
Încă două staţii de epurare noi în Timiş

În data de 15 octombrie 2021, Aquatim a semnat 
contractul de lucrări „Proiectare și execuție stații 
de epurare Găvojdia, Chizatău‑Belinț” din cadrul 
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 
2014‑2020”(cod SMIS 2014+ 125651), parte 
a Programului Operațional Infrastructură Mare 
(POIM).

Contractul de lucrări „Proiectare și execuție 
stații de epurare Găvojdia, Chizatău‑Belinț”, 
în valoare de 15.683.538,40 Lei, fără TVA, a 
fost semnat cu Asocierea TERRA DINAMIC 
SRL – ART CONSTRUCT TIMIS SRL – SEDGA 
CONSTRUCT SRL – TANCRAD SRL și are ca 
durată de execuție 24 de luni, urmate de 60 de 
luni perioada de garanție.

Se vor construi două stații de epurare: una cu o 
capacitate de 2120  L.E. pentru Găvojdia, și una cu 
capacitate de 2189 L.E. pentru Chizătău și Belinț. 
Stațiile vor fi prevăzute cu treaptă mecanică și 
biologică avansată, incluzând pe lângă eliminarea 
încărcării organice și eliminarea compușilor cu azot 
și fosfor. Pentru tratarea nămolului este prevăzut 
câte un sistem de îngroșare mecanică și un bazin 
de stocare nămol îngroșat.

„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.

Un octombrie vital pentru cultura 
Timişoarei

În data de 7 octombrie 2021, s‑a semnat contractul 
de lucrări „Execuție rețele de apă si canalizare 
Timișoara Nord”. Acesta face parte „Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată din județul Timiș, în perioada 2014‑2020”(cod 
SMIS 2014+ 125651), parte a Programului 
Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Contractul presupune lucrări pe 44 de străzi din 
zona de nord a orașului, și este împărțit în trei 
loturi, după cum urmează:

Lotul 1, semnat cu Asocierea CONSTRUCȚII 
ERBAȘU S.A. – CONS ELECTRIFICAREA 
INSTAL S.R.L., în valoare de 26.036.325,27 lei, 
pentru reabilitarea și extinderea a peste 9 km de 
rețele de apă și canalizare, pe 8 străzi;

Lotul 2, semnat de asemenea cu Asocierea 
CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A. – CONS 
ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L., în valoare de 
15.029.721,70 lei, pentru reabilitarea și extinderea 
a circa 10 km de rețele de apă și canalizare, pe  
11 străzi;

Lotul 3, semnat cu Asocierea TUBULAR TEHNO 
SISTEM S.R.L. – TERMOPRO EDIL S.R.L., în 
valoare de 22.304.410,39 lei, pentru reabilitarea 
și extinderea a peste 16 km de rețele de apă și 
canalizare, pe 25 de străzi.

Durata contractului, pentru toate cele trei loturi, 
este de 24 luni perioada de execuție, 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.

Mai aproape de ştiinţă, la NEC

STA Bega într-o premieră importantă
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prin Aquatim

DiN CUpriNS 10 /2021 

Emil Alexa: „Ce-ţi doreşti se întâmplă… 
dacă munceşti!”

Şi sudul Timişoarei beneficiază de fonduri europene 
Tot în data de 7 octombrie 2021, s‑a semnat 
contractul de lucrări „Execuție rețele de apă si 
canalizare Timișoara Sud”. Acesta face parte 
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 
2014‑2020”(cod SMIS 2014+ 125651), parte 
a Programului Operațional Infrastructură Mare 
(POIM).

Contractul presupune lucrări pe 48 de străzi din 
zona de sud a orașului, și este împărțit în trei loturi, 
pentru două dintre ele fiind semnate actele astăzi:

Lotul 2, semnat cu Asocierea ROMTIM INSTAL 
S.R.L. – EUSKADI S.R.L., în valoare de 
24.589.369,27 lei,  pentru reabilitarea și extinderea 
a peste 9 km de rețele de apă și canalizare, pe 19 
străzi;

Lotul 3, semnat cu Asocierea TUBULAR TEHNO 
SISTEM S.R.L. – TERMOPRO EDIL S.R.L., în 
valoare de 28.091.481,54 lei lei, pentru reabilitarea 
și extinderea a peste 8 km de rețele de apă și 
canalizare, pe 10 străzi.

