
În perioada 28‑30 septembrie, Asociația Română 
a Apei a organizat Forumul Regional al Apei 
„Dunăre‑Europa de Est” și Expoapa. Manifestările 
au avut loc la Pavilionul REDAL EXPO din 
Municipiul Sibiu, iar invitați au fost profesioniști din 
domeniul apei, reprezentanți ai autorităților centrale 
și locale și oameni de afaceri din România și din 

străinătate. 

Manifestările științifice 
de anul acesta au 
inclus prezentări cu 
privire la cele mai 
recente și inovatoare 
soluții de gestionare 
a apei și a apelor 
uzate, care ar putea 
implica soluții bazate 
pe natură, practici de 
reducere a consumului 
de energie, soluții 
digitale, valorificarea 
subproduselor 

(nămol), politici de guvernare a apei și energiei. 
De asemenea, s‑a pus accent pe prezentarea și 
discutarea unor studii cheie, evaluarea, atenuarea 
și protecția sistemelor de apă și a resurselor de 
apă. 

Evenimentele au fost gândite să ofere oportunitatea 
de a contribui efectiv la succesul acestui proiect la 
nivel de țară, prin valorificarea expertizei științifice. 

Vremurile dificile necesită acțiuni durabile și de 
solidaritate. Comparativ cu Uniunea Europeană, 
sistemele de alimentare de apă din România au cel 
mai scăzut grad de acoperire la nivelul populației, 
respectiv 75% la apă și 57% la canalizare. În toate 
clasamentele legate de industria apei, România e în 
fruntea listei ce vizează nevoia de investiții și ultima 
în lista care ilustrează investițiile realizate. Precizez 
că, în prezent, nevoia de investiții în acest sector 
este de peste 25 de miliarde de euro și este mereu 
în creștere. 

Se apreciază că acei jucători care vor rămâne 
„pe piață”, vor avea prea puține resurse pentru 
gestionarea proiectelor de investiții programate 
pentru perioada următoare. Operatorii regionali 
de apă se confruntă cu multe corecții financiare și 
cu decontarea unor cheltuieli neeligibile, rezultate 
dintr‑o birocrație excesivă a managementului 
proiectelor de investiții. Operatorii sunt responsabili 
nu doar pentru furnizarea unor servicii vitale către 
populație, dar și pentru cei aproximativ 30 de mii 
de angajați ai acestui sector. Iar dacă luăm în 
considerare și firmele conexe, numărul lor este cu 
mult mai mare. La rândul lor, firmele de consultanță 
și de proiectare au pierderi financiare considerabile 
și, forțate de împrejurări, și‑au perfecționat mai 
degrabă partea juridică, decât pe cea tehnică. Iar 
firmele de construcții sunt penalizate excesiv și, 
astfel, o mare parte din ele sunt deja în insolvență. 

Toate acestea se suprapun 
peste un context, la nivel 
național, descurajator. Elemente 
de primă necesitate și de 
siguranță națională, cum sunt 
energia electrică, gazele 
naturale, încălzirea locuințelor, 
devin din ce în ce mai 
inaccesibile prin scumpirile care 
s‑au propagat în toate ramurile 
economiei și care afectează deja 
nivelul de trai. 

Mai mult, realitatea crizei climatice este de 
necontestat, chiar și pentru cei mai sceptici. 
Schimbările climatice globale perturbă deja 
disponibilitatea și calitatea resurselor de apă și 
duc la apariția inundațiilor și a secetei prelungite. 
Activitățile umane, în special din ultimii 50 de ani, 
au alterat calitatea resurselor de apă, poluarea 
rezultată este acum mai vizibilă ca oricând. 

Mecanismele actuale de guvernare s‑au dovedit 
până acum ineficiente în răspunsul la schimbările 
climatice și la poluare. În consecință, bazinele 
hidrografice care au resurse limitate de apă „se 
luptă” să facă față consecințelor secetei prelungite 
și a creșterii cererii de apă. Operatorii de apă 
se confruntă cu diminuarea resurselor de apă, 
creșterea costurilor și cu nemulțumire în rândul 
populației.

