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Aquatim a atras fonduri europene pentru încă trei
staţii de epurare în Timiş

Investiţiile din domeniul apei
– o urgenţă pentru ARA şi MIPE

În data de 28 iunie 2022, Aquatim a semnat
contractul de lucrări „Proiectare și execuție stații
de epurare Satchinez–Hodoni, Cenei-Checea
și Cenad” 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).

Staţii noi de tratare a apei în Timiş
Familia Aquatim ❤

Contractul de lucrări „Proiectare și execuție
stații de epurare Satchinez–Hodoni, CeneiChecea și Cenad”, în valoare de 30.746.839,70
lei, fără TVA, a fost semnat cu Asocierea S.C.
ROMTIM INSTAL S.R.L., S.C. DIMEX 2000
COMPANY S.R.L. și are ca durată de execuție
24 de luni, urmate de 36 de luni perioada de
garanție.

Puncte de hidratare Aquatim pentru cetăţeni
Odată cu instalarea caniculei, Aquatim a decis
să vină în sprijinul timișorenilor prin deschiderea
a trei puncte de hidratare în toate locațiile în
care există program de relaționare cu publicul:
Gheorghe Lazăr nr.11 A, Enric Baader nr. 11 și
Treboniu Laurian nr.7.
Punctele de hidratare au fost amenajate în corturi
instalate special pentru a conferi umbră, fiind
dotate cu dozatoare de apă rece.
Toți clienții noștri sunt așteptați, cu drag, să
se răcorească în aceste locuri gândite special
pentru ei, la un pahar de apă sigură și o discuție
amicală.
Punctele de hidratare rămân funcționale, în toate
cele trei locații, pe toată perioada caniculară.
Reamintim că Aquatim gestionează fântânile
publice din oraș, cu precizarea importantă că
apa este analizată de către specialiștii Direcției
de Sănătate Publică Timiș și ai Laboratorului
Control Calitate Apă din cadrul Aquatim, pentru
verificarea conformării la cerințele legislației în
vigoare.
Adresele și calitatea apei pot fi consultate la
următorul link:
https://www.aquatim.ro/informa%C8%9Bii-utile/
calitatea-apei/f%C3%A2nt%C3%A2ni-publiceforate-timi%C8%99oara/
Apreciem sprijinul studenților voluntari de la
Universitatea de Științe Agricole și Medicină
Veterinară a Banatului, participanți la acest
demers.
Recomandarea noastră este să vă hidratați
corespunzător și să evitați deplasarea în orele cu
temperaturi extreme.
C.R.

Cele trei stații vor include următoarele trepte
de epurare: treapta de epurare preliminară,
treapta de epurare biologică avansată a apelor
uzate, cu eliminarea compușilor de azot și
fosfor, însoțită de tratarea nămolurilor rezultate.
Nămolul evacuat va avea un conținut minim de
substanță uscată de 25,0%. Stațiile de epurare
vor fi complet automatizate și nu vor necesita
personal de operare permanent. Se urmărește
îmbunătățirea condițiilor de mediu pentru un număr

de locuitori echivalenți de 5.004 LE (SatchinezHodoni), 4.701 LE (Cenei-Checea) și 4.095 LE
(Cenad).
Contractul presupune totodată proiectarea și
execuția unor conducte de evacuare a apei
epurate și structuri de evacuare în emisar, sisteme
de alimentare cu apă a stațiilor de epurare și
amenajarea drumurilor de acces la stațiile de
epurare.
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada
2014-2020” are o valoare totală de 239,5 milioane
de euro, din care 180,4 milioane de euro fonduri
nerambursabile de la Uniunea Europeană, 40,4
milioane euro de la bugetul de stat, 4,3 milioane de
la bugetul local și 14,4 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

