
Oficial, deţinem supremaţia la investiţii în infrastructură!

Raportul anual 2020, publicat online
Ca și până acum, documentul cuprinde cifre și 
informații de sinteză, ce acoperă activitatea de 
exploatare și mentenanță, aspectele financiare și 
programele de investiții pentru anul de raportare, 
prezentate într‑un format grafic atrăgător. 

Spre deosebire de edițiile precedente, raportul vine 
însă cu un conținut mai bogat și altfel structurat, în 
ceea ce privește sustenabilitatea, în special aspectele 
de mediu și sociale legate de activitatea companiei.

2020, cel mai complicat an din istoria Aquatim, anul 
pandemiei și al restricțiilor, a fost și anul eficientizării, 
digitalizării, spiritului de echipă și al solidarității. 

Am deschis un nou 
centru de relații 
pentru clienți, în 
Timișoara, un 
serviciu telefonic 
call center, am 
început semnarea 
contractelor de 
lucrări din proiectul 
regional de investiții 
POIM (Programul 
Operațional 
Infrastructură Mare), 
în valoare de 180 
milioane de Euro 
și am sprijinit lupta 
efortul cadrelor 
medicale din spitale. 

Dacă 2020 va rămâne în memoria fiecăruia dintre 
noi ca unul bulversant, tot el este anul în care 
solidaritatea umană și spiritul de echipă s‑au 
dovedit a fi cât se poate de reale și puternice.

L.L.

Demers extraordinar Aquatim în... 
Creşterea Debitului la Sănătate

Începând cu această săptămână, Aquatim lansează 
un nou site, cu o grafică modernă și un mod de 
prezentare a informațiilor mult mai prietenos 
pentru vizitatori. Noul site reprezintă un canal de 
comunicare aliniat la trendurile actuale, atât în ceea 
ce privește ușurința de utilizare, cât și legat de 
funcționalitățile puse la dispoziția utilizatorilor. 

Noutatea absolută a site‑ului este posibilitatea de 
încărcare a documentelor pentru obținerea unui 

aviz tehnic sau 
pentru încheierea 
unui contract. În 
secțiunea Cum 
deveniți client 
Aquatim, vizitatorii 
pot citi informații 
detaliate despre 
etapele pe care 
trebuie să le 
parcurgă înainte 
de semnarea 
unui contract de 
prestări servicii 
cu operatorul de 
apă, pot descărca 
formularele 
tipizate necesare 
la fiecare etapă 

și apoi pot transmite toată documentația direct 
departamentelor specializate. O altă noutate a 
site‑ului sunt secțiunile Semnalează o problemă 
și Programare audiență prin care utilizatorii pot 
transmite o sesizare cu privire la funcționarea rețelei 

de apă sau de canalizare, cu posibilitatea încărcării 
unei fotografii și, respectiv, să solicite o audiență 
la unul dintre directorii companiei. Și secțiunea 
Calitatea apei a fost îmbunătățită, oferind informații 
detaliate despre programul de monitorizare a calității 
apei potabile și a apei uzate, precum și rapoarte de 
analiză a apei de la robinet pentru fiecare cartier din 
Timișoara și fiecare localitate din aria de operare.

Noul site își adapteză designul în funcție de 
dimensiunile dispozitivului de pe care este accesat, 
încurajând clienții Aquatim să‑l acceseze de pe 
telefoanele mobile și să‑și creeze un cont de 
client în portalul care le permite să efectueze plata 
facturilor, să transmită indexul contorului, să‑și 
urmărească istoricul consumurilor și să‑și activeze 
factura eletronică. În plus, accesarea site‑ului de pe 
telefonul mobil permite apelarea directă a numărului 
de Call‑center sau transmiterea unui e‑mail către 
Serviciul relații clienți direct din secțiunile Contact și 
Adrese utile.

