
Seceta poate fi următoarea problemă majoră a 
omenirii și nu există un vaccin pentru această 
pandemie, spun oficialii ONU, care cer măsuri 
urgente în privința gestionării apei şi terenurilor. 
Secretarul executiv al Convenţiei Naţiunilor Unite 
pentru Combaterea Deşertificării (UNCCD) a 
declarat că jumătate din populaţia lumii se va 
confrunta cu o lipsă gravă a apei în viitorii opt ani.

Utilizarea apei din rețeaua publică pentru udatul 
grădinilor și a zonelor verzi e o practică descurajată 

de legislația în vigoare. 
Standardele definesc clar ce 
înseamnă necesarul de apă 
pentru nevoi gospodărești, 
precum și debitul specific, de 
maxim 120 litri pe zi de persoană 
în mediul rural. Rețelele de 
distribuție sunt dimensionate 
conform acestor reglementări, 
așa că operatorii de apă nu pot 
acoperi alte nevoi de consum. 
Cel mai grav este că ignorarea acestei realități 
poate aduce prejudicii întregii comunități. Astfel, în 
timp ce unii folosesc apa de la robinet pentru udatul 
grădinii, vecinii lor pot rămâne fără apă pentru 
nevoile vitale – băut, gătit, spălat.

De asemenea, menținerea rezervelor de apă și 
a unei presiuni adecvate în rețea sunt necesare 
și pentru protecția împotriva incendiilor, mult mai 
frecvente în aceste circumstanțe. Facem un apel 
insistent pentru un consum rațional, în special în 
timpul orelor de vârf, pe perioada de secetă. Doar 
astfel, apa va fi acolo când vom avea nevoie de ea.

Dr. ing. Ilie Vlaicu 
Președinte Asociația Română a Apei

În perioada 28-
30 septembrie, 
Asociația Română 
a Apei organizează 
Forumul Regional 
al Apei „Dunăre-
Europa de Est”. Manifestarea va avea loc la 
Pavilionul REDAL EXPO din municipiul Sibiu, 
iar invitații sunt profesioniști din domeniul apei, 
reprezentanți ai autorităților centrale și locale, 
oameni de afaceri din România și din străinătate, 
din industria apei.

Unul dintre punctele principale de interes îl 
reprezintă expoziția de specialitate ”ExpoApa”, 
ajunsă la a 22-a ediție, în cadrul căreia vor fi 
prezentate cele mai noi echipamente implicate 
în tratarea apei potabile și a celei uzate. De 
asemenea, programul Forumului Regional al 
Apei „Dunăre-Europa de Est” 2022 conține un 
seminar organizat de Comisia Principală Proiecte 
și Fonduri Nerambursabile, împreună cu Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și 
un workshop economic internațional organizat 
de Comisia Principală Dezvoltare Economie, cu 
sprijinul Asociației Internaționale a Apei. Pe lângă 
aceste evenimente va avea loc tradiționalul concurs 
”Instalare branșament sub presiune”, dedicat 
instalatorilor din cadrul companiilor de apă, care 
trebuie să răspundă provocării de a executa un 
branșament nou la o rețea de fontă ductilă aflată 
sub presiune.

A.R.A. promovează politicile din domeniul apei şi 
strategiile globale în vederea atingerii obiectivelor 
de dezvoltare durabilă.

ExpoApa 2022

ExpoApa 2022

LA PAS, cu apă bună

România, sub imperiul fenomenelor 
extreme: inundaţii versus secetă
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Familia Aquatim ❤

Dragul nostru Laurenţiu, Dumnezeu să-ţi lumineze calea spre Rai! 
Compania noastră a suferit o pierdere greu de 
descris și o durere așijderea, odată cu dispariția 
inginerului Laurențiu Maier, directorul de 
Dezvoltare al Aquatim, într-un mult prea trist și 
nedrept 8 august. 

Laurențiu a fost un profesionist cu majuscule, un 
om serios, un caracter desăvârșit, vertical, onest, 
modest.  Colegul nostru s-a stins după șase 
luni de luptă demnă (atât de demnă!) cu o boală 
necruțătoare, lăsând un gol imens nu doar în 
familia sa, ci și în Familia Aquatim.

Interviul pe care ni l-a acordat cu doar câteva 
zile înainte de a-și afla diagnosticul nemilos va 
fi pentru noi icoana memoriei sale și motivația 
certă de a-i păstra munca, realizările, amintirea în 
suflete și inimi, ÎNTOTDEAUNA.  

„Laurențiu, 53 de ani, de șase aici, director 
Dezvoltare, șarmant, inteligent, special, ghidat de-
un triolet sacru: Dumnezeu, familia și colegii!