Mai mult ca oricând, se impune să luăm măsuri 
de remodelare și de implementare în forță a unui 
management eficient și coordonat al serviciilor de 
apă și un control strict al risipei și poluării. Pentru 
a nu rata oportunități de ieșire din impasul în care 
ne aflăm, dar și de conformare și de dezvoltare, 
industria apei trebuie integrată în politicile actuale 
ca proiect de țară. Lipsa de comunicare și de 
organizare ar fi cele mai mari bariere în calea 
acestor oportunități. Acum este momentul să 
conștientizăm și să realizăm interconexiunile 
dintre instituțiile cu putere de decizie și să luăm în 
considerare gestionarea optimă a acestui sector.

Sunt necesare noi politici care ar putea permite 
introducerea de soluții bazate pe natură pentru 
tratarea apelor uzate, economii de energie în 
infrastructurile de apă, extracția energiei din apele 
uzate, soluții digitale pentru apă, abordări de 
valorificare a deșeurilor în energie, valorificarea 
deșeurilor produse în timpul epurării apei și a apelor 
uzate, evaluarea ciclului de viață pentru analiza 
și evaluarea infrastructurilor de apă și apă uzată, 
precum și înființarea unui sistem național de sprijin 
pentru o guvernare eficientă a sectorului apei.  
O schimbare de paradigmă bazată pe 
managementul holistic este necesară pentru a 
proiecta sisteme de apă durabile. În consecință, 
un cadru național al apei trebuie susținut nu numai 
cu studii tehnico‑științifice durabile, dar și de noile 
contexte socio‑economice și culturale. 

Dr. ing. Ilie Vlaicu 
Președinte Asociația Română a Apei

După mai bine de doi ani de restricții de călătorie, 
conferințe online și webinarii, WaterLoss 2022 
și‑a redeschis porțile, la Praga, reconfirmându‑se 
drept evenimentul major dedicat specialiștilor în 
reducerea pierderilor de apă.

Scopul conferințelor WaterLoss este acela de 
a prezenta și discuta cele mai recente evoluții, 
strategii, tehnici și aplicatii ale celor mai bune 
practici în domeniul reducerii și managementul 
pierderilor de apă.

Invitații din toată Europa au discutat tematici de 
actualitate importante și au stabilit liniile directoare 
pentru viitorul apropiat, în cadrul grupurilor de 
specialitate, dar și în ședințele deschise. 

Cele mai importante subiecte de la Water Loss 
Praga 2022 au fost: 
‑ Tehnologii, strategii, echipamente de detectare a 

pierderilor de apă
‑ Managementul activelor
‑ Contorizare inteligentă
‑ Sistem de distribuție inteligent
‑ Managementul presiunilor
‑ Studii de caz
‑ Soluții innovative de Inteligență Artificială (IA) și 

modelare hidraulică
‑ Indicatori de performanță, benchmarking, stabilire 

obiective
‑ Modele inovative de localizare a pierderilor de apă
‑ Colectarea datelor NRW și instrumente pentru o 

mai bună luare a deciziilor
‑ Sectorizare (DMA)
‑ Contracte de reducere NRW bazate pe 

performanță
‑ Alimentarea intermitentă cu apă
‑ Consolidarea capacităților și probleme de resurse 

umane.

WaterLoss 2022
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Discuție aplicată cu ing. Gabriel 
Blănaru, șef Sector Stații de Pompare 
Apă Uzată și Utilaje, Aquatim

Apariția primelor stații de pompare a venit implicit 
cu necesitatea ca cineva să se ocupe de ele. Logic 
și firesc. Așa s‑a născut echipa/formația care le 
gestionează, compusă din 16 oameni, manageriată 
de către Gabi Blănaru, cu toții profesioniști 
extraordinari. Începutul a fost timid, dar important, 
cu aproximativ 15 stații în portofoliu, s‑a continuat 
cu o perioadă de acalmie să‑i spunem iar, în 
ultimii ani, cu o adevărată explozie, pe măsură ce 
localitățile din jurul Timișoarei se extindeau la foc 
automat și populația migra într‑acolo. 

 „Evident, nu aveam experiența strictă în domeniu, 
am învățat pas cu pas, ne‑am documentat, am fost 
în vizite, schimburi de experiență și am progresat. 