Informațiile actualizate despre programul zilnic al 
intervențiilor și al lucrărilor programate se găsesc 
în continuare pe prima pagină, semnalizate cu o 
bulină roșie, pentru a fi ușor de identificat de către 
utilizatori. Ca și până acum, site‑ul oferă informații 
despre programele de investiții derulate de Aquatim 
în județ, despre tarifele serviciilor de alimentare cu 
apă și de canalizare și metodele de plată, despre 
serviciile conexe oferite clienților, despre citirea 
contorului de branșament și transmiterea indexului, 
precum și informațiile de interes public.

Sperăm să vă fie util!

O.M.

Apa de care avem nevoie zilnic se… 
calculează matematic

Prezentare Documentaţii  
de Atribuire POIM
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Aquatim are un site nou, dinamic şi modern

DIn CuPRInS 8 /2021 

Costel Diaconu: „De oameni  
nu mi‑e frică, de Dumnezeu da!”

O bucurie pentru noi ancheta publicației naționale 
Recorder și, implicit, reconfirmarea seriozității 
companiei Aquatim în derularea proiectelor gigant, 
de investiții în infrastructura județului Timiș. 

Conform publicației amintite, Timișoara ocupă un 
unorant loc 3, cu investiții de 1,85 miliarde de lei, 
după București (peste 25 miliarde de lei) și  
Satu Mare (2,2 miliarde de lei).

Datele obținute de Recorder pentru realizarea 
acestui material erau valabile la data de  
1 aprilie 2021 și au fost obținute de la 
autorități. Compania Națională de Investiții 
(CNI) a transmis proiectele care aveau ordin 
de începere a lucrărilor până la data de  
1 aprilie 2021. 

Ancheta relevă, implicit, faptul că cel mai 
mare proiect derulat în Timișoara este cel 
al companiei Aquatim. Modernizarea rețelei 
de apă și canal are o valoare de aproape un 
miliard de lei, fonduri europene. Reamintim 
faptul că proiectul se derulează în Timișoara 
și în alte nouă orașe din Timiș: Sânnicolau 
Mare, Jimbolia, Deta, Buziaș, Recaș, Făget, 
Ciacova, Gătaia și Săcălaz.

Proiectul presupune construirea de stații de tratare 
a apei, stații de epurare și de tratare avansată 
a nămolului în stația de epurare ape uzate din 
Timișoara.

Investițiile totale din România, în apă și canal, 
sunt, conform aceluiași material, de peste  
37 miliarde de lei. 

C.R.
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Prezentarea Documentaţiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de 
Infrastructură de Apă şi Apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014‑2020

AQUATIM S.A., împreună cu Asocierea S.C. 
Tractebel Engineering S.A. – S.C. Luca Way 
S.R.L. – ACCIONA Ingeniería S.A. – S.C. 
RomCapital Invest S.A., au organizat în data 
de 22.07.2021 seminarul pentru prezentarea 
Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul 
Regional de Infrastructură de Apă și Apă Uzată 
din județul Timiș, în perioada 2014‑2020, proiect 
cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare.

Este un pas important făcut de operatorul regional 
din Timișoara în procesul de implementare a celui 
mai mare proiect de infrastructură locală, după 
semnarea în data de 18.03.2018 a Contractului de 
Finanțare din cadrul POIM. În cadrul acestei etape 
de investiții finanțată prin POIM, AQUATIM SA va 
continua procesul de dezvoltare și modernizare 
a infrastructurii de apă și apă uzată în aria sa 
de operare, pentru a asigura accesul populației 

județului la servicii de apă și canalizare în 
conformitate cu normele europene privind calitatea 
acestor servicii. 

În valoare de 180 de milioane de euro, Proiectul 
Regional de Infrastructură de Apă și Apă 
Uzată din județul Timiș, în perioada 2014‑2020 
cuprinde 81 localități din 45 UAT‑uri de pe raza 
județului Timiș. Implementarea proiectului va 
conduce la creșterea accesului la serviciul public 
de alimentare cu apă de calitate, controlată 
microbiologic și în condiții de siguranță și protecție 
a sănătății și creșterea nivelului colectării și epurării 
apelor uzate, respectiv îmbunătățirea calității 
efluenților în aria de operare a AQUATIM SA.