Onoarea a fost, cert, a noastră, în momentul în 
care a decis să vină în Aquatim, pentru că este 

combinația 
ideală creier-
suflet, pentru 
că inspiră 
încredere-n 
superlativ și 
expiră eleganță 
profesională-n 
exces, pentru 
că are aer de 
Vest… într-un 
alt Vest, pe 
care-l vede, în 
câțiva ani, fix ca 
originalul.

M-a cucerit prin mers (da, da, să știți că e un 
reper important!), ținută (și, și!), discurs și… 
lumină. Le dețin doar cei care, după ce dau 
mâna cu viața, zâmbesc sincer, recunoscător, 
cald și rostesc, fără vreo reținere c-ar fi percepuți 
prea sensibili, Mulțumesc! Ori de câte ori simt. 
Laurențiu are, deci, și această rară și admirabilă 
eleganță a mulțumirii, care-l face să strălucească. 
Întotdeauna.

Vine din două „fabrici de creiere” ale regiunii, 
Hidrotehnica UPT, respectiv ISPE Timișoara 
(recunoscută, în anii în care a funcționat, drept 

gigantul inteligenței energetice ROMÂNEȘTI), a 
și condus această instituție de reper, din această 
poziție de top venind, de altfel, în Familie. Detaliul 
este de… chapeau, evidament!

Serios a fost toată viața lui, și când a proiectat, 
și când a muncit, și când a iubit. Este căsătorit, 
de tânăr, cu Alina, îl au împreună pe Alexandru 
(inginer la Tesla Munchen) și dețin cu toții 
FERICIRE. Ea se împrăștie în toate zările și-i face 
să se numere printre cei aleși.

Laurențiu are o mândrie sinceră și-atât de 
emoționantă că face lucruri importante pentru 
zona lui, care aduc, vizibil/palpabil prosperitate 
oamenilor, care, da, sunt frecvent stresante și 
apăsătoare, dar care nu „adună” greutatea purtată 
pe umeri, ci exclusiv final după final extraordinar. 
Ori de câte ori este el la butoane.

Este mândru și pentru că face parte (direct și 
indirect) din linia urmașilor celor care au girat, 
strălucit, sistemul de alimentare cu apă al 
Timișoarei, peretele important al biroului său fiind 
un nou Mulțumesc!, adresat de data aceasta lui 
Stan Vidrighin. Are desenele lui, în creion, cu 
detaliile extraordinare care i-au construit geniul de 
vizionar.

Are credință de nezdruncinat, iubire de familie 
și de colegi, este convins că Dumnezeu este… 
tot acolo, și-n aste timpuri haine, întrebarea este 
unde suntem noi. Laurențiu are răspunsul, dar 
preferă să rămână, deocamdată, strict personal. 
Încearcă, zi-lumină, ca roada muncii sale să fie 
una „dulce” și-n urma lui să rămână ceva trainic. 
Nu se teme de asaltul… roboților, căci omul este 
de neînlocuit. Merge, firesc, pe „Keep calm and 
carry on”, căci… CREDE. Îi este suficient.

Dragul meu Laurențiu, eu, una, mă bucur enorm 
că percepția mea asupra ta, de englishman 
autentic, a dat greș, DOAR geografic, că ne-ai 
lăsat privilegiul să te respirăm și mândria să te 
avem. Ești fascinant! Îți MULȚUMESC!”

 #FamiliaAquatim/@Crenguța Radosav/25 
februarie 2022

Dumnezeu să te odihnească în lumină, te vom 
păstra în suflete, te vom cinsti în gânduri și fapte, 
te vom iubi întotdeauna! Cum ai luptat tu n-a 
luptat nimeni. Cum ai crezut tu n-a crezut nimeni. 
EȘTI modelul nostru! 

C.R.

https://aquastiri.ro/
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LA PAS, cu apă bună
Aquatim se alătură, în toamna aceasta, 
Festivalului de Gastronomie Artizanală 
La Pas, ca partener de cursă lungă al 
Centrului de Resurse pentru Inițiative 

Etice și Solidare (CRIES), organizator al 
manifestării. La Pas se va desfășura în Parcul 
Rozelor din Timișoara, între 23-25 septembrie. 
Departe de a fi un simplu festival de street food, 
La Pas își propune să stimuleze apetitul pentru 
consum sustenabil și pentru cultură. 