Durata contractului, pentru toate cele trei loturi, este 
de 24 luni perioada de execuție, 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.

https://aquastiri.ro/
https://aquastiri.ro/
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În perioada 20‑22 octombrie, pe 
amplasamentul Stației de Tratare Apă 
Bega, s‑au desfășurat activități specifice 
exercițiului internațional de Protecție 
Civilă EU ROMODEX Timișoara 2021, 

primul cu forțe în teren de la începutul pandemiei.

După sosirea în Timișoara a celor șapte module 
specializate de protecție civilă, în județ, au fost 
simulate procedurile de trecere a frontierei și de 
control vamal, fiecare participant fiind nevoit să 
prezinte, pe lângă documentele de identitate, 
certificatul verde electronic care atestă vaccinarea 
împotriva COVID‑19 sau că persoana a trecut 
prin boală în ultimele 180 de zile. Ulterior, la 
Centrul de Recepție/Plecare – RDC (Reception/
Departure Center), șefii modulelor de intervenție 
au primit informații generale referitoare la scenariul 
exercițiului, autoritățile locale responsabile cu 
managementul situațiilor de urgență, precum și 
despre ceilalți actori prezenți în teren.

În casa Aquatim, s‑au desfășurat operațiuni 
importante ale exercițiului. Modulele de protecție 
civilă aferente echipelor participante la acest 
exercițiu pe amplasamentul Stației de Tratare 
Apă Bega au executat misiuni, atât pe timpul 
zilei, cât și pe timp de noapte, abordând scenarii 
variate, cu un grad ridicat de dificultate, conform 
procedurilor de lucru specific. Modulele de 
protecție civilă participante la acest exercițiu, 
respectiv scenariile puse în practică, la Timișoara, 

pe amplasamentul Stației de Tratare Apă Bega au 
fost următoarele:

‑  Belgia: modul de purificare a apei (Water 
Purification)

‑ Croația: Salvarea victimelor inundațiilor folosind 
bărci (Flood Rescue Using Boats)

‑ România: modul de pompare de mare capacitate 
(High Capacity Pumping)

‑ Slovacia: Tabără pentru sinistrați (Emergency 
Temporary Camp)

‑ Slovenia: modul de pompare de mare capacitate 
(High Capacity Pumping)

‑ Spania: Salvarea pe timpul inundațiilor folosin 
bărci (Flood Rescue Using Boats)

‑ Țările Baltice (Lituania, Letonia și Estonia): modul 
de pompare de mare capacitate (High Capacity 
Pumping).

Evenimentele din ultima perioadă ne‑au 
demonstrat că situațiile de urgență de mare 
amploare pot genera crize care să pună în 
dificultate statele afectate, în special prin depășirea 
capacității de răspuns. Prin crearea Mecanismului 
European de Protecție Civilă și pregătirea 
constantă a modulelor specializate de intervenție 
se poate asigura un răspuns prompt și eficient 
în sprijinul populației din zonele afectate, dar și 
asigurarea continuității operaționale.

La STA Bega s‑au efectuat următoarele exerciții: 
tratare apă brută din Bega, stocare apă potabilă 

în rezervoare de 10 mc și 1 mc, îmbuteliere apă 
potabilă în recipiente 5 L, respectiv distribuire apă 
potabilă cu autocisterna 20 mc Aquatim, cu mijloace 
auto, isocontainere 1 mc și recipiente plastic 5 
L, cu bărci pe Bega, recipiente plastic 5 L, dar și 
alimentarea cu apă a pompelor de mare capacitate 
din zona prizei de captare a Stației versus refularea 
acesteia în aval de barajul hidrotehnic.

Scenariile complexe au fost gândite și create 
pentru a testa capacitatea operativă de răspuns a 
fiecărui modul în parte, având totodată rolul de a 
consolida cooperarea dintre statele participante, 
depășindu‑se astfel ușor barierele lingvistice.