Principalii indicatori ai proiectului sunt următorii:

• Rețele noi de distribuție apă potabilă, inclusiv 
conducte de transport – 322 km

• Reabilitare rețele de distribuție apă potabilă, 
inclusiv conducte de transport – 134 km

• Aducțiune nouă – 15 km
• Reabilitare aducțiune – 12 km
• Rețele noi de canalizare – 287 km
• Reabilitare rețele de canalizare – 38 km
• Colectoare principale/ Conducte de refulare noi 

– 87 km
• Rezervoare de înmagazinare noi – 46 buc
• Rezervoare de înmagazinare reabilitate – 4 buc
• Stații noi de tratare a apei potabile – 13 buc
• Stații reabilitate de tratare a apei potabile – 9 buc
• Stații de epurare a apelor uzate care deservesc 

aglomerări sub 10.000 locuitori‑echivalenți – 6 buc
• Linie de valorificare energetica a namolului – 1 buc

Dr. ing. Ilie VLAICU 
Director General AQUATIM SA 

Aquatim a atras fonduri europene în patru localităţi din Timiş 
În data de 30 iulie, Aquatim a semnat contractul 
de lucrări „Execuție rețele de apă și canalizare 
Belinț, Chizătău, Secaș, Crivobara” cu Asocierea 
S.C. INSTALATII PELICANUL S.R.L.– S.C. TB 
DEZVOLTARE SERV S.R.L– S.C. URBICON TEAM 
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 17.716.849,49 lei, fără TVA.

Cele patru localități vizate de contractul menționat 
mai sus vor beneficia de reabilitarea și extinderea 

rețelelor de transport și distribuție a apei, respectiv 
peste 8 km de conducte noi pentru apa potabilă. 
În ceea ce privește canalizarea, rețelele se vor 
extinde cu peste 15 km, se vor monta  
422 cămine de vizitare, 800 de racorduri noi,  
7 stații de pompare a apei uzate și 5 km de 
conducte de refulare.

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 neram‑
bursabile de la Uniunea Europeană, 30,4 milioane  
euro de la bugetul de stat, 3,2 milioane de la buge‑
tul 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 

Aquatim investeşte bani din fonduri europene în Sânnicolau Mare şi Cenad 
În data de 4 august 2021, Aquatim a semnat cel 
de‑al unsprezecelea contract de lucrări din cele 
treizeci care fac obiectul amplului „Proiect 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).

Contractul de lucrări „Execuție rețele de apă și 
canalizare Sânnicolau Mare, Cenad”, în valoare 
de 47.817.503,28 lei fără TVA, a fost semnat cu 
firma SORADI DEVELOPMENT S.R.L. și are ca 
durată de execuție 24 de luni, urmate de 60 de luni 
perioada de garanție. 

La finalul lucrărilor, locuitorii din Sânnicolau Mare 
vor beneficia de peste 11 km de rețele noi de apă 

și 10 km de conducte noi de canalizare pe  
22 de străzi, circa 2 km de conducte reabilitate de 
canalizare pe 7 străzi, 5 stații de pompare a apelor 
uzate și o conductă de refulare. 

La Cenad se va realiza o conductă de transport 
a apei potabile de 8,5 km, se vor înlocui 20 km 
de rețele de apă pe 11 străzi, și se va construi o 
gospodărie de apă constând în rezervor, stație de 
pompare și stație de clorinare. În ceea ce privește 
canalizarea, aceasta se va extinde pe 20 de străzi, 
cu 14 km de conducte noi, 6 stații de pompare a 
apelor uzate și o conductă de refulare de peste  
3 km.

„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 
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Organismul uman are nevoie de apă ca 
să funcţioneze normal. Suntem  
70% apă, iar apa este fluidul care 
întreţine viaţa fiecărei celule vii din 
organismul uman, cea care ne ajută să 

ne menţinem sănătoşi, să slăbim şi să ne menţinem 
supli. Până aici, totul e simplu. 