Aquatim va asigura apă pentru participanți, pe toată 
durata festivalului. Vor exista mai multe puncte de 
distribuție cu dozatoare, alimentate cu apă potabilă, 
chiar de la stația de tratare. Compania de apă și 
CRIES nu sunt la prima inițiativă de încurajare 
a consumului de apă de la robinet. Cele două 
organizații au încheiat un parteneriat în anul 2020, 
prin care au pus la dispoziție resurse și materiale 
unei rețele de cadre didactice din județul Timiș, 
pentru a facilita discutarea în clasă, cu elevii, a 
siguranței apei potabile și a importanței consumului 
responsabil de apă. 

În programu festivalului este prevăzut și un tur 
ghidat la vechea Uzina de apă, viitorul Muzeu al 

Apei, pe biciclete, cu plecare 
din Parcul Rozelor, sâmbătă 
dimineața. Participanții vor 
afla câteva dintre poveștile 
apei orașului și ce însemna 
responsabilitatea pentru 
resurse și sustenabilitatea 
acum mai bine de un veac. 

Responsabilitatea va fi nota cheie 
pentru tot ce se va întâmpla, în Parcul Rozelor, 
în ultimul weekend din septembrie, la cel mai 
alternativ festival gastronomic al toamnei. 

Loredana LEORDEAN

Un avertisment sarcastic și dur al celor 
cu mult dinaintea noastră a revenit în 
atenția prezentului, odată cu instalarea 
secetei aproape generalizate din 
Europa.

Pietrele foametei, căci așa se numesc, erau fixate 
în trecut, în albiile râurilor, fiind vizibile doar atunci 
când nivelul apei era extrem de scăzut, drept 
atenționare pentru locuitorii regiunilor respective că 
vin vremuri grele.

Popoarele antice au sculptat pe ele mesaje despre 
catastrofele declanșate de lipsa apei și amintiri 
despre greutățile suferite în timpul perioadelor de 
secetă mare.

Inscripțiile datează de secole, cea mai veche 
inscripție găsită în bazinul râului Elba fiind din 
1616, în limba germană.

Traducerea sa este: „Dacă mă vezi, plângi”.

Potrivit unui studiu realizat în 2013 de către o 
echipă de cercetători cehi, pietrele foametei indică 
anii 1417, 1616, 1707, 1746, 1790, 1800, 1800, 
1811, 1830, 1842, 1868, 1892 și 1893 ca fiind 
extrem de secetoși.

„Viața va înflori din nou odată ce această piatră va 

dispărea”, scrie pe o altă piatră sculptată sau „Cel 
care m-a văzut odată a plâns. Cel care mă vede 
acum va plânge”, prevestește altul.

Seceta a distrus culturile, dar a tăiat și căile 
navigabile care aduceau alimente, provizii de tot 
felul și cărbune pentru gătit, amenințând mijloacele 
de trai ale familiilor care locuiau de-a lungul 
coastei.

Pe vremuri, zona Europei Centrale, care include 
părți din Germania, Republica Cehă, Slovacia, 
Austria și Ungaria, depindea de terenurile fertile 
de pe malurile râurilor pentru a produce hrană. De 
altfel, în Germania, aceste pietre sunt cunoscute 
sub numele de „Hungersteine”.

„După sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, 
Germania a suferit o mare foamete în iarna 1946-
1947. Trei mari valuri de frig au îngreunat viața 
populației. În ianuarie 1947, pe o porțiune de 60 de 
kilometri din Rin a înghețat”, se scrie într-un articol 
german. 

Nu mai este o noutate că, în ultimii ani, fenomenul 
secetei a devenit cea mai proeminentă manifestare 
a schimbărilor climatice în Europa Centrală.

Una dintre locațiile în care sunt expuse cele 
mai multe pietre este Děčín, un oraș din nordul 
Republicii Cehe, unde se întâlnesc râurile Elba și 
Ploučnice, foarte aproape de granița cu Germania 
(Elba ia naștere în Republica Cehă și curge prin 

Germania până la Marea Nordului). Până la o 
duzină de astfel de pietre pot fi văzute în curgerea 
sa, amintind populației locale de o perioadă dură 
din trecut.

O altă piatră a foametei este expusă în muzeul 
orașului Schönebeck, o veche piatră funerară 
aflată într-un bazin portuar pe care au fost 
sculptate niveluri de apă deosebit de scăzute.

În 1904, apa a scăzut la 47 cm, iar vizibilitatea 
acestei pietre a indicat navelor că debitul nu era 
suficient pentru navigație.

Cele mai multe „pietre ale foamei” se găsesc în 
Elba, dar au fost găsite și în Rin, Mosel, Mündesee 
și Weser.