Staţii noi de tratare a apei în Timiş
La începutul lunii iulie s-au semnat două contracte
de lucrări pentru proiectarea și execuția unor stații
de tratare în Buziaș, Victor Vlad Delamarina și
Știuca. Acestea fac parte din „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).
„Proiectare și execuție stații de tratare Buziaș, Victor
Vlad Delamarina, Știuca” Lotul 1 – „Statia de tratare
Buzias”, semnat cu Asocierea SC BEESPEED
AUTOMATIZARI SRL - SC DATCOMP SRL, în
valoare de 6.851.290,96 lei, fără TVA, pentru
modernizarea sistemului de alimentare cu apă
Buziaș, presupune modernizarea Stației de Tratare
Hitiaș (comuna Racoviță), prin schimbarea instalațiilor
hidromecanice din galeria filtrelor, montarea de
electrovane, pentru automatizarea sistemului de
filtrare și spălare a filtrelor, reabilitarea filtrelor, noi
instalații electrice și de automatizare, inclusiv lucrările
necesare pentru integrarea sistemului SCADA. În
incintă se vor schimba toate conductele necesare
pentru transportul apei brute, filtrate și potabile
împreună cu toate conductele folosite pentru
spălarea filtrelor, a nămolului si a reactivilor.
„Proiectare și execuție stații de tratare Buziaș,
Victor Vlad Delamarina, Știuca” Lotul 2 – „Stațiile
de tratare Victor Vlad Delamarina și Știuca”,
semnat cu Asocierea ENERGOMONTAJ S.A -

TERRA MED S.R.L, în valoare de 17.425.615,80
lei, fără TVA, pentru stații noi de tratare în Victor
Vlad Delamarina și Știuca. Pe lângă construcția
noilor stații de tratare, în cele două localități se vor
extinde /reabilita sursele subterane, se vor realiza
noi conducte de aducțiune și se vor construi 4
rezervoare noi, 2 de 250 mc la Știuca și 2 de 150
mc la Victor Vlad Delamarina.
Durata contractelor pentru ambele loturi, este de
24 luni (6 luni proiectare și 18 luni execuție lucrări),
urmate de 60 de luni perioada de garanție.
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Timiș, în peri-oada
2014-2020” are o valoare totală de 239,5 milioane
de euro, din care 180,4 milioane de euro fon-duri
nerambursabile de la Uniunea Europeană, 40,4
milioane euro de la bugetul de stat, 4,3 milioane de
la bugetul local și 14,4 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.
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Clienții Aquatim plătesc servicii ce
presupun colectarea, transportul și
curățarea apelor pluviale prin intermediul
infrastructurii aferente. În întreaga arie
de operare a Aquatim, sistemul de
canalizare din județul Timiș însumează peste 1200
de km și 28 de stații de epurare. Menționăm că apa
de ploaie care ajunge în circuitul natural fără a intra
în sistemul de canalizare nu se taxează.
În Timișoara, sistemul de canalizare este unitar și
preia atât apele uzate menajere, cât și pe cele din
precipitații, și le transportă către stația de epurare.
Din cauza diferenței mici de cotă a terenului din
județul Timiș, transportul apelor uzate în întreaga
arie de operare se realizează prin aproximativ 200
de stații de pompare. Acest proces de pompare
generează costuri semnificative, în principal cu
energia electrică.
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canalizarea orașului, cantitatea de ape provenite
din precipitații și colectate de către rețeaua unitară
a crescut foarte mult. Toate acestea pun o presiune
tot mai mare pe canalizarea orașului, dar și pe
Stația de epurare din Timișoara, unde ajung uneori
debite de apă care depășesc capacitatea de
preluare a acesteia.
Pentru gestionarea cantităților mari de apă
provenite din precipitațiile abundente au fost
construite bazine de retenție, de mari capacități,
ce stochează temporar apa din canalizare, în
scopul evitării refulării rețelelor de canalizare. Toată
această infrastructură necesită o atenție continuă,
cu lucrări de întreținere, modernizare sau extinderi,
în concordanță cu nevoile orașului.
Este cunoscut faptul că betonul din marile orașe
reprezintă a barieră în calea circuitului natural al
apei. Astfel, apa din precipitații nu se mai infiltrează
în sol și ajunge în canalizarea orașelor, urmând
aceleași procese de tratare și generând costuri, ca
și apele uzate. La ploi abundente, conductele sunt
deseori suprasolicitate și colmatate de deșeurile
și materialele antrenate de la suprafață și din
conducte. Apele de ploaie antrenează șervetele
umede, articole vestimentare, deșeuri din material
plastic, materiale de construcție etc., care pun în
dificultate funcționarea optimă a sistemelor.

Sistemele unitare de canalizare din orașele mari,
așa cum este și cazul Municipiului Timișoara, au
fost proiectate și construite cu circa 100 de ani în
urmă. Ar fi imposibil ca acum aceste infrastructuri
să fie reproiectate și modificate. Pentru sistemele
unitare, în general, dar nu numai, expansiunea
urbană și schimbările climatice creează mari
probleme de exploatare.