Partea complicată apare atunci când părerile în 
privința hidratării personale sunt atât de diferite: unii 
ne cer să bem doi litri de apă pe zi, alții mai puțin/
mai mult, părerile sunt câtă frunză, câtă iarbă, iar 
concluziile incerte. 

Nutriționiștii s‑au pus, în cele din urmă, de acord 
că nu toți oamenii au nevoie de doi litri de apă pe 
zi. În urma unor studii realizate de institute mari 
de cercetare din Europa și Statele Unite, ei au 
conceput o formulă matematică foarte simplă, care 
ne arată exact de câtă apă avem nevoie: greutatea 
noastră înmulțită cu 0,04! 

Pentru sportivi, la această cantitate, se adaugă apa 
din timpul expunerii la saună, la efort fizic susținut, 
deci norma zilnică se va suplimenta. 

Evident că, în afară de apă, pentru a ne asigura 
aportul de lichide (care este de minim 25 de 
mililitri de lichide pe fiecare kilogram de 
greutate corporală), putem apela şi la ceaiuri 
neîndulcite sau la supe de legume fără adaos de 
ulei, întrucât acestea conţin peste 90% apă.

Este bine de reținut că alcoolul și cafeaua conţin 
compuşi diuretici care vor determina ca apa din 
organismul nostru să fie eliminată mai rapid. Aşadar, 
dacă suntem băutori de cafea sau alcool, vom bea 
mai multă apă decât…formula matematică. 

Cu ce suntem de acord, la unison, chiar dacă 
nu avem toate datele științifice la îndemână? Cu 
reacțiile propriului nostru corp atunci când el cere 
apă, chiar și în lipsa senzației de sete efectivă.

Oboseala şi migrenele, spre exemplu
Pierderea a 5‑6% din volumul total de apă al 
corpului generează stări de somnolenţă, oboseală 
persistentă, dureri de cap, ameţeli.

Lipsa a doar jumătate de litru de apă din corp ne 
reduce capacitatea de concentrare cu 20%? 

Creierul uman este 75% apă, ceea ce înseamnă 
că apa este crucială în menţinerea funcţiilor 
sale la capacitate maximă. Atunci când suntem 
deshidrataţi, suntem de două ori mai obosiţi şi ne 
pierdem rapid capacitatea de concentrare. Sfat 
rapid? Apă proaspătă!

Putem face o paralelă simplă: dacă turnăm rapid o 
cantitate mare de apă peste un câmp arid, se vor 
forma bălți. În schimb, dacă plouă mărunt, pământul 
uscat se înmoaie treptat și apa pătrunde uniform în 
tot solul. La fel se întâmplă şi în corpul nostru: dacă 
vom consuma apa treptat, cu înghiţituri mici, chiar 
ţinând puţin fiecare înghiţitură de apă şi dându‑i timp 
corpului nostru să se informeze asupra substanţei pe 
care o introducem, atunci rinichii se vor pregăti din 
timp cu privire la ceea ce urmează să sosească, deci 
vor consuma un minim de energie, pentru prelucrare. 
Mai mult nu înseamnă și mai bine!

În concluzie, beți două pahare de apă, imediat după 
trezire, un pahar de apă înainte de masă, unul și 
înainte de baie sau duș, unul înainte de culcare, 
nu uitați de formula matematică magică și zâmbiți 
frumos vieții. Vă va zâmbi, cu siguranță, înapoi! 

Crenguța Radosav

Implicarea medicului nostru de Medicina 
Muncii, Cristina Nica, în tot ceea ce 
înseamnă conștientizare, prevenție și, 
evident, tratare, este proverbială. 

Gândirea campaniilor interne, atragerea 
angajaților în „activități” de care, sincer, toată 
lumea fuge, cum ar fi controale periodice, discuții 
concrete despre afecțiunile medicale cu care fiecare 
se confruntă și – punctul terminus – convingerea 
noastră să bifăm vizite la specialiști, toți acești pași 
– hotărâți și decisivi – definesc OMUL și‑abia apoi 
doctorul Cristina Nica. Omul care are grijă de noi, 
fix ca de familia ei, doctorul care ne sfătuiește și 
vindecă, trei sferturi psihic, deci minunat! 