Odată cu trecerea secolelor, sentimentele de frică 
şi tristeţe au lăsat loc unor abordări mai vesele, 
ba chiar antreprenoriale. Spre exemplu, în 1930, 
proprietarul unei fabrici locale care producea 
pompe a scris așa: „Nu plânge, fetiţo, nu te 
frământa. Dacă e uscăciune, stropeşte pur şi 
simplu pământul cu apă”…

Revenind în contemporan, recent, Franța și Spania 
au fost nevoite să restricționeze consumul de 
apă din cauza secetei severe, în unele regiuni 
autoritățile fiind nevoite să întrerupă furnizarea în 
anumite circumstanțe.

Guvernul francez a declarat că țara se confruntă cu 
cea mai gravă secetă din istorie.

C.R.

„Dacă mă vezi, plângi…”

Întrebări de la clienţi
Cum plătesc factura de apă?

În numerar, cu cardul sau prin transfer bancar, la 
punctele noastre de plată:

1. CASIERIILE Aquatim din Timişoara, Buziaș, 
Deta, Făget, Jimbolia și Sânnicolau Mare – clic pe 
„casierii” pentru adrese și program.

2. BĂNCI partenere, plata la bancomate și ghișeu.

3. www.aquatim.ro, din „Contul meu”, după următorii 
pași importanți:

Creare cont: 

Pentru a va crea un cont în aplicația de portal 
trebuie să fiți client existent al companiei.

Informatiile care vi se vor solicita la creare sunt 
următoarele:

- Email: o adresa de email validă pentru a putea primi 
emailurile legate de portal din partea companiei.

- Cod client: codul de client prin care un utilizator 
este verificat dacă este client al companiei.

- Număr Contract: numărul de contract aferent 
codului de client completat.

- Parola: parola pe care o veti folosi pentru a accesa 
contul. Va fi introdusă de două ori pentru verificare. 

Trebuie sa aibă o lungime minimă de caractere 
specificată în descrierea câmpului.

- Termenii și conditiile: trebuie să fiți de acord cu 
termenii și condițiile pe baza cărora vi se pune la 
dispoziție acest serviciu.

- Răspundere utilizare site: trebuie să fiți de acord 
cu informațiile despre răspunderea dumneavoastră 
privind folosirea corectă a portalului.

După introducerea datelor, pentru a valida adresa 
de email introdusă de dumneavoastră, veți primi un 
link pe care trebuie să îl urmați, acesta fiind ultimul 
pas pe care trebuie să îl faceți pentru a vă crea 
contul. Vă puteți apoi autentifica folosind emailul și 
parola pe care le-ați introdus la înregistrare.

În cazul în care nu ați primit mesajul, vă rugăm 
să vă asigurați că nu a fost trecut în unul dintre 
celelalte folderele în care se află mesajele – cel mai 

frecvent caz fiind cel al folderelor SPAM (mesaje 
nesolicitate) sau Trash (mesaje sterse).

Valabilitatea linkului de activare este mentionată în 
email-ul primit, timp în care nu vă veți putea crea alt 
cont. După depășirea perioadei de valabilitate vă 
veți putea crea un nou cont la portal oricând.

După activare, toate contractele aferente codului de 
client introdus vor fi adăugate în baza de date.

Autentificare

Autentificarea în portal se face pe baza unui email 
și a unei parole alese la crearea contului. 
Recuperare Parolă

Pentru a va putea recupera parola trebuie să 
introduceți adresa de email pe care ați folosit-o la 
crearea contului. Din motive de securitate, parolele 
sunt păstrate criptat, astfel încât veți primi pe email 
un link care vă va trimite să vă schimbați parola.

În cazul în care nu ați primit mesajul, vă rugăm 
să vp asigurați că nu a fost trecut în unul dintre 
celelalte folderele în care se află mesajele – cel mai 
frecvent caz fiind cel al folderelor SPAM(mesaje 
nesolicitate) sau Trash (mesaje sterse).

4. COMERCIANȚI PayPoint

5. Poșta Română, la ghișee și factorii poștali

6. Westaco Express (stațiile OMV)

7. Centrele de plăți un-doi Mobile Distribution.

www.aquatim.ro
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Lunile de vară, traversate cu multă 
înțelegere de către noi toți, au adus în 
prim-plan un tablou ironic al sinusoidelor 
pe care vremea ultimilor ani ni le oferă cu 
nonșalanță. Nici orașul nostru nu a fost 

străin de caruselul caniculă-ploi torențiale, județul 
nici atât.

Știrile ultimelor zile din august abundă în informații 
despre ravagiile lăsate de furtuni, peste tot, 
versus seceta majoră pe care suntem nevoiți s-o 
contabilizăm în cifre deloc plăcute. 