Modulele specializate și‑au demonstrat 
profesionalismul. Evaluarea activităților a evidențiat 
faptul că scopul complex al exercițiului, privind 
verificarea și actualizarea procedurilor de lucru 
proprii, realizarea schimbului de informații, 
interoperabilitate, cooperare și coordonare între 
echipele internaționale sosite în sprijin, a fost 
îndeplinit cu succes.

Cel care a girat desfășurarea impecabilă a 
evenimentelor de la STA Bega, Dorin Mariș, 
inspector de Protecție Civilă în cadrul instituției, 
a fost, din nou, la înălțime, iar Aquatim a primit 
felicitări la scenă deschisă, ceea ce ne bucură, 
obligă și onorează.

Aquaștiri

Pe 21 octombrie 1871, s‑a „născut”, cu 
acte în regulă, Societatea Filarmonica din 
Timișoara.

La înființarea ei, au participat un cor 
bărbătesc și câțiva instrumentiști pentru activități în 
genul muzicii de cameră. Ulterior, pentru a putea fi 
abordat și repertoriul vocal‑simfonic (care necesită, 

de cele mai multe ori, cor mixt), s‑a afiliat și un cor 
feminin. Pentru completarea orchestrei, la acea 
vreme, s‑a făcut apel la instrumentiști ai Operei 
respectiv suflători ai Regimentului 29 infanterie 
„Loudon“. Criza mare de instrumentiști a impus ca o 
necesitate imediată înființarea  unei școli de muzică 
pentru pregătirea și formarea propriilor cadre, 

chiar din al doilea an de existență a 
Societății.

Primul concert a avut loc pe 8 
decembrie 1871.

Sub bagheta lui Heinrich Weidt, au fost 
interpretate două ample lucrări vocal 
simfonice, „Die Frithjofs Saga” de Max 
Bruch și „Der Taucher”, compoziție 
aparținând dirijorului timișorean.

Activitatea de concert care a urmat 
era axată, cu preponderență, pe genul 
„a cappella“ și pe cel al muzicii de 
cameră.

Din 1921 și până în 1943, George Enescu a 
concertat în orașul de pe Bega de 12 ori!

În 1931, când George Enescu a împlinit 50 de 
ani, i s‑a decernat titlul de Cetățean de onoare al 
municipiului Timișoara.

Înființarea Filarmonicii „Banatul” Timișoara (1947) 
a fost, cu alte cuvinte, rezultatul activităților 
artistice intense ale unor astfel de societăți și 
asociații muzicale, precum Societatea filarmonică 
timișoreană, Asociatia Amicii Muzicii (1920) 
‑ în timp fiind cunoscută și sub denumirile de 
Societatea Filarmonica George Enescu (1945), 
Societatea Filarmonica Banatul (1946) și 
Societatea Filarmonica Amicii Muzicii (1947). 
Toate, de‑a lungul mai multor decenii, au îmbogățit 
viața artistică a orașului nostru, livrând frumusețe 
la cote înalte.

Din anul 1969, Filarmonica „Banatul” organizează 
Festivalul Internațional „Timișoara Muzicală”, iar, din 
anul 1981, Zilele muzicale „George Enescu”.

C.R.

Un octombrie vital pentru cultura Timişoarei 

STA Bega într-o premieră importantă  
Exerciţiu internaţional de protecţie Civilă EU rOMODEX Timişoara 2021
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Când vine vorba să ne împrietenim cu 
știința, nimic nu poate fi prea amuzant 
sau prea jucăuș. Acesta a fost punctul 
de plecare pentru organizarea seriei 
de evenimente înscrise în programul 

Noaptea Europeană a Cercetătorilor (NEC) 
Timișoara, desfășurate la Centrul educațional 
Aquapic, în perioada iunie‑septembrie. Proiect 
promovat de Comisia Europeană, Noaptea 
Europeană a Cercetătorilor se adresează minţilor 
curioase, de la entuziaşti la sceptici, oferind o mare 
varietate de activităţi ştiinţifice şi educative. 