„Creșterea Debitului la Sănătate” a fost campania 
gândită de ea, în urmă cu trei ani, cu un succes 
remarcabil. În familia Aquatim, au intrat, de atunci, 
medici de diferite specializări, care au stat de 
vorbă cu personalul companiei noastre, concret și 
aplicat, pe temele fierbinți ale afecțiunilor medicale 
pe măsură, au oferit informații, sfaturi și sprijin, cu 
accent pe prevenție, cheia unei vieți sănătoase și 
echilibrate, așa cum accentuează Cristina Nica.

Într‑o zi cu noroc, vineri, 13 august, medicul 
Aquatim le‑a oferit angajatelor Aquatim o posibilitate 
extraordinară, de‑a fi parte a campaniei de 
screening (depistare precoce) a cancerului de col 
uterin, deci testarea gratuită Babeș‑Papanicolau.

O caravană mobilă a Spitalului Județean Timișoara 
(Sectia de Obstetrică și Ginecologie a Spitalului 

Bega), dotată corespunzător, s‑a deplasat la 
sediul nostru din strada Baader, pentru recoltarea 
probelor. Angajatele noastre au fost prezente în 
număr mare, acțiunea fiind un nou succes. 

Cristina Nica: „Este o oportunitate de care trebuie 
să profităm, știți foarte bine cât este de importantă 
prevenția si diagnosticul precoce în astfel de 
cazuri. În plus, economisim timp, energie, bani și... 
Creștem Debitul la Sănătate!”.

Pentru că solicitările au fost numeroase, iar timpul 
caravanei limitat, medicul Aquatim a decis să 
repete acțiunea, în 9 septembrie, de data aceasta 
cu echipa mobilă a Spitalului Clinic Municipal 
Timișoara, în cadrul proiectului THYRO‑SCREEN, 
RORS 350. Pe lângă testarea Babeș‑Papanicolau, 
echipa de medici va oferi și screening pentru 
diagnosticul precoce al bolilor tiroidiene, prin 
evaluare clinică și ecografică gratuită.

Proiectul Spitalului Municipal, „Abordări comune 
pentru eficientizarea diagnosticului precoce și 
tratamentul cancerului tiroidian în populația ariilor 
partenere”, RORS 350, este în valoare totală de 
1.038.306,00 euro, fiind cofinanțat în procent 
de 98% prin Programul Interreg – IPA CBC 
România‑Serbia 2014‑2020.

Datele statistice, privitoare la România, nu sunt 
deloc încurajatoare: anual, se înregistrează 
4343 noi cazuri de cancer de col uterin și 1909 
decese cauzate de această boală. 7,5% din totalul 
cazurilor de cancer de col uterin, diagnosticate 
anual în Europa, provin din România. Incidența 
este de 3 ori mai mare decât media la nivelul 
Uniunii Europene. România se află pe primul 
loc din țările Uniunii Europene în ceea privește 
mortalitatea prin cancer de col uterin (14.2 la 
100.000 de femei), adică o rată a mortalității de 
20 de ori mai mare decât cea a Islandei și de 
aproximativ 4 ori mai ridicată decât rata Uniunii 
Europene.

Cel mai recent studiu prezintă un tablou gri: 

 – 1 din 10 femei din România nu a fost la un 
control medical de rutină în ultimii 10 ani. 

 – 35% declară că au fost mai rar de o dată la 3 ani.

 – 11% dintre femeile din România nu și‑au făcut 
niciun set de analize de sânge de rutină în ultimii 
10 ani.

 – 40% și‑au făcut o dată sau mai puțin de o dată 
în ultimii 3 ani.

 – 49% dintre femei își fac analizele de sânge o 
dată pe an sau mai des.

Până în prezent, grație campaniilor naționale de 
screening, aproximativ 700.000 de românce au 
beneficiat de serviciile gratuite de testare Babeș 
Papanicolaou (rată de acoperire 12%). 