Săptămânile trecute, spre exemplu, țara, la modul 
general, a fost un teatru meteorologic în toată 
regula, cu scene, din păcate, dramatice, repetabile, 
interminabile.  

În zona Transfăgărăşanului au fost puşi la pământ 
mai mulți copaci, în judeţul Dâmboviţa au existat 
însemnate zone inundate, iar atenționările 
hidrologice tip Cod galben care vizează cursuri 
de apă din mai multe judeţe au fost și sunt 
omniprezente.

Vântul puternic şi ploile abundente au afectat mai 
multe zone din țară, Institutul Naţional de Hidrologie 
şi Gospodărire a Apelor a emis, repetat, mai multe 
atenţionări vizând fenomene imediate, fiind vorba 
despre coduri galbene hidrologice care vizează 
scurgeri importante pe versanţi, torente, pâraie, 
viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de 
inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu 
posibile depăşiri ale cotelor de atenţie în bazinele 
hidrografice: Bistriţa – în judeţele Suceava, Neamţ, 
Harghita; Mureş – în judeţele: Harghita, Mureş, 
Cluj, Braşov; Târnava Mică – în judeţele: Harghita, 
Mureş, Sibiu, Alba, Braşov; Dâmboviţa – în 
judeţele: Argeş, Dâmboviţa şi Vişeu şi Iza în judeţul 
Maramureş.

Cât privește zona noastră, ISU Timiș a făcut 
recomandări importante populației din zonele vizate 
de inundații, cum ar fi să evite deplasările și să ia 
măsurile de autoprotecție în perioada de valabilitate 
a avertizărilor hidrometeorologice.

Partenerii importanți ai Aquatim au anunțat:

„Pentru evitarea situațiilor în care viața poate fi pusă 
în pericol, cetățenii trebuie să respecte următoarele 
recomandări:

Nu vă deplasați prin curenți de apă, puteți să vă 
pierdeți echilibrul.

Nu vă deplasați cu autoturismul în zona inundată.

În cazul în care sunteți surprinși de viitură, urcați-
vă către părțile superioare ale locuinței sau pe 
acoperiș, până la sosirea echipelor de salvare.

Dacă este necesară evacuarea, deplasaţi-vă 
imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată 
de autorităţi!”, transmit cei de la ISU Timiș.

Având în vedere avertizările hidrometeorologice în 
vigoare, în continuare, echipajele de pompieri sunt 
pregătite de intervenție în caz de necesitate.”.

„Dacă la începutul sec. XX aveam un an 
secetos pe decadă, în ultimii 20 de ani am avut 
5 ani secetoși în fiecare deceniu. E posibil 
să ne orientăm spre alte tipuri de culturi care 
necesită mai puțină apă sau mai mult pe culturi 
de toamnă în anumite locații. Este posibil ca 
pe timpul verii să raționalizăm apa”, Maria-
Alexandra Bocșe, consilier de stat pentru Climă 
și Sustenabilitate la Administrația Prezidențială. 
(Digi 24)

În paralel, seceta generează pagube importante. 
Conform datelor transmise de Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, suprafaţa totală afectată de 
secetă a crescut la 402.981 de hectare în 34 de 
judeţe.

Comunicatul MADR punctează ferm: culturile de 
grâu şi triticale sunt afectate pe o suprafaţă de 
182.503 ha, cele de orz, orzoaică, ovăz, secară pe 
26.752 ha, rapiţă – 30.249 ha, porumb – 58.548 ha, 
soia – 4.083 ha, mazăre – 786 ha, floarea soarelui 
– 25.270 ha, plante furajere – 4.477 ha şi alte culturi 
– 4.466 ha.

Judeţele care au raportat culturi afectate de 
secetă sunt Alba, Arad, Bacău, Bihor, Botoşani, 
Brăila, Braşov, Buzău, Călăraşi, Cluj, Constanţa, 
Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov, 
Ialomiţa, Iaşi, Maramureş, Mureş, Neamţ, Olt, 
Prahova, Sibiu, Sălaj, Satu Mare, Suceava, 
Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea şi 
Vrancea.

Mai mult, ministrul Agriculturii a anunţat că 
producţia de grâu din acest an este cu 15% – 18% 
mai mică faţă de cea înregistrată în 2021, mari 
probleme înregistrându-se și în cazul culturilor de 
porumb şi floarea-soarelui.

La rândul său, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor 
a precizat că prognozele pentru următoarele zile 
sunt mai încurajatoare, însă seceta pedologică va 
persista, o revenire la normal în zonele afectate 
urmând să fie de durată şi lentă.