Aproape zilnic învățam câte ceva”, punctează 
colegul nostru. 

Stațiile de Pompare Apă Uzată (SPAU) sunt soluția 
miraculoasă în cazurile în care canalul gravitațional 
nu mai poate exista, căci, așa cum se știe, nu poți 
coborî oricât în adâncime. La aproximativ 4‑5 m 
adâncime, canalul se oprește, astfel că se impune 
construirea unei stații de pompare.

Principalele componente ale SPAU sunt pompele 
de apă menajeră. 

 „Tot ce se construiește se face pentru ele și în 
jurul lor. Pompele de apă uzată sunt pompe de 
debit, proiectate să facă față condițiilor dure în 
care funcționează. Durata de viață a unei pompe 
este între 8 și 10 ani, ulterior aceasta devenind 
uzată fizic și moral, în fapt depășită tehnologic. 
După 10 ani apare, așadar, necesitatea înlocuirii 
pompelor în principal dar, în secundar, și a 
instalației electrice și hidraulice. Metoda simplă 
și directă ar fi un atelier de proiectare intern sau 
extern, doar că suntem sub puterea unei legislații 
stufoase, a unui sistem de licitații care ia foarte 
mult timp și a unor pași care împing foarte mult 
lucrurile, așa că se apelează la experiența mea și 
a echipei mele. Noi analizăm cum au funcționat 
pompele existente, ce probleme au avut, știind că 
debitul inițial este depășit, apoi începem să căutăm 
EXACT pompele de care avem nevoie. Limitările 

echipei sunt generate de chestiuni tehnice, 
diametrul conductei de refulare, puterea instalată 
a stației etc. Acolo unde unul dintre elemente nu 
permite dezvoltarea... avem o problemă. Cert 
este că ne ocupăm de absolut toate aspectele, 
parametri electrici și hidraulici, achiziționarea 
tuturor materialelor necesare înlocuirii instalațiilor 
vechi, etc. Căutăm și utilizăm materiale fiabile și 
rezistente, polietilenă, oțel, inox”, mai spune șeful 
Sectorului Stații de Pompare Apă Uzată și Utilaje. 

În Ziua Z, cea aferentă montării/reabilitării, Gabi 
acționează cu cei mai buni oameni din echipă 
și execută lucrarea sub presiunea faptului că 
indiferent ce ar putea interveni stația TREBUIE 
repornită în aceeași zi: „Sigur că avem emoții, dar 
succesul acțiunii ne aduce o satisfacție enormă. 
Este extraordinar ca ceea ce ai gândit și executat 
să funcționeze perfect în teren!”.

Prin intervențiile de acest gen se îmbunătățesc 
debitele stațiilor și cu un procent de peste 50%, 
crește fiabilitatea de exploatare și scad timpii de 
intrare în avarie a stației, lucru care duce la o 
creștere a satisfacției clienților, respectiv timpul și 
modul de exploatare/întreținere.

Ținta Aquatim vizează, evident, continuarea 
procesului de reabilitare a stațiilor de pompare 
trecute de 10 ani. În acest moment, „agenda” 
noastră cuprinde peste 100 de SPAU‑ri și numărul 
continuă să crească. Echipele noastre au fost și 
sunt la datorie, profesionalismul este demult o 
constantă a lor. Mulțumim pentru încredere!

Crenguța Radosav

Ce sunt SPAU‑urile şi cum le gestionăm?

In hoc signo vinces /Sub acest semn vei învinge!
Cu siguranță cel mai interesant 
simpozion dedicat Zilei Pompierilor 
din România, din cadrul parteneriatul 
Aquatim‑ISU Banat Timișoara, s‑a 
desfășurat recent, în sediul nostru de 

pe strada care poartă numele unui fost comandant 
important al pompierilor din epocă, Enric Baader. 