În după‑amiaza zilei de vineri, 24 septembrie, zi 
consacrată la nivel european pentru prezentarea 
meseriei de cercetător și a muncii de cercetare în 
fața publicului larg, seria evenimentelor NEC la 
Aquapic s‑a încheiat cu un program de patru ore de 
activități pentru toate vârstele, cu focus pe știință, 
tehnologie, inovație și Green Deal, Pactul Verde 
European.

Elevii din ciclul primar s‑au familiarizat cu principiile 
și ideile promovate de obiectivele de dezvoltare 
durabilă (ODD) și pactul verde prin mai multe 
feluri de jocuri. Au țintit cu mingea către „apă 
curată” și „energie verde”, dar și‑au și împărtășit 
din obiceiurile și „regulile casei” fiecăruia, cu care 
putem ajuta planeta constant, zi de zi. De mare 
succes a fost clasicul joc cu zaruri și pioni „Nu te 
supăra, frate!”, adaptat pe tematica sustenabilității. 
Distractiv, antrenant și cu multe răsturnări de 

situație, jocul a „prins” imediat la public. Date 
find cele două teancuri consistente de cartonașe 
cu întrebări ce i‑au introdus pe jucători la modul 
cel mai serios în problematica obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, Raluca Văduva și Ecaterina 
Mocioacă, mentorii activității, i‑au îndrumat pe 
copii cu explicații și indicii. Iar rezultatul a fost unul 
pe măsură, cei mici fiind încântați de noutățile 
învățate. „Am ales acest joc de pe platforma 
educațională oficială a ODD (https://go‑goals.
org), pentru că este unul ușor de jucat, cu reguli 
simple și destul de cunoscute. Iar întrebările 
prin care jucătorii sunt nevoiți să treacă îi ajută 
să înțeleagă și să descopere într‑un mod plăcut 
subiecte complexe cum ar fi schimbările climatice, 
consumul responsabil, egalitatea de șanse, aspecte 
pe care le regăsim în obiectivele de sustenabilitate. 
Copiiilor le‑a plăcut jocul, iar subiectele le‑au trezit 
interesul. Îmi doresc ca sustenabilitatea sa fie cât 
mai bine promovată și explicată la școală și acasă”, 
a declarat Raluca Văduva, expert sustenabilitate.

Un alt punct de mare atracție a fost atelierul de 
confecționat lumânări decorative din ulei alimentar 
uzat, prezentat de OilRight. Corina Tudorache, 
coordonatoarea acestei activități, este de părere 
că participanții au fost… de nota zece plus: „A fost 
unul dintre cele mai reușite ateliere pe care le‑am 
ținut. Cred că la asta a contribuit și ambientul, 
faptul că am fost în aer liber, într‑un loc atât de 
frumos. Copiii însă au creat atmosfera, au venit cu 
o energie fantastică și au fost foarte prinși de toată 
povestea… Practic, am făcut pas cu pas, toate 
etapele de fabricație, împreună. Mai mult, am găsit 
părinți precupați, interesați, ce rezonează cu ideile 
pe care le promovăm. Și asta este o confirmare 
foarte importantă pentru noi, ne validează acest 
demers, de colectare și refolosire al uleiului uzat, 
un deșeu periculos pentru apă și deseori trecut cu 
vederea.”

Elevii de liceu și adulții au optat pentru turele 
ghidate de vizitare ale uzinei de apă industrială, 
un exemplu de inițiativă sustenabilă a începutului 
de secol XX, și pentru jocurile quizz pe tematica 
Green Deal, iar cei ce îndrăgesc activitățile în aer 
liber s‑au alăturat observării de păsări. Conduși 

de Cosmin Ivașcu, pasionat biolog și cercetător în 
cadrul unui proiect National Geographic,  și înarmați 
cu binocluri, cei din grupul „cercetătorilor naturii” au 
luat în obiectiv tot ce mișună, zboară și înoată în 
zona neumblată de la Aquapic. Deși vântul puternic 
le‑a cam încurcat planurile, ei nu s‑au dat bătuți și 
s‑au bucurat de fiecare bucățică de teren explorat. 

Evenimentul din programul Noaptea Europeană 
a Cercetătorilor Timișoara desfășurat la Centrul 
Aquapic a fost organizat de Fundația Aquatim 
și Asociația Urban Survey, cu sprijinul Fundației 

Comunitare Timișoara. Proiectul este finanțat prin 
programul Horizon 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”.