De reținut! Se estimează că 49% din totalul 
cazurilor posibile de cancer de col uterin au fost 
prevenite prin screening populațional.

Campania medicului Aquatim, Cristina Nica, 
„Creștem Debitul la Sănătate”, va continua și în 
această toamnă, cu episoade noi de donare de 
sânge pentru cei aflați în nevoie, dar și cu alte 
evenimente de conștientizare a importanței sănătății, 
într‑o ecuație de viață inteligentă, bună și fericită. 

Crenguța Radosav 

Demers extraordinar Aquatim în... Creşterea Debitului la Sănătate

Apa de care avem nevoie zilnic se… calculează matematic

www.aquatim.ro/aqua<0219>tiri


4 Nr. 8 (144)• august 2021

Ne păzește exact precum Kevin Costner 
pe Whitney Houston, în celebrul film, 
indiferent cine e în rolul ei, își duce 
misiunea cu dedicare totală, cu ținută 

elegantă per total interior/exterior, obligatoriu cu 
zâmbetul frumos la purtător și‑o vorbă de duh. Se 
știe că diminețile în care el e la poarta noastră sunt 
bune, aducătoare de zi pe măsură, căci vibrația sa 
pozitivă e molipsitoare. 

Costel Diaconu, agentul și secretarul Formației 
de Pază din Aquatim, îl are, nativ, aliat pe 
dulcele vino‑ncoa’, dar stăpânește perfect și‑un 
du‑te‑ncolo ferm, dacă situația o cere. Lucrează 
ca agent de pază la sediul nostru central din 2004, 
dar în Aquatim e mai demult. A fost 15 ani mașinist 
la Stația de Epurare și primul care a preluat ștafeta 
pazei de la foștii gardieni: „La zece seara am primit 
un telefon, să mă prezint, a doua zi dimineața, 
pe Gheorghe Lazăr, astfel că ultima mea tură din 
Epurare s‑a împletit minunat cu prima mea zi de 
agent. Mi‑a plăcut, de atunci, să fim împreună, 

aici, îmi place munca aceasta, chiar dacă mai apar 
situații tensionate cu unii clienți. Totul în viața asta 
se rezolvă, dacă vorbești frumos și ferm, dacă 
rămâi pe poziție și ai argumente, dacă folosești 
comunicarea așa cum trebuie”.

Viața l‑a adus pe Costel la Timișoara, dintr‑un 
dulce târg moldav, pe când avea zece ani. A făcut 
generala și liceul aici și s‑a angajat imediat în 
construcții. A fost pe nenumărate șantiere, Severin, 
Crivina, Anina, Târgu Jiu, Rovinari, ca parte a unei 
echipe harnice de montat macarale... de peste  
50 de tone. De atunci, a simțit cât de importante 

sunt colegialitatea, unitatea și empatia, n‑a renunțat 
la ele vreodată. 

În Aquatim, spune hotărât, le‑a regăsit imediat. S‑a 
angajat la Stația de Epurare, drept mașinist în turele 
de noapte, ceea ce n‑a fost chiar ușor pentru un om 
care trudea zi‑lumină într‑o cu totul altă ecuație: „Nu 
am lucrat niciodată de noapte, eventual ne prindea 
noaptea pe șantier, la macara! Am primit tot sprijinul 
din partea șefului de tură, din partea colegilor mei 
noi, am învățat rapid ce înseamnă decantoare, 
deznisipatoare, fluxuri biologice, am fost patru 
ture cu câte douăzeci de oameni, colegi adevărați, 
ulterior prieteni de cursă lungă. Șefa mea, Silvia 
Szabo, m‑a înțeles întotdeauna, căci am avut și eu 
momentele mele grele în viață. Mi‑a plăcut din start 
atmosfera din Aquatim, nu s‑a schimbat nimic de 
atunci în această privință: echipa e sfântă!”. 

