac o vizită la Aquapic unde, după ce
se distrează și se joacă în parc, lasă în urma lor
ceva gunoaie. Locul devine de nerecunoscut la
următoarea vizită iar concluzia este una simplă: la
poluarea mediului contribuim cu toții prin obiceiuri
proaste, delăsare, neatenție sau nepăsare și tot noi
suntem cei care putem pune punct și face acest
proces reversibil prin gesturi mărunte, consecvență
și puterea exemplului.

Foto: Patricia Ahmadi

Mama Apă, lucrarea Patriciei Ahmadi, este
câștigătoarea categoriei desen, 6‑12 ani. „Precum
o Mamă, Apa se îngrijește de toate viețuitoarele
pământului” ne spune autoarea acestei lucrări, ce
emoționează prin profunzime și armonia liniilor.
Mama‑Apă imaginată de Patricia are un zâmbet de
Mona Lisa și flori în părul‑undă. Pământul, câmpuri
și păduri sunt prinse în îmbrățișarea ei fluidă, fără
început sau sfârșit.
Numeroși copii și tineri talentați au înscris în acest
concurs desene, videoclipuri, fotografii, cântece și
alte lucrări, tema ediției 2021 fiind „Apa, moștenirea
noastră de preț, și obiectivele de dezvoltare
durabilă”. Adevărați ambasadori ai apei, tinerii
artiști au redat dintr‑o perspectivă multiculturală și
prin tehnici și mijloace de expresie diverse, natura

Foto: Mara Bugan

fragilă a apei și imperativul, universal valabil, de a
proteja această resursă fundamentală vieții.
Lucrările selectate în finală, câte șase de la fiecare
muzeu participant, sunt prezentate în expoziția
digitală online #TheWaterWeWant. Etapa locală
a concursului Apa pe care ne‑o dorim s‑a derulat
prin Centrul educațional Aquapic, admis în
rețeaua WAMU‑NET din anul 2019 și aflat la prima
participare în această competiție. Cele 28 de lucrări
înscrise au fost publicate pe pagina Facebook
Aquapic (link album foto).
Felicitări Marei și Patriciei, ne bucurăm alături
de ele de această reușită! Mulțumiri tuturor
participanților și profesorilor care i‑au îndrumat,
pentru frumoasele lucrări trimise și pentru că
prețuiesc apa și se implică în protejarea ei!
Loredana Leordean

Weekend VERDE la Aquapic
Sâmbătă, 10 iulie, la Centrul educațional
Aquapic din Timișoara a avut loc al
doilea eveniment Community Talks, din
cadrul proiectului Noaptea Europeană a
Cercetătorilor 2021. Programul a inclus
activități pentru toată familia, de la cei mici și până
la bunici, cu câte ceva nou de învățat și de aflat
pentru fiecare, dar și distracție, jocuri și recreere.
Tema „nopții cercetătorilor” 2021 leagă ideea de
cercetare și inovație ca motor de dezvoltare a
societății de Green Deal, Pactul Verde European.
Cei circa 60 de participanți de la evenimentul
găzduit de Aquapic în luna iulie au avut ocazia să
se familiarizeze cu conceptul de sustenabilitate și
angajamentele europene de dezvoltare durabilă în
cel mai distractiv mod posibil.

În timp ce adulții au făcut un tur ghidat al uzinei
vechi de apă industrială, „stabilimentul apei de
stropit”, un model de abordare sustenabilă și
consum responsabil al începutului de secol XX,
copiii au avut un program bogat de activități. S‑au
luat la întrecere care atinge mai repede…
cu mingea (!) obiectivele de dezvoltare durabilă,

adulții descoperind cu încântare oaza ascunsă de
verdeață și fragmentul inedit din istoria orașului,
iar copiii fiind plăcur surprinși de posibilitatea de
a învăța lucruri noi prin joc. „A fost chiar distractiv,
sincer!”, ne‑a spus unul dintre participanți,
adăugând: „s‑a meritat să mă trezesc așa de
dimineață.”