Mai mult decât atât, apele din precipitații
antrenează în sistemele de canalizare reziduuri
petroliere, uleiuri, plumb de la combustibili,
particule din abrazarea cauciucurilor şi discurilor de
frână ale automobilelor. Ele devin astfel suficient
de poluate încât să aibă un impact negativ asupra
infrastructurii de canalizare şi să necesite tratare în
stațiile de epurare, la fel ca apele uzate menajere
și industriale.

În Timișoara, în condiții normale, gestionarea
sistemelor de canalizare se face fără probleme.
Totuși, în timpul precipitațiilor cu caracter de
aversă – din păcate tot mai dese în ultimii ani
–, canalizarea reușește cu greu să preia în
totalitate întreaga cantitate de apă. Pe fondul
dezvoltării urbane a Municipiului Timișoara, dar și
a măririi numărului de localități limitrofe cuplate la

În plus, în stațiile de epurare, apele din precipitații
diluează apa uzată, scoțând astfel din parametrii
funcționali o etapă importantă a procesului de
epurare – treapta biologică. Readucerea în stare
normală de funcționare înseamnă un consum
suplimentar de energie și de reactivi, înseamnă
costuri mai ridicate chiar decât epurarea uzuală a
apelor menajere.

În stațiile de pompare, apa de ploaie mai creează
și alte probleme de genul velor menționate mai jos:
• crește exponențial numărul orelor de funcționare
și astfel crește riscul de înfundare;
• în toate localitățile limitrofe Timișoarei, sistemul
de pompare este unul „în cascadă”, adică dintr-o
stație în alta, sunt situații în care 1 mc de apă
uzată sau pluvială este repompat de 5/6 ori.
• funcționarea suplimentară a pompelor duce
la uzuri premature, la costuri cu întreținerea și
reparațiile mai dese decât în lipsa apei pluviale.
Din aceste considerente, stațiile noi din localitățile
mai mici din județ, realizate cu fonduri europene
nerambursabile, au fost proiectate să preia doar
apa uzată menajeră, nu și pe cea din precipitații.
De aceea, în cadrul programelor de investiții
recente, POS Mediu și POIM, apa din precipitații
este colectată prin sisteme separate – canale
închise și îngropate în pământ sau șanțuri și
rigole stradale deschise care sunt gestionate de
administrațiile locale.
În final, merită să atragem atenția asupra unui
aspect deloc neglijabil, și anume perturbarea
funcționării sistemelor de canalizare din cauza
neglijenței și a nepăsării unor clienți care
confundă sistemele de canalizare cu coșul de
gunoi. Procesele de mentenanță și de curățire a
sistemelor de canalizare sunt mari consumatoare
de resurse, atât umane cât și financiare, deloc
neglijabile.
În loc de concluzie: apa de ploaie pune mari
probleme în exploatarea sistemelor de canalizare
și este de dorit ca și clienții să găsească soluții
tehnice potrivite ce reduc cantitatea de apă de
ploaie preluată în sistemul de canalizare și care,
evident, scad cantitatea facturată. Astfel, se pot
realiza bazine de stocare a apei de ploaie, infiltrare
în sol, deviere pe terenuri nebetonate etc. Fiecare
își poate proiecta și realiza sisteme eficiente pentru
ca aceste ape să nu mai ajungă în sistemele de
canalizare. Însă, acolo unde nu se poate realiza
tehnic acest lucru, trebuie înțeles că acest serviciu
de colectare și transport generează costuri.
Cristina Borca