Loredana Leordean

În 7 și 8 octombrie, la Timișoara, în 
format online, s‑au desfășurat lucrările 
Conferinței Internaționale Aqua Circular 
2021, eveniment științific și academic 
dedicat problematicii complexe din 

domeniul apei, cu toate implicațiile generate de 
schimbările climatice moderne.

Conferința a fost organizată de Fundația 
Aquademica în parteneriat cu operatori importanți 
de apă – Aquatim, Aquaserv, Münchner 
Stadtentwässerung – Universități de prestigiu 
naționale și internaționale – Universitatea 
Politehnica Timișoara, Universitatea Tehnică 
Gheorghe Asachi Iași, Universitatea Tehnică 
Națională Atena, Universitatea Exeter – institute 
sonore de cercetare și inovare din întreaga lume.

Evenimentul Fundației Aquademica este demult 
confirmat în piață drept un prilej de formare a 
parteneriatelor puternice dintre operatorii de 
apă, furnizorii de tehnologie, mediul industrial, 

factorii de decizie, universități, centre de inovare, 
cu scopul creșterii conștientizării și aplicării 
principiilor economiei circulare în sectorul apei din 
România.

Timp de două zile, în noile circumstanțe 
neconvenționale generate de pandemie, conferința 
a creat, din nou, mediul profesionist și științific 
pentru dezbateri privind tehnologiile inovatoare 
emergente, politicile regionale, barierele și modelele 
de afaceri.

Organizatorii au propus un amestec inovator ce‑a 
constat în prezentări de proiecte pe domeniul 
economiei circulare și dezbateri, cu scopul de a 
crea oportunități de afaceri pe piețele regionale și 
de a construi parteneriate puternice între operatorii 
regionali de apă, factorii de decizie, tehnicieni, 
specialiști, industria locală și agricultura, start‑up‑uri 
locale, universități regionale, centre de cercetare 
și dezvoltare, furnizori de tehnologie, administrații 
locale și centrale.

Conceptul inovator de economie circulară și 
relația sa cu implementarea Strategiei Naționale a 
Obiectivelor Durabile pentru România până în 2030 
au adus la Timișoara, chiar dacă nu fizic, specialiști, 
studenți, ingineri și manageri, ONG‑uri și oficiali 
publici, precum și viitori lideri în domeniul apelor, 
cu toții capabili să proiecteze și să aplice soluții 
inovatoare de dezvoltare durabilă.

Sesiunile Conferinței s‑au transmis, live, pe contul 
de Facebook al Fundației Aquademica.

C.R.

Conferinţa internaţională Aqua Circular 2021, un eveniment ştiinţific 
timişorean de anvergură

Mai aproape de ştiinţă, la NEC

www.aquatim.ro/aqua<0219>tiri
https://go-goals.org
https://go-goals.org
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Acum 109 ani, s-a pus în funcțiune 
staţia de epurare din Timișoara Între sfârșitul secolului XIX și începutul secolului 

XX, Timişoara a devenit, din cetate fortificată, 
un oraș modern. 
În acea perioadă 
a fost realizată și 
infrastructura de apă 
potabilă și uzată. 
Pe 26 octombrie 
1912, a fost pusă 
în funcțiune, lângă 
podul Modoș, noua 
stație de epurare a 
orașului.

Rețeaua de 
canalizare, de 
circa 30 de 
kilometri, fusese 
deja construită, în 
perioada 1909‑1911. 

Girează cel mai greu departament din 
Aquatim, acela cu rețele, țevi, șantiere, 
avarii, săpături, telefoane, tensiuni, 
medieri (clientul nu‑i vinovat cu nimic 

dacă se supără tare când se pomenește în pană 
bruscă de apă, noi, la fel, căci n‑avem un băț magic 
împotriva avariilor), „pipăie” zilnic ce‑i sub pământ, 
dă de imprevizibil la tot pasul, fie că‑i zice cablu 
de curent, telefonie sau țeavă de gaz, gestionează 
cele mai dificile și rapide intervenții, cu un calm 
admirabil și‑un profesionalism solid.