Internațional? La fel de gri arată datele: râul 
Colorado, spre exemplu, se usucă pe malurile sale 
şi se răreşte din cauza secetei istorice din vestul 
Statelor Unite. Este întreţinut în mod esenţial de 
două dintre cele mai mari rezervoare ale ţării, iar 
pentru a proteja bazinul hidrografic guvernul a 
implementat raţionalizarea obligatorie de apă pentru 
udarea grădinilor şi gazonului din faţa locuinţelor.

Conform CNN, în jur de 40 de milioane de oameni 
din şapte state şi Mexic se bazează pe apa râului 
Colorado pentru băut, agricultură şi electricitate. 

Și în Asia, volumul râului Yangtze a început să 
se reducă, afluenţii săi fiind deja secaţi.  China a 
anunţat o alertă de secetă la nivel naţional pentru 
prima dată în nouă ani, iar valul său de căldură este 
cel mai lung din ultimele şase decenii.

În Europa sunt afectate râurile Po din Italia, Loara 
din Franţa şi Rin din Germania.

Po provoca inundaţii anuale din cauza ploilor 
abundente şi topirii zăpezii din Alpi, secarea Loarei 
ar avea impact imediat asupra industriei vinului 
din Franţa, iar în Germania, navele comerciale nu 
pot traversa obstacolele (precum stâncile) ieşite la 
suprafaţă după scăderea volumului apei. 

Dunărea, la rându-i, este grav afectată. Conform 
știrilor internaționale, în România, Serbia şi 
Bulgaria, muncitorii sapă sub apă (dragare) şi 
îndepărtează materialul adunat, pentru ca fluviul să 
fie navigabil.

„În loc de concluzie și-n ceea ce ne privește strict, 
revenim (vi se poate părea obsesiv, dar este atât 
de necesar!) cu recomandările sincere și realiste, 
pe tema consumului inteligent de apă și-a… 
empatiei: odată ce înțelegem că „Eu” se cere urgent 
transformat în „Noi”, niciunul nici altul nu vom 
avea de suferit, vreodată, din pricina lipsei de apă. 
Mizăm, ca întotdeauna, pe înțelegerea și rațiunea 
clienților Aquatim. Pentru orice necunoscute, intrați 
pe www.aquatim.ro și scrieți-ne. Vă vom lămuri, 
negreșit!”.

Comisia Europeană: cea mai gravă secetă 
înregistrată în Europa în ultimii cel puţin 500 de ani!

„Desigur, aceasta este doar o primă evaluare şi 
trebuie să o confirmăm prin datele finale de la 
sfârşitul acestui an”, a declarat un purtător de 
cuvânt al Comisiei Europene, referindu-se la un 
studiu publicat recent.

Potrivit unui raport realizat de Centrul Comun de 
Cercetare (JRC) din cadrul CE, aproape jumătate 
din Europa este ameninţată de secetă

Autorii raportului afirmă că, până în data de 10 
august, 47% din teritoriul Europei a atins un nivel de 
alertă pentru secetă, în timp ce 17% dintre regiunile 
monitorizate se află sub incidenţa unei alerte de 
nivel maximal. Precipitaţiile scăzute şi o serie de 
valuri de căldură care s-au manifestat începând din 
luna mai au afectat debitele râurilor şi nivelurile apei 
la scară largă în Europa.

Volumele reduse de apă au avut efecte adverse şi 
asupra sectorului energetic, atât asupra producţiei 
hidrocentralelor, cât şi asupra sistemelor de răcire 
a centralelor electrice. Seceta a redus substanţial 
randamentele culturilor agricole de vară, cele de 
porumb, soia şi floarea soarelui fiind cele mai 
afectate, au precizat autorii raportului.

„Umezeala din sol şi stresul vegetaţiei sunt sever 
afectate”, precizează raportul, care listează peste 
12 ţări în care riscul de secetă a crescut, inclusiv 
Germania, Franţa şi Regatul Unit. „În restul Europei, 
deja afectat de secetă, se menţin condiţii stabile de 
secetă severă”, au adăugat autorii cercetării.

Crenguța Radosav
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Is this the real life?/Is this just fantasy?/
Caught in a landside/No escape from 
reality”, așa-și începe trupa Queen 
Bohemian Rhapsody, piesă reper 
pentru generațiile iubitoare de muzică 

extraordinară, din galeria rară mondială. Este și 
preferata colegei noastre, Carmen, șef Serviciu 
Apometre și Contorizare, deși, în cazul Freddie 
Mercury, ierarhizarea muzicii pe care a creat-o 
este aproape un sacrilegiu. Revenind la Carmen, 
căci despre și cu ea vom vorbi de data aceasta, 
fata noastră roșcată, veselă și incurabil optimist, se 
declară încrezătoare că vremurile în care muzica 
era, efectiv, parte din viața noastră nu sunt departe.