Controale pentru depistarea branşamentelor ilegale
La începutul acestei luni, echipele Aquatim
au dat startul unui amplu proces de verificare
a branșamentelor în mai multe localități din
județul Timiș. Acțiunea vine ca urmare atât a
sesizărilor venite din partea populației, cât și a
neconcordanțelor apărute între cantitățile de apă
declarate și cele reale.
De-a lungul timpului s-au depistat mai multe cazuri
în care unii utilizatori au apelat la metode ilegale,
încercând să ocolească contorul societății pentru a
nu înregistra consumul real de apă potabilă. Dincolo
de disconfortul creat altor consumatori din acea
rețea, reprezentanții Aquatim reamintesc faptul că
o asemenea intervenție constituie infracțiune și se
pedepsește conform legii.
Consecințele furtului de apă realizat prin
branșamente ilegale sunt serioase și se văd
la nivelul întregii comunități, prin modificarea
funcționării corecte a sistemului (supra-solicitarea
conductelor, scăderea presiunii în rețea) și
creșterea pierderilor fictive de apă (plata acestor
consumuri se face de către ceilalți consumatori).
În perioadele caniculare, aceste probleme se văd
cel mai bine, deoarece consumul de apă este
crescut și din cauza persoanelor care folosesc apa
de la rețea pentru udatul grădinilor.
Pentru posesorii de grădini există și alte soluții la
îndemână pe care le recomandăm cu încredere.

Exerciţiu de alarmare/ evacuare
în caz de incendiu, la Aquatim
Luna aceasta, Aquatim a fost parte a unui exercițiu
extrem de util pentru punerea noastră în gardă
– într-o realitate nefericită, simulată perfect –
dacă am fi în situația să ne confruntăm cu un
incendiu. Exercițiul s-a desfășurat la sediul clădirii
administrative de pe strada Gheorghe Lazăr, cu
sprijinul reprezentanților minunați din Detașamentul 2
Pompieri Timișoara.

Una este instalarea în gospodărie a unor bazine
de captare a apei de ploaie și folosirea ulterioară
a acesteia. O alta vizează forarea de puțuri de
mică adâncime. Spre exemplu, folosind o pompă
acționată de un motor de 1 kW, costul cu energia
electrică folosită pentru un metru cub de apă
extrasă e de șapte ori mai mic decât costul unui
metru cub de apă potabilă.
Aquatim atrage atenția asupra faptului că
menținerea rezervelor de apă potabilă și a unei
presiuni adecvate în rețea sunt esențiale și pentru
protecția împotriva incendiilor. Practicile ilegale
și consumul exagerat pun în pericol întreaga
comunitate, pe când printr-un consum rațional și
cinstit, apa va fi acolo când vom avea nevoie de ea,
chiar și pe perioade de secetă.

Colegii noștri din Departamentul Situațiilor de
Urgență ne-au ghidat, rapid și profesionist, clădirea
a fost evacuată în totalitate, iar pașii obligatorii de
parcurs îndepliniți ca la carte.
Scopurile exercițiului pentru situații de urgență
vizează, firește, pregătirea personalului pentru a
conduce aplicarea măsurilor de protecție, pe timpul și
imediat după producerea unei situații de urgență.
A fost o echipă comună de oameni extraordinari –
cei ai comandantului Detașamentului 2 Pompieri
Timișoara, Alin Ciovică, respectiv cei ai colegului
nostru Dorel Mariș – mult interes și lecții importante
învățate. Spre exemplu, cum să ne manifestăm
în situații limită, ce să facem, ce să evităm, cum
să acordăm primul ajutor eventualelor persoane
rănite, dar mai ales cum să ne păstrăm lucizi și
siguri în circumstanțe care amenință exact aceste
comportamente.
C.R.
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Investiţiile din domeniul apei – o urgenţă pentru ARA şi MIPE
Ministerul Investițiilor și Proiectelor
Europene (MIPE) și Asociația Română a
Apei (ARA) au avut o întâlnire online care
a avut drept scop dinamizarea activității
de investiții și creșterea gradului de
absorbție a fondurilor europene în sectorul apei.
Discuțiile au fost coordonate de către Ioan Marcel
Boloș – ministru al MIPE și Ilie Vlaicu – președinte
ARA. Au participat reprezentanții implicați în
derularea proiectelor POIM, precum și cei peste
70 de reprezentanți ai companiilor de apă din
România.
În momentul de față, prin POIM sunt alocate
aproximativ 4 miliarde de euro pentru proiecte
dedicate sectorului de apă – alimentări cu apă,
canalizare și stații de epurare –, proiecte care
privesc direct cetățenii din România. Discuțiile s-au
concentrat pe găsirea unor soluții pentru deblocarea
acestor proiecte și pe facilitarea atragerii de fonduri
destinate sectorului de apă, din cele puse la
dispoziție României de Uniunea Europeană.
În fapt, toate companiile din România au în
derulare, în diferite faze, proiecte de alimentare cu
apă sau construirea de stații de epurare și rețele de
canalizare.
Ilie Vlaicu, directorul general al AQUATIM S.A.
și președintele Asociației Române a Apei - ARA,
a prezentat aspecte problematice referitoare la
implementarea proiectelor POIM, precum și idei de
soluții la nivelul MIPE și al Guvernului României
pentru urgentarea absorbției fondurilor europene
și realizarea lucrărilor atât de necesare românilor,
pentru reducerea efectelor negative generate de
criza energetică, creșterea costurilor la materialele
de construcție, găsirea unor soluții pentru
urgentarea avizelor necesare demarării lucrărilor
respective, stabilirea unor modalități de corelare a
lucrărilor din domeniul apei cu cele din domeniul
infrastructurii rutiere.
Ministrul Ioan Marcel Boloș a punctat deschiderea
MIPE și a detaliat textul viitoarei ordonanțe de
urgență privind unele măsuri pentru proiectele de
infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din