Echipa pompierilor timișoreni a fost girată de către 
liderul lor, șeful ISU Banat Timișoara, Lucian Mihoc. 
Oamenilor în uniforme, lectori ai simpozionului, 
li s‑au alăturat directorul UPU‑SMURD, dr. Mihai 
Grecu, șeful Arhivelor Naționale Timiș, dr. Raul Rus, 
preotul militar Mihai Venter, directorul comercial 
Aquatim, Valentin Laichici, inspectorul de protecție 
civilă din cadrul Compartimentului pentru Situații de 
Urgență din Aquatim, ing. Dorel Mariș – principalul 
responsabil pentru succesul a la long al edițiilor 
permanente dedicate celor mai curajoși dintre 
curajoși. 

Agenda simpozionului a arătat astfel: 

1. „Intervenția aeriană în sprijinul intervențiilor 
terestre” – dr. Mihai‑Bujor GRECU, Secția 
UPU‑SMURD, Spitalul Clinic Județean de Urgență 
„Pius Brînzeu” Timișoara; 

2. „Din istoricul pompierilor în documentele de 
arhivă” – dr. Raul‑Ionuț RUS, Serviciul Județean 
Timiș al Arhivelor Naționale; 

3. „Asistența religioasă în sistemul militar” – preot 
militar Mihai‑Adrian VENTER, Inspectoratul 
Teritorial de Jandarmi „General Moise Nicoară” al 
județului Timiș; 

4. „Formarea profesională continuă în cadrul 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Banat” 
al județului Timiș și avantajele psihologice 
ale acesteia”‑ lt.col. dr. Irina VASTAG, cpt. 
Lucian‑Bogdan MUTU, Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență „Banat” al județului Timiș; 

5. „Logistica pompierilor – o dezvoltare continuă și 
o provocare permanentă” – col. Ion STRATULAT, 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „BANAT” al 
județului Timiș; 

6. „Fenomenul undelor radio și comunicațiile de 
urgență”‑ mr. Marian RUSU, Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență „BANAT” al județului Timiș; 

7. „Protecția Civilă – Concepte și principii” – lt. 
Valentin PENA, Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență „BANAT” al județului Timiș; 

8. „Reziliență și pregătire civilă – Perspectiva 
națională și NATO” – col. Ciprian FILIMON, 
Serviciul Teritorial pentru Probleme Speciale Timiș; 

9. „Identificarea evenimentelor inițiatoare și calculul 
frecvențelor de manifestare a evenimentelor finale 
tip incendiu și explozie. Studiu de caz STA BEGA 
Timișoara” – ing. Ioan‑Dorel MARIȘ, inspector 
protecție civilă, AQUATIM S.A. Timișoara. 

Ineditul simpozionului a constat în faptul că toate 
expunerile au beneficiat de transmisiune live la 
nivelul detașamentelor de pompieri din Timiș, 
astfel că întreaga familie a uniformelor bleumarin a 
urmărit, cot la cot cu angajații Aquatim și oaspeții 
noștri de seamă, evenimentul. 

Prezentările au fost interesante, cu premiere foto 
din arhivele nevăzute până acum, cu detalii istorice 
fascinante, cu noutăți și recomandări importante 
din acest domeniu de pură siguranță personală și 
generală, cu vorbitori hărăziți care au captat atenția. 

Ca un detaliu deloc întâmplător, punctat 
extraordinar de către preotul militar Mihai Venter, 
simpozionul s‑a desfășurat într‑o zi mare – Ziua 
Crucii, în mijlocul altor două, deopotrivă încărcate 
de simbolistică: 13 septembrie, Ziua Națională a 
Pompierilor din România, respectiv 15 septembrie, 
Ziua Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș – 
patronul spiritual și ocrotitorul pompierilor din țara 
noastră. Toate sub devize sfinte, de rezonanță 
impresionantă: In hoc signo vinces/Sub acest semn 
vei învinge! respectiv Pro Deo et patria/Pentru 
Dumnezeu și patrie!

C. R.

lt.col


3Publicaţie editată de Aquatim • www.aquastiri.ro

În toamna aceasta, timișorenii pot 
descoperi povestea Art Nouveau la 
vechea uzină de apă a orașului. O 
dublă expoziție de arhitectură, dedicată 
binecunoscutului curent Art Nouveau, 

este deschisă publicului, în perioada 10 septembrie 
– 12 noiembrie, în zilele de sâmbătă, între orele 12 
și 17, pe Calea Urseni nr. 26.