Costel urăște monotonia, bașca e și norocos, știți 
voi, așa cum se întâmplă cu oamenii buni. În urmă 
cu zece ani, a auzit de la un prieten că o formație 
de muzică populară caută sunetist. Pe loc a decis 
că el va ocupa acest loc, pe loc s‑a și bătut palma. 
Fiind un mare iubitor de muzică populară, adaptat 
perfect multiculturalității zonei, Costel s‑a pomenit 
într‑una dintre cele mai palpitante munci‑pasiune 
din câte ar putea fi: „De fapt, eu m‑am regăsit în 
Banat de când am pășit aici. Știu că mă marcase, 
copil fiind, primul tramvai, orașul mare, oamenii 
care vorbeau atâtea limbi, aerul acesta special. 
Eu spun că m‑am bănățenit de când am pășit în 
Timișoara. Cu această trupă de muzică merg peste 
tot, în județ și în județele învecinate, cântăm pentru 
oameni dragi și buni, am învățat și puțin din sârbă, 
din maghiară, din germană, căci e o zonă atât de 
multietnică și atât de provocatoare! M‑am obișnuit și 
eu să fiu pătimaș, cum zice bănățeanul, si‑mi place 
tare!”. 

Îi este dor și de Botoșaniul lui natal, dar pandemia 
l‑a oprit să meargă des. Acasă este, oricum, demult, 
aici...”aici e locul meu!”, după cum accentuează. 
Pentru Costel e valabilă zicerea cu cele cinci 
degete: trebuie să existe încredere, ca să formeze 
o mână, deci pe încredere s‑a bazat tot timpul, 
oferind și primind. Frica nu face parte din drumul lui, 

cu un accent capital, însă: „De oameni nu mi‑e frică, 
de Dumnezeu da!”. Nu‑i plac timpurile prezente, nici 
schimbările pe care le‑a văzut și le mai vede încă în 
oameni, dar are un optimism admirabil și‑o putere 
de‑a „citi” viața în cheia lui. Ea deschide și porți, și 
bariere, și inimi.

„Vom depăși problemele și vom reveni la ceea ce 
am fost odată. Sunt vaccinat și am încredere în 
medici. Aici cred că e problema: nu‑i lăsăm pe ei să 
decidă suficient, ori asta nu duce la nimic bun. Doar 
medicii pot gestiona o pandemie pentru că ei sunt 
unicii specialiști. Viața merge întotdeauna înainte și 
ce nu te omoară te face mai puternic! Asta‑i credința 
mea și speranța mea!”, a punctat colegul nostru. 

La pachet cu „îndrăgosteala“ de zona Banatului, 
a venit, aproape instantaneu, și pasiunea pentru 
muzica sârbească. Cum vecinii noștri au galerii 
întregi de artiști tari, vechi și noi, alegerea unui 
preferat este dificilă. Totuși, Costel merge pe 
mâna… divelor din Balcani, Neda Ukraden și 
Dragana Mirkovic. 

„Zora je svanula/Suza je iz oka kanula/Zora je, 
nema te/čuješ li, ne mogu bez tebe”, sau cum e 
să‑ți țeși existența, dincolo de un pult/turn serios al 
pazei generale, într‑un mod frumos, deschis, cald și 
senin, dat pe viață principiului „Fără muzică, viaţa ar 
fi o greşeală”. 

Mulțumim, Costel Diaconu, o bucurie să ne numim 
colegi! 

Crenguța Radosav

Costel Diaconu: „De oameni nu mi‑e frică, de Dumnezeu da!”
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Alyeska
Într‑un august demult trecut, mai precis în 
1791, navigatorul danez Vitus Jonas Behring 
descoperea Alaska.

Alaska aparține Statelor Unite ale Americii, numele 
provenind din cuvântul Alyeska (aleutină), adică 
„țară mare”, „continent” sau „pământ mare”. 

Alaska a ajuns în posesia SUA fiind… vândută. Mai 
precis, în 1867, Rusia a vândut americanilor acest 
teritoriu pentru suma de 7,2 milioane de dolari.

Alaska nu se învecinează cu vreun alt stat 
american, pentru că aproximativ 800 de km 
de teritoriu canadian separă statele Alaska și 
Washington. 
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