fonduri europene, document aflat în transparență
decizională, ce poate fi consultat pe site-ul MIPE de
către toate părțile interesate.
În acest context, ministerul a manifestat totală
înțelegere față de problemele ridicate de către
reprezentanții operatorilor de apă, motivația
propunerii de act normativ fiind subliniată de
către ministrul Boloș: „Declanșarea crizei pe
piața construcțiilor are un caracter imprevizibil
și este considerată cauză care nu depinde
de acțiunea părților contractuale, dar care
afectează în mod semnificativ implementarea
proiectelor de infrastructură, dar și a celor de
furnizare echipamente, consecința fiind blocarea
implementării proiectelor și afectarea serioasă a
indicatorilor pentru programe operaționale/naționale
finanțate din fonduri, pe care România le are de
îndeplinit în cadrul politicii de coeziune 2014-2020
sau alte politici europene relevante. Creșterile
de costuri în domeniu conduc la necesitatea
ajustării bugetelor aprobate în cadrul proiectelor de
infrastructură finanțate din fonduri europene încă
de la momentul demarării proceselor de achiziție
publică.
Problemele majore semnalate în implementarea
proiectelor de infrastructură din sectorul transporturi
și apă și apă uzată sunt determinate, în principal,
de lipsa de corelare între elaborare/aprobare/
executare proiecte de reabilitare drumuri și
aprobarea/executarea proiectelor din sectorul de
apă și apă uzată.”
Asociația Română a Apei va transmite ministrului
Marcel Boloș analiza realizată la nivelul operatorilor
de apă care derulează proiecte POIM referitoare
la timpi de avizare, precum și propuneri referitoare
la reducerea acestor timpi pentru urgentarea
implementării proiectelor, dar și o analiză a stadiului
proiectelor, respectiv propuneri de soluții pentru
deblocarea lor cu sprijinul MIPE sau a altor instituții
centrale.
Ministrul Boloș i-a asigurat pe reprezentanții
companiilor de apă că va susține corelarea
proiectelor de apă-canal cu cele de drumuri, va

sprijini executarea resturilor de lucrări direct de
către operatori în situația în care s-au reziliat
contractele de lucrări, respectiv de aprobare a celor
10 elemente de cost semnificative necesare pentru
ajustarea actualelor contracte de lucrări.
În cadrul întâlnirii, președintele ARA a propus spre
analiză reprezentanților MIPE și documentul de
fundamentare a strategiei propusă de operatorii din
România din domeniul apei și ARA - „Industria apei
ca proiect de țară”.
Din această perspectivă, „Asociația Română a
APEI – ARA este și va rămâne un partener activ
al MIPE, al Guvernului României, atât pentru
găsirea unor soluții fezabile pentru deblocarea
proiectelor aflate în derulare, ci și în ajustarea
cadrului normativ din domeniul apei, astfel încât prin
PODD sau PNRR să putem implementa cât mai
multe proiecte, acestea fiind în beneficiul românilor,
al celor pe care îi deservim zilnic prin activitatea
noastră. Acest obiectiv este cu atât mai important
cu cât, constatăm pe zi ce trece, aceste proiecte pot
contribui la o bună gestiune a resursei de apă, atât
de importantă în actualele condiții impuse de seceta
pedologică. Strategia Industria apei ca proiect de
țară permite nu doar elaborarea de proiecte de
alimentare cu apă, canalizare sau stații de epurare,
ci înseamnă asigurarea serviciilor de alimentare
cu apă și canalizare pentru toți românii”, a precizat
președintele Asociației Române a Apei, dr.ing. Ilie
Vlaicu, în încheierea întâlnirii.