Cele două proiecte expoziționale – Manifestări 
ale artei totale. Art Nouveau, Szecesszió, 
Sezession, Jugendstil, pregătit de Institutul 
Național al Patrimoniului din România (INP) și 
Fața |ne|obișnuită a Art Nouveau, realizat de 
Institutul pentru Protejarea Monumentelor Culturale 
din Serbia ‑, au ajuns la Timișoara grație unui 
parteneriat între INP și Aquatim și proiectului 
cu finanțare europeană, ARTNOUVEAU2, o 
colaborare între instituții reprezentative din șase țări 

dunărene, pentru consolidarea identității culturale și 
promovarea patrimoniului comun. 

Expoziția dedicată României prezintă elemente 
reprezentative ale stilului menționat din mai 
multe orașe și regiuni ale țării, iar cea din 
Serbia propune o călătorie spectaculoasă prin 
trei orașe emblematice pentru mișcarea Art 
Nouveau – Subotica, Novi Sad și Belgrad. Publicul 
timișorean are astfel ocazia să exploreze detaliile 
care apropie cele două țări vecine, precum și cele 
două orașe, Capitale Culturale Europene, Novi Sad 
2022 și Timișoara 2023.

De ce o expoziție Art Nouveau la o uzină veche de 
apă, ne explică Irina Iamandescu, director adjunct, 
Direcția Monumente Istorice a INP: „Ne bucurăm că 
expoziția ajunge într‑una dintre clădirile reprezentative 
pentru felul în care această mișcare cunoscută drept 
Artă Totală s‑a manifestat pe teritoriul țării noastre. 
De această dată, contextul înțelegerii acestui stil 
atât de influent la începutul anilor 1900 ni‑l oferă un 
monument al Sezession‑ului industrial – Uzina de 
apă 1, Urseni. Vedem aici priceperea și echilibrul 
îmbinării soluțiilor tehnice impuse de arhitectura 
utilitară, cu elemente remarcabile de limbaj Art 
Nouveau. De la densitatea detaliilor plastice și a 
motivelor – mult abstractizate – la rolul acordat 
luminii în alcătuirea esteticii spațiului, uzina este un loc 
important pe harta reperelor Art Nouveau din România 
și din regiune”.

Uzina de Apă revine la viață
Vechea Uzină de Apă din Timișoara poate fi 
descoperită acum pe panourile expoziției, alături de 
alte monumente și obiective de interes cultural din 
Timișoara. Nu peste multă vreme însă, prezența ei 
în comunitate va fi una cât se poate de „vie”. Trei 
dintre clădirile vechii uzine, unde aveau loc etapele 
cheie ale procesului de tratare – grupul de fântâni, 
clădirea filtrelor și cea a pompelor, sunt în curs de 
renovare și amenajare pentru vizitare. Obiectivul, 
denumit Muzeul Apei, este o investiție a companiei 
Aquatim și va fi deschis publicului în anul 2023. Pe 
viitorii vizitatori îi așteaptă „secrete” bine păstrate și 
detalii inedite legate de istoria apei și personalitățile 
ce au jucat un rol important în transformarea 
Timișoarei într‑un oraș modern, la începutul secolului 
XX, cum ar fi arhitectul László Székely, primarul 
Carol Telbisz și, nu în ultimul rând, Stan Vidrighin, 
fondatorul sistemelor moderne de apă și canalizare.

Utilajele existente au fost păstrate, iar interioarele 
refuncționalizate cu intervenții minim invazive, ce 

pun în valoare întreg spațiul. Clădirile au fost legate 
printr‑o rețea de alei și puncte de interes, bazine 
decorative, locuri pentru recreere și socializare. 
Ansamblul muzeal cuprinde și un pavilion nou de 
acces pentru primirea vizitatorilor, de introducere 
și ghidare a acestora în circuitul expozițional și 
totodată un spațiu destinat organizării de expoziții 
temporare și evenimente culturale.