Are în subordine aproape 300 de oameni pe care îi 
ține aproape, zi, noapte, caniculă, îngheț, pandemie 
sau libertate, cu o atitudine de lider, și nu de șef, 
diferența fiind majoră. Conflictual aproape deloc, 
impunător versus înțelegător, ori de câte ori se cere, 
„dat” total zonei ăsteia deloc de invidiat, este omul 
care crede/simte/știe că munca este chiar o virtute, 
deci nu trebuie să te lași de ea, vreodată.

Emil Alexa, inginer‑șef al Direcției Tehnice, racul 
nostru sobru, pasionat de știri și muzică sârbească. 
Un pic de Vorbă cu mine, pentru voi!

Nu‑i dai anii înscriși în buletin acestui bănățean 
„bine”, de loc din Ciacova, mutat la Timișoara în 
1963, absolvent al Facultății de  Construcții din 
cadrul UPT, la braț cu trei prieteni vecini – decizia 
fiind luată deloc copilărește! –, căci îmbinarea 
ideală profesie‑familie a adus și dus cu sine chip, 
trup, suflet și acțiune, toate lăudabile și admirabile.

A venit în familia Aquatim, în 1979, direct în focurile 
rețelelor. A mers cu facultatea în paralel și‑a fost 
întotdeauna… perpendicular (în mai mult de‑un 
singur punct!) cu voința, dorința de acumulare, 
învățare și stăpânire a pachetului complex, numit 
generic Tehnic. El chiar este tehnic, altfel nici n‑ar 
fi funcționat atât de bine, aici. Admite că este cel 
mai solicitant serviciu din companie, dar foarte de 
captivant.

Emil Alexa: “În fapt, e un triumvirat greu: Tehnic, 
Uzina de Apă, Epurare. Dacă, totuși, acolo, vezi 
concret ce și în ce fel acționezi sau pui în funcțiune, 
la noi, frecvent, e loterie. Nu putem ști întotdeauna 
ce e dedesubt, ce surprize îți oferă țevile de sub 
pământ, de care or fi ele, căci sunt o mulțime, 
trebuie să ai și cunoștințe, dar și abilități, pentru a 
rezolva în timpi rapizi avariile, intervențiile de orice 
fel. Am avut norocul, de când am venit în Aquatim, 
să lucrez cu oameni extraordinari, fie că au fost șefi, 
subalterni sau colegi din alte departamente. Am 
învățat astfel cum să gestionez și rezolv, alături de 
echipele  diverse pe care le‑am avut, în toți acești 

ani, situații grele, la limită.“

Seninătatea mai vine de undeva, din „vecinătatea” 
cea mai prețioasă pentru el, familia. Obligatoriu, cu 
majuscule. Aici e o poveste ce s‑ar putea, liniștit, 
ecraniza și‑apoi vinde frumos: Emil și viitoarea 
soție, Ersilia, s‑au cunoscut practic… înainte de‑a 
se naște, căci familiile lor au fost prietene. Întâlnirea 
celor doi a fost, cumva, scrisă, nu programată 
sau antamată, ci pregătită, să spunem, de‑un 
destin minunat. A fost și este iubire autentică, 
admirație reciprocă, au doi băieți, Vlad și Victor, 
armonie dusă, ani și ani, într‑o zonă pe care Emil o 
divinizează – Calea Șagului, calea vieții lui aproape 
perfecte, ca să nu supărăm același destin! –, într‑
un cartier cu alți doi Vlad și Victor, la două case, 
deveniți prieteni buni cu copiii lor și cu o fată pe 
nume Alexa Vlad, care stă vizavi de casa lor, în 
viitorul apropiat nora lor! Așadar, în curând, fiul lui 
Emil, Vlad Alexa, o va lua în căsătorie pe Alexa 
Vlad (!!!) și va continua o tradiție puternică a iubirilor 
sincere și trainice, încă existente în lumea aceasta, 
ruptă nedrept de stări ce intersectează sufletul, în 
fapt, capitale.