cum ar fi consumul responsabil, apa curată,
orașele reziliente, dar au descoperit și cum
pot aduce jocul în realitate, cu mici „trucuri”
sustenabile. Înghețată în pahar de plastic sau la
cornet?... Robinetul deschis sau închis când ne
spălăm pe dinți?... Mai în joacă, mai în serios,
au aflat așadar cu toții, cu mic, cu mare, ce pot
face, în viața de zi cu zi, ca generațiile următoare
să aibă o planetă verde‑albastră sănătoasă.
Feedbackul participanților a fost 100% pozitiv,

Programul Noaptea Europeană a Cercetătorilor,
dedicat promovării științei și cercetării, este unul de
amploare internațională, iar majoritatea acțiunilor
planificate în cadrul său vor avea loc în noaptea
de 24 septembrie. cu o mulțime de activități
interesante, pe plan internațional. Tot atunci ese
planificat la Aquapic și evenimnetul final din seria
Community Talks, din care nu vor lipsi noutățile și
surprizele. Evenimentele găzduite de Aquapic prin
acest program sunt organizate de Fundația Aquatim
și Asociația Urban Survey, cu sprijinul Fundației
Comunitare Timișoara. Proiectul este finanțat prin
programul H2020‑MSCA‑NIGHT‑2020bis, G.A. nr.
101036166 și face parte din campania Noaptea
Cercetătorilor 2021, consorțiul „ReCoN‑nect –
The Green Deal: Research communication to
CommuNities”.
L. L.
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Zâmbetul din fereastra Aquatim: Adriana Dumuslăuan
O vezi imediat ce pătrunzi în sediul
nostru central. E caldă și primitoare, chiar
și din spatele unui întreg perete de sticlă,
deschisă și decisă ca niciun client să nu
plece încruntat de la noi, indiferent de problemă,
căci, vorba ei, nu există să…nu existe soluții,
în orice.
Adriana Dumuslăuan este registratoare la Aquatim,
deci fata care știe tot, dar absolut tot despre circuitul
actelor, repartizarea solicitărilor și soluționarea
păsurilor clienților. În plus, mai știe ceva. Esențial.
Să‑și pună tot sufletul într‑un zâmbet. Așa a
detensionat dialoguri ostile cu unii dintre cei care
i s‑au adresat colțos de‑a lungul vremii, așa a
instaurat liniștea‑i proprie în spațiul profesional care
nu este întotdeauna cel mai blând, în condițiile în
care lucrezi cu foarte mulți oameni. Așa ne‑a cucerit
pe noi, colegii ei.
Ea a fost fascinată de munca aceasta de la început,
a rămas și‑acum tot așa.
A venit în 2008, va pleca de aici doar cu statutul
de pensionară în buzunar. Am stat de vorbă lin,
doar v‑am spus că deschiderea o caracterizează,
a povestit calm despre momente, trăiri și provocări,
deopotrivă personale și profesionale, a păstrat…
zâmbetul din fereastra Aquatim pe întreg parcursul
discuției, a redemonstrat, dacă mai era nevoie, că
o mare lină șterge toate furtunile precedente, de
parcă nici n‑ar fi fost vreodată.
„În primele mele zile de registrator, eram verde
de spaimă! Sunau telefoanele, venea un fluviu
de lume la noi, am avut zile și cu 300 de numere
de înregistrare, nu știam cum voi fi în stare să fac
față, dar am reușit. Le‑am învățat pe rând, am
avut sprijinul colegelor, de altfel extraordinare,
am priceput care este firul logic și… am rezistat.
Mi‑am creat nervi de oțel, îi am și acum, îi folosesc
la nevoie, dar mult mai rar. S‑a schimbat și
lumea, e mai atentă la explicații, iar, dacă le oferi
din suflet, problemele se rezolvă mult mai ușor.
Repet, colegele și colegii au fost de neprețuit și le
mulțumesc și‑acum!”, povestește Adriana.
„Zâmbetul” nostru zice că nu se prea pierde cu
firea nici în viața de zi cu zi, altfel nici nu ar fi putut
depăși cumpenele destinului, deloc ușoare. A strâns