Irina Iamandescu, arhitect pasionat de patrimoniul 
industrial, este de părere că uzina de apă din 
Timișoara este singurul obiectiv reprezentativ 
pentru arhitectura industrială Sezession din 
România redat circuitului public. „Nu s‑a schimbat 
nimic și totuși, este, altceva. Este un primitor și 
elegant”, spune Irina Iamandescu despre proiectul 
de transformare a uzinei, pe care a văzut‑o înainte 
de renovare. Prin Muzeul Apei, Aquatim își continuă 
misunea asumată, de a reintroduce stații de tratare 
dezafectate în circuitul cultural local, pentru a aduce 
un plus de valoare Timișoarei, Capitală Europeană 
a Culturii în anul 2023.

Proiectul ARTNOUVEAU2 – Strengthening the 
cultural identity of the Danube region by building on 
common heritage of ART NOUVEAU este inițiat de 
Municipalitatea Oradea și are ca parteneri: Institutul 
Naţional al Patrimoniului, Muzeul Artelor Aplicate 
și Universitatea „Kodolányi János” din Budapesta, 
Muzeul Artelor Aplicate din Viena, Muzeul de 
Arte şi Meşteşuguri din Zagreb, Universitatea 
Tehnică din Bratislava, Institutul pentru Protejarea 
Monumentelor Culturale din Belgrad și Fundația 
pentru Protejarea Monumentelor Istorice din 
județul Bihor. Proiectul se derulează în perioada 
iulie 2020 – decembrie 2022 și este cofinanţat 
din Fondurile Uniunii Europene (ERDF, IPA II) 
prin Programul Transfrontalier Interreg Dunărea. 
Aquatim este partener al Institutului Național 
al Patrimoniului în găzduirea expozițiilor și 
organizarea evenimentelor conexe.veră”, au 
adăugat autorii cercetării.

Loredana LEORDEAN

Foto: Constantin Duma 
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Michelle Lancea, bucuria Aquatim
După o pauză competițională de cinci luni (ca 
urmare a unei accidentări), campioana sufletelor 
noastre, dar și a onorantului clasament mondial 
de kickbox, Michelle Lancea, revine în sala de 
antrenamente și în ring, sub îndrumarea unui 
renumit antrenor din categoria „old school”,  
și‑anume David Ganea. 

Mama ei, angajata Aquatim, Ramona Lancea, 
ne‑a spus, emoționată, că deși acum se află 
într‑o echipă dominată de băieți, a fost primită 
„regește”, ba chiar numită „campioana sălii”. 
Michelle petrece câte două ore pe zi în sala 
de antrenament, asta timp de cinci zile pe 
săptămână. Evident, acest program spartan intră 
în acțiune după cele opt ore zilnice, petrecute 
la școală, doar că nu uitați, noi vorbim despre o 

fetiță cu ambiție de fier și dorință competițională 
musai victorioasă de amazoană.

I‑am spus Michelle, notre belle, căci i se potrivește 
din plin. Acum, acest copil minune se pregătește 
pentru un prim concurs, ce va avea loc la Baia Mare 
și‑apoi pentru majorul eveniment de la Londra, 
Campionatul European de Kickbox. 

Și pentru că oamenilor buni și serioși (aici sunt incluși 
și copiii) li se întâmplă frecvent lucruri frumoase, 
Michelle a fost invitată de curând la o ședință foto 
pentru cel mai mare brand de articole și echipamente 
sportive, colaborarea cu un astfel de magazin fiind 
mai mult decât onorantă și importantă. 

Familia Aquatim este cu tine, întotdeauna, micuța 
noastră războinică a… binelui! 

Crenguța Radosav

www.aquatim.ro/aqua<0219>tiri
conexe.ver<0103>
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Dorel, 51 de ani, Sector Construcții, 
Mentenanță Electrică. Măriți poza și 
priviți‑l atent. Pentru mine, a fost o 
revelație, căci am văzut prin și dincolo 
de fața lui extraordinar de expresivă 

toată neliniștea versus blândețea acceptării unei 
vieți sinuoase, cu de toate: copilărie încercată de 
episoade grele, adolescență scursă în muncă și iar 
muncă, adultăție așezată (în sfârșit!), ca o toamnă 
blândă și generoasă. 