În fapt, dacă ar fi s-o definesc din capul locului, 
Carmen Gavriliță este omul de care, acum, foarte 
mulți dintre noi am avea mare nevoie. Psihic 
extraordinar, forță vizibilă – chiar și într-un trup de 
domnișoară –, tonus pozitiv a la long. Poate, vorba 
ei, faptul că, de-o viață, a lucrat mai mult cu bărbații, 
decât cu femeile, a făcut-o să vadă lucrurile mai 
pragmatic și să accepte toate surprizele prezentului, 
mai bune sau mai rele, fără panică. N-a fost 
fricoasă vreodată, viitorul sună tot așa.

Și, totuși, cum să fii pasionată, ca femeie, de 
un domeniu cu o componentă tehnică majoră? 
Absolventă de UPT, Facultatea de Mecanică, 
sosită prin concurs în Aquatim, în anul 1995, pe 
o perioadă de trei luni, Carmen a rămas, încă de 
atunci, impresionată de, cert, spiritul companiei de 
apă, de viitorii ei colegi și de deschiderea lor spre 
a o învăța cu ce mănâncă acest domeniu frumos și 
captivant.

A început ca inginer la Biroul de Relații cu Publicul, 
s-a stresat în limite normale, vorba ei, dar și 
ambiționat să înțeleagă repede cum se statuează 
o relație deschisă cu un client Aquatim, cum se 
gestionează tensiunile inerente unei astfel de relații, 
cum, în cele din urmă, se dă mâna și se impune 
respectul, și de o parte, și de cealaltă. Cu o ecuație 
a debutului profesional fericită, numirea ei drept șef 
Birou Relații Clienți, în 1998, a venit firesc. Tot firesc 
a venit și următoarea promovare, la un an distanță, 
ca șef Serviciu Abonați, sector greu de tot, care 
cuprinde citiri, consumuri, facturare, relaționare, 
aplanare conflicte, gestionare tehnică și comercială 
deopotrivă.

În prezent, funcția lui Carmen este de șef Serviciu 
Apometre și Contorizare, are în subordine 50 de 
oameni, cu preponderență bărbați, presupune 
aceeași anduranță la mult, greu și complex, dar și 
satisfacții extraordinare:  „Mă consider o persoană 

maleabilă, cu o doză importantă de răbdare, cu o 
plăcere sinceră de-a sta de vorbă cu oamenii. Cu 
bărbații rezonez dintotdeauna foarte bine, astfel 
că echipa mea este una unită, ne înțelegem foarte 
bine, nu există tensiuni, chiar dacă au o femeie 
șef. Am încercat să fiu deschisă, concretă, atentă 
la toate problemele, negociator și mediator. Îi 
ajut, îi susțin, fără divergențe, să relaționeze, să 
colaboreze, să aibă puncte de vedere comune în 
fața clientului căci comunicarea este cheia în toate. 
Avem o muncă grea, dar atât de interesantă!”.

E convinsă că răul va trece, că vom cânta din nou 
Queen și orice alt gen de muzică. Până atunci, 
ideea e  „să fim corecți, onești, buni, răbdători și 
optimiști”. Cu tine, dragă Carmen, show must go on, 
musai și obligatoriu!

Gabriel, șef Sector Stații Pompare, Apă Uzată și 
Utilaje, cu noi fix, dar fix! de la înființarea companiei, 
adică din 1990, când ne regăseam sub „steagul” 
ICAS (Întreprinderea de Canal, Apă și Salubritate), 
ulterior sub verdele-albastrul Aquatim. N-am cum 
să nu remarc (a câta oară?) că întâmplarea este 
modul lui Dumnezeu de-a se face simțit, odată ce 
Gabi a dat Marea Neagră tocmai pe cromatica unei 
companii care-i duce și poartă farmecul inegalabil, 
drept e, sub formă de râu. Tot drept e și că, în 
zilele bune, nuanțele sunt milimetric egale. Vorba 
lui, „când am venit de la Constanța la Timișoara, 
Bega mi se părea o... picătură”. Dar ce picătură 
persuasivă din moment ce, de-atunci și până acum, 
Banatul i-a intrat definitiv în sânge, atitudinea și 
spiritul l-au făcut de-al nostru, sadea!