#ARA#Mediaş, sub imperiul unui adevărat „consorţiu” al Comunicării inteligente
În ecuația generală complicată a vremurilor pe care
le trăim cu toții, indiferent pe ce parte a baricadei
ne-am afla, companie sau client, Asociația Română
a Apei (ARA) și-a intensificat acțiunile de căutare/
aflare/statuare a rețetelor eficiente de trecere a
„sticlei” pentru a reuși să-și atingă menirea: mesaje
deschise, sincere, transparente, eficiente, acțiuni pe
măsură, beneficiari mulțumiți.
Și cum la timpuri grele se cer oameni bine pregătiți,
ARA a dat startul unei serii de sesiuni intense ale
comisiilor de specialitate pe care le guvernează,
deci întâlniri profesionale și profesioniste, pe teme
specifice fiecărei zone în parte, pentru ca această

sincopă mondială în care suntem nevoiți/forțați să
ne descurcăm să poată fi gestionată cu prudență
și inteligență.
În această idee, luna aceasta, la Mediaș, a avut
loc ședința Comisiei Tehnice de Comunicare a
Asociației Române a Apei, sub managementul
admirabil al coordonatorului ei, Victor-Lucian
Croitoru, director Comunicare al Companiei de
Apă Someș.
Oameni ai apei – dar și ai oamenilor! –,
comunicatori ai zecilor de companii din țară s-au
întâlnit, așadar, pentru a căuta idei, găsi soluții
și redacta viitoare „coduri” unitare de transmitere
a informațiilor vitale pentru
clienții noștri, de ce nu și
de constituire a unui viitor
consorțiu comunicațional
național performant, percutant
și eficient.
La Mediaș s-a vorbit despre
digitalizarea relațiilor cu
clienții, social media, CallCenter – drept soluție
extraordinară pentru
relația operator-utilizator –,

procedee noi de automatizare, metode eficiente
de anunțare a clientului despre întreruperi, fie că
sunt programate, fie că sunt avarii, dar și despre
comunicarea specifică programelor de investiții ale
Uniunii Europene sau despre inteligența artificială,
absolut toate constituindu-se în tematici zero ale
oricărei companii de apă serioase.
Coordonatorul Comisiei Tehnice de Comunicare
ne-a provocat, noi am răspuns, astfel că s-au
„scris”: un schimb viu de idei și pași concreți, multă
interactivitate și discuții de înaltă clasă profesională,
indiferent de poziția în compania respectivă sau
de profitabilitatea operatorului în cauză. S-au
prezentat modele de succes, dar și din sfera opusă
(pe principiul invocat de către Lucian Croitoru șianume că o nemulțumire trebuie împărtășită cu 11
persoane, noi am adăugat “cu minim 11”!), au fost
discutate planuri de comunicare ale fiecăruia în
parte și s-a decis gândirea unui viitor ghid de bune
practici, ce va fi transmis ulterior Asociației Române
a Apei.
Practic, la Mediaș, s-a văzut și simțit nevoia
evidentă a acelui… „Împreună”, invocat ușor,
materializat greu. ARA și Comisia Tehnică de
Comunicare l-au asimilat fără niciun efort.
Crenguța Radosav
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FAMILIA AQUATIM ❤
Katalin, liderul Stației de Tratare a Apei
Bega (că șef poate fi oricine), într-o
relație de dragoste autentică și solidă
cu lichidul vieții, de-o viață, într-un
parteneriat frumos cu noi dintotdeauna,
într-o reverență perpetuă în fața studiului
întotdeauna.

dezvoltat o pasiune reală pentru tot ceea ce urma
să vină, fie că se numea fenomen chimic, bază de
date, limbaj de programare sau reactiv, futuriste
toate. Împreună cu ei, noaptea, ca-n filme, studia
și făcea experimente, când erau libere spațiile mult
râvnite, când liniștea uzinei le devenea teren fertil
de cercetare.