I se spune Bruce Willis, drept e și seamănă, mai 
puțin ochii, ai lui de‑un albastru adânc, în „ape”, 
ba calme, ba agitate, ba limpezi, ba tulburi, exact 
precum drumul lui prin hățișurile existenței. E 
Prâslea în familia‑i cu încă doi frați și‑o soră, dar 
n‑a profitat vreodată de acest demonstrat avantaj în 
orice altă circumstanță, pentru că nu‑i stă în fire. Se 
vede. Rar așa o transparentizare interioară. 

A mers la braț cu frații lui, la școala profesională 
din Timișoara și, ulterior, în zeci de munci grele din 
domeniul construcțiilor. Recunoaște liniștit că nu i‑a 
plăcut școala, dar îi place enorm meseria. Au lucrat 
de la 12 ani, și‑au ajutat cu toții mama și‑au făcut‑o 
fără să crâcnească vreodată. Dorel a perceput 
munca baș conform definiției: un mijloc obligatoriu 
pentru a‑ți asigura pâinea de la cină, plus cina. 
S‑a mulțumit întotdeauna cu puținul care a fost, nu 
pentru că n‑ar fi avut ambiții, ci pentru că situațiile 
de viață existente au impus și crize. Dar n‑au fost 
doar zile gri. Are și‑o bucurie îngropată superficial 
în chip – pentru a putea ieși ușor la suprafață ori de 
câte ori se poate și se poate! – aceea de‑a fi aici, 
cu noi, aceea de‑a‑și putea privi senin soția și fiica 
de 15 ani, aceea de‑a mulțumi echipei, prietenilor, 
familiilor pentru liniște și armonie. 

E pacifist de felul lui, e cel care intră la... aplanare, e 
cel care urăște minciuna, zgomotul și ura, e cel care 
poartă binele în toată ființa lui. Dorel este întruchiparea 
perfectă a hărniciei fără lamentări și‑a bunului simț 
fără strop de fățărnicie. Și‑a unei modestii care‑ți 
mișcă sufletul. Astfel de oameni vin din „trecuturi” 
grele. Astfel de oameni nu se plâng vreodată. Astfel de 
oameni ar trebui să fie iconici pentru... altfel de oameni 
care nici nu‑și pot imagina vieți fără culoare și veselie. 
Astfel de oameni m‑au impresionat dintotdeauna. 
Dorel este în top 3. Onorată să‑ți ascult povestea, 
fericită să fiu colega ta! 

*
Eugen, 51 de ani, „echipa lui Mitică”, deci într‑o 
formulă de muncă multă și susținută, făcută cu 
drag mare și dedicare tot așa, în stilul pașnic și 
consecvent. E un tip bonom și senin chiar dacă 
viața i‑a servit niște surprize‑surprize nu tocmai 
prietenoase, dimpotrivă: anul trecut, după un 
incident foarte grav (la limită) și‑un medic‑înger, 

Eugen a înțeles ceea ce știa de fapt dintotdeauna 
și‑anume că viața și firul de ață sunt într‑o relație 
care ține de noroc și providență. Le‑a avut pe 
amândouă, le va prețui întotdeauna. Drept e că, 
de atunci, are un sertar de medicamente pe care‑l 
privește și consumă cu cea mai mare recunoștință. 
E viu, restul sunt detalii nesemnificative... 

Muncește la noi și cu noi de destui ani încât să 
poată declara, cu mâna pe inimă, că e mulțumit 
și împlinit, regăsindu‑se întru totul în atmosfera 
creată de colegi și șefi. A iubit de mic ceea ce 
face, pe diploma lui de școală profesională scrie 
sudor, dar el e de toate, instalator, fochist sau 
constructor. Rememorează cu drag perioada de 
formare în școala tehnică – pe atunci, școală! – 
regretă prezenta realitate în care e perfect conștient 
că nu va mai veni nimeni din urmă cu meserii 
învățate minuțios, chirurgical, detaliat, aprofundat. 
În privința vremurilor la modul general, încearcă 
să‑și păstreze omenia și deschiderea, îi repugnă 
individualismul frecvent devoalat ca egoism pur, 
are o familie frumoasă și un cerc de prieteni 
care‑i fac zilele senine, dincolo de cei de aici, din 
Aquatim. Nu e surprins de actuala stare de fapt 
din lume, consideră că sincopa aceasta majoră 
era inevitabilă, odată ce nu s‑a prea înțeles că o 
coardă (morală și nu numai) întinsă la infinit se rupe 
inevitabil. 