Cum a ajuns un absolvent strălucit de liceu 
constănțean (la fel de strălucit) tocmai aici? Grație 
dirigintelui, prof de mate, deschis și aerisit la 
minte, care și-a sfătuit elevii să fie... ca el, deci să 
aleagă cel mai modern oraș vestic drept sanctuar 
de pregătire profesională, căci nu vor da greș. Din 
clasa lui Gabi, de 33, 31 de colegi au intrat, în anul 
acela, la facultate. Nu toți la Timișoara, evident, dar 
acestea au fost nivelul și-apoi perspectiva. 

A absolvit Electrotehnica la UPT, n-avea idee cum 
se va mula ea pe o companie de apă, a încercat... 
marea cu degetul și a reușit să bată palma 
cu... un râu-casă. Cu siguranță, seriozitatea și 
aplicabilitatea/adaptabilitatea i-au fost prieteni fideli 
dintotdeauna, curiozitatea și dorința de-a acumula 
informații noi l-au poziționat în galeria oamenilor 
serioși, structural, iar inteligența a închis frumos 
cercul unui caracter puternic, dedicat, fidel, cu care 
a mers și merge prin viață cu capul sus. Statornicia 
locului a fost completată de formula familială, de 
soția pe care a avut-o colegă de an (din cele 12 
fete existente și rezistente la... 120 de băieți) și șefă 
de semi-grupă (poate și șefă-șefă a la long, dar nu 
l-am provocat, deși sunt sigură că ar fi admis, cu 
aceeași mândrie/sclipire/bucurie), ulterior de Bianca 
și Mihai, cei doi copii care-i fac mândri pe Gabriel și 
Gabriela (ce frumos!), practic așa i-a fost scris, și nu 
pe nisip, ci pe o fundație solidă și trainică. Cea mai 
trainică. 

E puțin spus policalificat în toate „finețurile” tehnice 
ale companiei, știe investiții, tratare, epurare, 
stații de pompare, bazine de aerare (aici, e cu 
chapeau! căci lui i se datorează realizarea și 
funcționarea brici a acestora), mentenanță „monștri” 
de fier, instalații electrice (absolut toate!), proiecte 
europene (încă de pe vremea BERD, ulterior pe 
mega proiectul stației de epurare, pe care l-a și 
condus, ca șef de proiect), îți poate vorbi ore în șir 
despre epopeea stațiilor de pompare (sunt peste 
100 în Timișoara și localitățile limitrofe), cu bune, 
cu rele, despre pionieratul pe care Aquatim l-a 
scris, cert, în această direcție, despre ce e și cum 

e sub pământ, până să deranjeze o tramă stradală, 
când și de ce se poate transforma totul în dramă 
(sic!), cum e cu dinții de fierăstrău, invizibili pentru 
cei care „călcăm” pe ei, cum își gestionează cele 
patru echipe, alias adevărate trupe de comando 
în intervenții extrem de grele: „Sunt pasionat de 
ceea ce fac, provocările zilnice mă țin în priză. Am 
cerut și-am impus calitate, pentru că, aici, e ca în 
arheologie, nu te joci, nu faci compromisuri tehnice. 
Îmi place să gestionez serios lucrurile, oamenii au 
înțeles asta și lucrăm extraordinar, împreună.”

Crede în teoria unui alt fost profesor de-al său, 
conform căreia „jumătate dintre probleme se rezolvă 
dacă vezi cum le rezolvă alții”, a și mers mult în 
teren, prin țară, are norocul ca fiica lor să-și ducă 
viața în Birmingham, deci a văzut ce-nseamnă idee 
britanică de succes, e convins că viața merită trăită 
și din prisma a ceea ce lași în urma ta, e mândru 
de moștenirea personală. Îi e dor de lebedele... 
reginei (căci toate lebedele Marii Britanii sunt 
exclusiv ale ei), de vizitele din cele patru case ale 
lui Shakespeare, are un NINO lăudabil în buzunar 
(National Insurance Number UK) – deci poate 
lucra oricând acolo, dar preferă să stea cu noi –, 
e convins că civilizația se impune și că României 
îi lipsesc acut arbitrii care să fluiere faulturile 
sistemice. 

E realist, împlinit, fericit. Îi lipsește, totuși, ceva: 
pescuitul de stavrizi din Marea Neagră și... Marea 
Neagră. Va negocia cu dorul până la vara viitoare. 
Atunci, îl va ostoi! 

Dragă Gabi, am scris exact în același ritm în 
care mi-ai povestit și-am obosit. E cea mai dulce 
oboseală, mulțumesc pentru stare. Și pentru 
onoare!

Crenguța Radosav
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