Katy este truditorul „clasei” (despre orice etapă
a „școlii” am vorbi), elevul exemplu, dat răscolirii
tuturor „De ce”-urilor educaționale/profesionale/
personale, musai și găsirii răspunsurilor, frecvent
provocatoare/epuizante/complexe. Aici sunt arta și
farmecul: să-ți dea Dumnezeu atâta perseverență și
forță, să ți le țină în stare de veghe interminabilă, să
te împingă să vrei și tu să poți. La nesfârșit.

Pasiunea pentru calculatoare s-a născut tot atunci,
Katy fiind temerara primelor „scrieri” de dozaje ale
reactivilor, de granulometrie, de studii pe coagulare,
de întreprindere de apă la propriu, de veritabile și
profesioniste baze de date, dar și autoarea unui
prim curs de calitate, asta înainte de implementarea
ISO. A lucrat întotdeauna în echipă, cu oameni
entuziaști ca ea, prin discuții și interacțiuni
profesionale extraordinare, ideile statuate drept
„premature” vremurilor venind, așadar, atât de
firesc. Ea și oamenii ei au fost cu un pas înainte. De
orice. De tot. Ce s-a pornit atunci în domeniul tratării
apei e și acum literă de lege. Firesc, doctoratul lui
Katy este tot în dozarea reactivilor, domeniu care i-a
marcat sufletul și creierul, întru excelență.
Îi este recunoscătoare managementului solid,
mentorilor Ilie Vlaicu și Petru Hidiș, pentru
susținerea și provocarea perpetuă în a... nu se
opri din forfota intelectuală care a guvernat-o
dintotdeauna. A învățat de la ei, cu ei, întruna,
neobosit. Saltul profesional a fost unul firesc, poziția
prezentă de șefă a STA Bega fiind una pe deplin
meritată.

Așadar, doamnelor și domnilor, într-o poveste
modernă, gen „Dead poets society”, translatată din
literatură în chimie, cu aceeași emoție, pentru voi,
Katy, odinioară copila Sovatei, acum doamna apei!
E cu noi din 1988 și va mai fi mult și bine. La nouă
ani a venit în Timișoara pentru că tatăl ei și-al
surorilor ei lucra la Uzina 1. Practic, de atunci, a dat
mâna cu apa, fie din povestirile părintelui, fie din
vizitele dese pe care cele trei fete le făceau acolo,
când îi duceau una-alta și se familiarizau involuntar
cu acest domeniu fascinant. A urmat Liceul Azur,
învățând pe rupte, fără meditatori, hotărâtă să
dovedească Medicina, doar că unui om aplicat și
practic n-are cum să-i devină vreodată prietenă
toceala (cu tot cu sistemul nervos stufos pe care
ți-l spune și-acum, pe nerăsuflate). A acceptat
realitatea, a ales Chimia (UPT), a mâncat-o pe
pâine și înainte și în timpul facultății, chiar dacă
n-au fost bune prietene din start, (Katy a fost
copilul/adolescentul care învăța și în preambulul
Revelionului, apostrofat frecvent de mamă și trimis
afară, la aer, departe de tomurile de cărți), a făcut și
studiu și serviciu în Aquatim, și polimeri și ture 12 cu
24 (operator chimist/operator hidraulic), și sesiune
și prepararea silicei active, deci a personificat un
perpetuum mobile de toată admirația.
Muncea non-stop, învăța tot așa. Liberele de la
serviciu se transformau în ore grele și profunde
ale studiului Măriei Sale, Chimia. Pentru ea, ne-a
și lăsat la un moment dat, grație ei, ne-a reîntregit
în acel greu an II de facultate. O fascina totul, de
la dozele vitale apei, la jar test sau cercetarea
timpurie (atât de serioasă în Aquatim, din acei
ani) în stațiile pilot-bijuterie sau în laboratoarele
noastre. Doamna Retezan i-a fost far, aici,
profesorul Gheorghe Petca, în amfiteatru. Cu acești
doi oameni providențiali în raza-i vizuală, Katy a