Eugen stă aproape de Timișoara, într‑o căsuță ca‑n 
povești, cu „detalii” idilice: liniște, flori, armonie, 
soție și... Pisel – un motan minune, frumos foc, 
pripășit de undeva din strada mare și rămas pentru 
totdeauna în noua lui curte și familie. E negru cu 
o inimioară albă pe gât, posesiv nevoie mare, 
mieunător de‑l aude tot satul, drăgăstos tot așa. 
Picăm de acord că oamenii care iubesc animalele 
sunt de fapt... inimi. Asta este și Eugen: una mare, 
blândă, fără răutăți, minciuni sau duplicități, cu liniști 
adânci, cu certitudini solide. Nu va minți vreodată, 
nu va înșela încrederile acordate. Își va trăi viața ca 
și până acum: în modestie și seriozitate. Felicitări, 
dragă Eugen, să‑ți surâdă norocul întotdeauna! 

*
Titi, 54 de ani, Sector Construcții, Mentenanță 
Electrică, om harnic, modest, retras, cu principii 
serioase și frică de Dumnezeu. Viața nu chiar 
veselă l‑a împins, de mic, înspre munci multe și 
grele pe care le‑a acceptat cu maturitate (niciodată 
și cu resemnare), odată ce, practic, n‑a prea avut 
de ales. Trei frați și o soră au compus și compun o 
parte de familie care a stat, de atunci, profund lipită 
de mamă, cu responsabilități clare și empatii totale. 

Titi a terminat fostul Industrial 7, în fapt o școală 
profesională foarte bună, pe hârtie s‑a specializat 
în zidărie, practic știe să facă absolut orice, știa de 

fapt de la 12 ani. De atunci a transpirat de‑a rupt, 
asta face și acum, cu o precizare importantă: n‑a 
perceput vreodată cultul muncii drept o lozincă de 
ambalat... corvoada, ci o nevoie de asigurat traiul 
decent pentru el și familia sa. Nici armata nu l‑a 
salvat de muncă grea, astfel că un an și jumătate 
l‑a petrecut tot exclusiv pe șantier. Aici, vine, însă, 
o precizare dureroasă: „săpam cu hârlețul și cu 
târnăcopul trei metri sub pământ, dacă nu ne 
făceam norma eram alergați de ne ieșeau ochii, nu 
ne numeam condamnați, nu?, dar totuși asta eram. 
A fost robie în toată regula”... 

A trecut peste toate în speranța că‑și va vedea 
visul cu ochii: o casă pentru el, soția lui și cei doi 
băieți, David și Cristian. „Dacă‑mi dă Dumnezeu 
să fie, o să fie!”, așa se scrie crezul lui Titi. Și i‑a 
dat, așa cum le dă oamenilor buni: mai are puțin 
și‑și va muta familia la Remetea, la aer curat și 
liniște, unde‑și vor duce viața în credință și omenie. 
Titi știe demult că cel mai ușor lucru este să faci 

rău, a simțit‑o și pe pielea lui, dar nu‑l afectează 
foarte tare acest fapt pentru că i s‑a demonstrat în 
toți anii aceștia că doar cei buni se pot salva. Se 
temperează ori de câte ori simte că trebuie, întoarce 
metaforic și celălalt obraz, se simte bine el cu el și 
cu cei din ideologii de viață similare. 

În Familia Aquatim a fost foarte bine primit, îi plac 
spiritul, colegii și atmosfera, simte unitate și o 
mare prietenie. La modul general, consideră că o 
mai mare apropiere de... EL ne‑ar ajuta pe toți... 
ajutându‑ne, în fapt, să trecem mult mai ușor văile 
întunecate ale neprevăzutului. E un om puternic 
și drept. E o reală bucurie să vi‑l prezint, exact la 
fel de mare precum este pentru mine să‑l cunosc. 
Mulțumesc, Titi, să‑ți fie bine! 

Crenguța Radosav
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