Emil: „Părinții noștri ne‑au fost și ne sunt modele. 
Așa ne‑am construit familia, pe repere solide, de 
dezdruncinat. Ne‑am crescut băieții tot așa. Ambii 
sunt mediciniști, ambii și‑au format, la rându‑le, 
repere și modele, profesori, medici, colegi. Eu am 
avut modele în viață și am tins, de tânăr, să devin 
tot mai bun. Mai spun ceva: și soția mea este unul 
dintre modelele mele. Muncește enorm, rezultatele 
ei științifice sunt extraordinare și o admir deschis!”

Prof. univ. dr. Ersilia Alexa este un nume sonor în 
domeniul cercetării, din cadrul colectivului științific 
al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului (USAMVB) din Timişoara, 
cea care a adus speranța în rândul diabeticilor și a 
celor care au intoleranță la gluten, prin studierea, 
patentarea și producerea a zeci de alimente 
speciale. Coordonează proiecte de cercetare 
internationale de impact, este evaluator în proiecte 
de cercetare, înregistrată în portalul experţilor 
evaluatori din România, deține forța și știința de‑a 
ține laolaltă atât studiul înalt, cât și fericirea familiei 
Alexa.

Pentru că este optimist ponderat, Emil vede 
pandemia aceasta care ne‑a dat viețile peste 
cap drept terminabilă cândva. Cu condiția să fim 
asumați, vaccinați, protejați. N‑a resimțit din start 
șocul, căci muncea oricum la fel, adică mult, dar, 
atunci când echipele lui au lucrat la Pădurea Verde 
și Stadionul CFR s‑a speriat de ce li se putea 

întâmpla și lor, acolo sau de acolo. Are o vorbă. 
Tare. „Dintre animale, omul este cel mai adaptabil!”. 
E convins că o să trecem și peste asta, la pachet 
cu înțelegerea rațională a întregii povești sumbre 
contemporane.

„Accept că mi s‑a schimbat viața, văd asta și în 
ochii băiatului mai mic, țintuit în on‑line și lipsit 
parcă de bucuria de dinainte. O văd și pe soția 
mea, veșnic legată de calculator. Categoric, viața 
noastră s‑a schimbat, dar trebuie să ne vedem de 
ea, în continuare, în noua ei formă. Ne vom adapta. 
În general, eu reușesc ce‑mi propun. Consider că, 
și așa, ce‑ți dorești se întâmplă, dacă muncești. 
Crizele pot scoate la iveală și lucruri bune, crizele 
vor trece!

Relaxarea lui Emil Alex nu prea există. Cu sute de 
telefoane, mailuri, mesaje, grupuri de comunicare 
și urgențe zilnice, liniștea e un țel pierdut. Totuși, 
vorba lui, deși tot muncă se numește, gospodăreala 
îi place la nebunie. Că e grădina cu‑ale ei legume 
și fructe, că‑s alte treburi casnice sau cei trei câini 
minunați pe care îi are – doi boxeri și un teckel 
haios –, colegul nostru se declară mai mult decât 
mulțumit cu ce primește, căci frumos se numește.

Cu mama lui a fost în rezonanță întotdeauna, deci 
și cu vorba ei: „Până la 40 de ani, timpul mai trece 
cum trece, dar, după 40, zboară!”, i‑ar plăcea să 
reușească să fie mai bun manager în sensul ăsta, 
dar cursa zilnică a vieții e încă în viteză superioară 
și dorința lui de neatins, în totalitate, întotdeauna.

E dependent de știri și muzică sârbească. De 
oameni paroliști și ținte rezonabile. De armonie 
cumpătată, lipsită de „greomânt”. De cele două 
familii: acasă și Aquatim. De bine. Ce bine!

Asta‑i specială pentru un rac aproximativ autentic, 
așa, ca tine, că tot mi‑ai explicat cum e cu pașii 
înapoi. E scrisă de‑un fost iugoslav, Ivo Andric. Te 
regăsesc, la virgulă, în ea: „Măsoară de trei ori – 
taie o singură dată. Gândeşte de cinci ori, a şasea 
oară – spune.”.

Mulțumesc, Emil, pentru deschidere și prietenie!

Crenguța Radosav

Emil Alexa: „Ce-ţi doreşti se întâmplă... dacă munceşti!”
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