Pentru ea, Familia Aquatim nu e slogan, ci căldură,
iar dragostea... totul. Katy e emoție, dăruire,
competență, ambiție, hărnicie. E fericită și se
vede. N-o fi știind ea să facă langoși, dar a „prăjit”
polimerii la maxim, fixând uzina noastră de apă în
cei mai siguri parametri. Copila Sovatei a reușit. Și
noi odată cu ea. Onorant, dragă Katy. Precum acest
accept de interviu. Mulțumesc mult!
Alex
Știați că Alexandru Potcoavă a fost domn al
Moldovei pentru o lună, în perioada 9 februarie
- 12/13 martie 1578? Dar că, însoțit de o oștire
alcătuită din 2.000 de cazaci zaporojeni, a
pătruns în Moldova și a învins bulucurile otomane
comandate de beiul Silistrei? Nici eu, dar sunt
sigură că nu întâmplător s-a potrivit să fac baș așa
introducerea colegului meu de birou și crâncenă
suferință (e nevoit să suporte două femei, ore în șir,
zi de zi!), cu precizarea că... bulucurile feminine nu
pot fi reduse la tăcere, vreodată, cu acceptanța (sic)
că Alex al nostru a cedat, bărbătește, în fața acestei
crude realități, cu admirația că încă mai poate
zâmbi și că, zic eu, a atins performanța de a nu-i
mai displace (întru totul) supliciul. Public și asumat,
elegant și nedisimulat, în contrapartidă, îl declarăm,
acum și aici, domn al biroului nostru!
Alex a venit în Familie de câțiva ani dintr-o zonă
aparte a Cetății, cea boemă, colorată, feerică,
minunată, pe scurt, din zona artistică. Timișorean
autentic, fin, deștept, complex, născut într-un 11
septembrie blând, licențiat în Litere, la Universitatea
de Vest din Timișoara, a profesat o lungă perioadă
ca jurnalist. E fascinat de scrisul-scris, astfel
că volumul de poezie – alexandru potcoavă iar
bianca sta-n alex, Marineasa, 2001 – a fost distins
cu Premiul de debut al USR, filiala Timişoara. A
continuat cu două romane, dar și o carte de proză
scurtă, e „viu” în câteva antologii importante dar și
în numeroase lecturi publice din țară, e mândru/
fericit/eliberat după publicarea volumului „Viaţa
şi întoarcerea unui Halle“, descris drept „saga de
familie, bildungsroman şi epopee istorică“. Alex este
chiar strănepotul acestui bărbat care l-a fascinat și

cu care se identifică aproape milimetric. Luați cartea
și descoperiți-l, merită.
Eu vi-l voi defini prin prisma (și cilindrul)

Comunicării, musai pe un fundal aglomerat cu voci
feminine, interminabil el, interminabile vocile. Alex
are o „tipicăreală” de fier și-o seriozitate vizibilă, și
atunci când verifică de-o mie de ori numele străzilor
prezente în programul zilnic de închideri/spălări,
și atunci când caută în orb adrese de mail oficiale
ale celor care trebuie anunțați că intervenim în
zona lor, și atunci când adună date pentru publicări
oficiale ale companiei. Are umor, deci dă-o-ncolo
de răbdare (haha!), are ironie, deci dă-i-ncolo de
nervi! Personal, admir conformismul cu măsură și
inteligența nemăsurată.
Ca orice artist, Alex e un mofturos. La femei, nu și
la mâncare. Precizare importantă: nu are tipare, nici
scale, doar imagini clasice și elegante ale feminității
de rasă. Nu pură, ci agreabilă. Cu siguranță, statul
la Paris, preț de câțiva ani, i-a format ochiul, cert
orașul nepereche i-a rămas, pe veci, în spatele
retinei verzi/albastre (bine, iris!), e și mai clar de
ce-am ales să-l corup exact cu o cafea care se
definește drept franțuzească. Admit, nu știam atunci
toate detaliile, ce bine că s-a nimerit astfel, cum neam fi împrietenit altfel?
Alex e un tip de treabă. Ne știe și suportă toate
toanele și... tonurile de relaxare muzicală (cinci
minute pe zi), dac-ar avea o agendă medicală, s-ar
putea specializa în ce vreți voi, de la migrene la
hipertensiuni, mănâncă forțat și prăjituri, doar doar
om atinge nirvana... tăcerii, s-a convins că asta se
întâmplă doar când în condică scrie CO.
Are o cultură impresionantă și-o memorie
admirabilă. Și mai are ceva: o privire care duce
înspre un „Eu” adânc, plin de întrebări (unele cu,
altele fără răspuns), într-o continuă evoluție, deci
nerutinat, cum altfel decât fascinant. Spre norocul
nostru, avem, așadar, o „lectură” zilnică formidabilă.
Cher Alex, vive notre amitié, merci pour ta
résistance!
Crenguța Radosav
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