din dinți, a crezut în ea, dar mai ales în Dumnezeu:
„Viața e un dar pentru care trebuie să te lupți. Am
avut credința că voi depăși perioadele negre și așa
a și fost. Trebuie să fii tare și să ai încredere!”.
Din spate, colega ei de fereastră către lume, Ana,
confirmă spusele și argumentele. Ana i‑a fost
coechipieră și la bine și la rău, acum sunt ca două
surori. Își împart munca, dar și fericirile sau norii.
Ana a strecurat rapid în discuție pasiunea colegei
sale pentru dulciurele cu ștaif, astfel că am aflat că
Adriana e maestră într‑ale prăjiturilor.
„Mi‑a făcut și‑mi face plăcere să fac prăjituri,
mă relaxează și‑mi dă confort psihic, niciodată
oboseală. Nici vorbă să mă pretind specialistă,
gătesc pentru familie, prieteni, neamuri, colegi și
colege. Preferatul meu, la orice oră, este doboșul.
Și să‑l mănânc, și să‑l fac! Atunci când plăcerea e și
a celor care‑l consumă, sunt fericită”.
Adriana e din Călacea și adeptă pe viață a
motto‑ului: „Mi‑s bănățeancă făloasă și mândră tare
de asta!”. Consideră că orice‑ai fi trebuie să nu‑ți
pierzi vreodată calitatea de om. Așa l‑a crescut și
pe fiul ei, Raul, așa‑l învață să meargă mai departe.
Familia e totul pentru ea și pentru soțul ei, Sorin,
momentele petrecute acasă sunt de neprețuit.
Aquatim este, după cum demonstrează, a doua ei
familie, vine la lucru cu zâmbetul larg, zi de zi, „și‑i
mai fain ca la școală!”.
Pandemia a fost singura care a scos‑o din ritmul
social să zicem, chiar dacă a lucrat în toată această
perioadă ireală, pentru că au nefericit‑o pustiul din
jur, schimbarea evidentă a oamenilor, singurătatea
instalată cu forța în fiecare dintre noi. Vede lumea
de acum sălbăticită, speriată, schimbată radical și
se teme că fenomenul este ireversibil.
„N‑am mai ieșit cu prietenele în oraș, atât de mult
timp, le‑am simțit teama și reținerile și lucrul acesta
m‑a întristat. Îmi pare rău de copiii noștri, categoric
ceea ce vor trăi ei nu se compară cu tinerețea
noastră. Copilăria mea se petrecea pe stradă, cu
prietenii, la joacă, vară, iarnă, a lor și‑așa a intrat
mult prea mult în era tehnologiei, iar pandemia
a accentuat acest lucru. Mi‑aș dori tare mult să
revenim la ceea ce a fost odată...”, mai spune
Adriana.

Ca să uite de rele, „zâmbetul” Aquatim ascultă
muzică. Nelimitat! Ca o bănățeancă adevărată –
cum s‑a definit – preferata ei este Andreea Voica.
Melodia favorită? Aveați dubii? „În Banat,
la mine‑acasă!”.
„Sunt mulțumită, sunt un om fericit. Din Aquatim
n‑aș pleca vreodată, colegii sunt extraordinari și
atmosfera chiar e de familie în adevăratul sens al
cuvântului. Aceste detalii contează enorm, de fapt
aceste detalii îți creează viața. Mulțumesc pentru
a mea!”.
Dragă Adriana, închide ochii și imaginează‑ți că
auzi dedicația aceasta, la radio, chiar acum:
„Nu se știe niciodată soarta pe unde te poartă
Azi ești mic și mâine mare, azi esti jos mâine‑n
picioare
Dă Doamne la lume bine da mai mult cu mine ține
Că singur m‑am ridicat nimeni nimic nu m‑o dat
Nu m‑o fost deloc ușor că n‑am avut ajutor
Cu viața rău m‑am luptat da la urmă am câștigat”.
Îți mulțumim pentru zâmbetele zilnice, le mai vrem,
mult și bine, înainte!
Crenguța Radosav

Păstrătorii apei, în mare sărbătoare!
Data de 20 iulie este recunoscută de multă vreme în rândul
companiilor de apă din România drept „Ziua Gospodarului”
sau „Ziua lucrătorului din serviciile publice de alimentare cu
apă și de canalizare”, deci cel mai frumos reper și pentru
oamenii apei din Aquatim.
Un cald „La mulți ani!” și clienților noștri, însoțit de un mare
„Mulțumim pentru încredere!”.
C.R.
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