
Timișoara devine primul oraș din țară unde 
Stația de Epurare va produce energie termică 
și electrică, iar compania care scrie această 
premieră importantă este Aquatim. Lucrările 
la viitoarea instalație de uscare a nămolului și 
valorificare energetică a acestuia au început 
zilele acestea. 

Concret, sistemul, complet automatizat și care 
va funcționa fără aport de combustibil, preia 
nămolul produs (aproximativ 100 tone/zi)  îl 
usucă, îl tratează termic și îl transformă în 
căldură și energie electrică.

Avantajele sunt:

Reducerea spectaculoasă a cantității de nămol 
(după tot procesul, rămâne o cantitate mică 
de cenușă, care nu este considerată deșeu 
periculos);

Eficiență energetică (se produce energie 
termică și electrică, refolosită apoi tot în cadrul 
procesului tehnologic);

Instalația va respecta toate cerințele legislației 
de mediu în vigoare atât la nivel național, cât și 
la nivel european.

Contractul pentru realizarea acestui sistem 
revoluționar a fost semnat în luna februarie 
a acestui an, cu Asocierea CONSTRUCTIM 
S.A. – EPPM AG, iar perioada de proiectare a 
durat 6 luni. În valoare de peste 50 milioane 
de lei (fără TVA), lucrarea se realizează din 
fonduri europene, prin „Proiectul regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată din județul Timiș”, parte a Programului 
Operațional Infrastructură Mare (POIM). 

Crina Chirilă

Aquatim preia serviciile de apă şi canalizare din Giroc
Societatea Aquatim, operator regional pe raza 
județului Timiș, își extinde aria de operare începând 
cu 1 noiembrie 2022, dată la care preia gestiunea 
serviciilor de apă și canalizare din localitatea Giroc.

”Delegarea gestiunii infrastructurii de apă şi 
canalizare către un operator cu o capacitate 
recunoscută de prestare a serviciilor este în 
avantajul girocenilor. Practic, și până acum, apa 
livrată în comună a provenit din Timișoara, iar 
canalizarea se deversează tot în stația de epurare 
a orașului”, declară dr. ing. Ilie Vlaicu, directorul 
general Aquatim.

În perioada următoare, reprezentanții societății 
vor lua legătura cu consumatorii din Giroc, pentru 

stabilirea unei relații contractuale și 
verificarea situației tehnice de pe teren. 
Rugăm locuitorii comunei să răspundă 
solicitărilor Aquatim în vederea întocmirii 
documentelor necesare, astfel ca tranziția 
de la operatorul de apă Giroceana SRL la 
operatorul regional să decurgă în condiții 
cât mai bune.

Pentru mai multe informații legate de 
serviciile oferite, clienții noștri au la 
dispoziție site-ul www.aquatim.ro, precum 
și un Call-Center la numărul de telefon 
0356 914, de luni până vineri, în intervalul 
7:30-19:00.  
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Familia Aquatim ❤

Octombrie s-a constituit într-un moment cheie 
pentru pașii imediați pe care compania noastră îi 
va face cu parteneri importanți din domeniul apei, 
odată cu anunțarea unei idei revoluționare care va fi 
transformată în realitate, în perioada următoare. 

Aquatim a găzduit un nou forum local al apei, 
gândit și organizat împreună cu partenerul nostru 
de cursă lungă, Ciprian Nanu (BDG), profesionistul 
care știe și „vede” perfect drumul apei din 
perspectivă europeană, în format complex: 
economic, inovativ, durabil, adaptabil, realizabil. 
Evenimentul a reunit specialiști din firme și instituții 
de profil, administrație locală, ong-uri, mediul 
academic. 

În cuvântul adresat participanților, directorul general 
al Aquatim, dr.ing. Ilie Vlaicu, a punctat urgența 
momentului din domeniul care cuprinde 
tot ceea ce înseamnă apă și a anunțat 
inițiativa înființării primului cluster regional 
de această factură. 

Clusterul va  grupa companii de apă, firme private, 
specialiști, autorități, din Vestul țării, cu scopul 
de-a milita pentru statuarea inovației, a transferului 
tehnologic și științific, a limbajului comun până la 
urmă drept prioritate. Uniunea Europeană este 
extrem de deschisă la astfel de idei „unificatoare” 
pe domeniile vitale ale economiei, societății, 
mediului, mai mult decât atât există axe speciale de 
finanțare dedicate clusterelor. 

Aquatim scrie, așadar, o nouă premieră iar baza 
a fost pusă la Timișoara. În viitorul grup al apei 
vor intra toți cei care înțeleg urgența momentului 
din perspectiva aceasta și nevoia de-a trece de 
la discuții futuriste la o realitate palpabilă, în care 
deopotrivă firme și clienți vor avea de câștigat.  

Crenguța Radosav



2 . 10 (158)• octombrie 2022

Michelle şi-al ei knockout imbatabil/ 
Fetiţa Aquatim în faţa unei noi victorii 

“AM ÎNVINS!”, așa scrie pe postarea campioanei 
mondiale la kickbox, Michelle Lancea, fiica dragei 
noastre colege de companie, Ramona, fetița cu 
ambiție de fier și suflet de catifea. 

La începutul lunii, Michelle a participat la competiția 
AMC 1, desfășurată la Baia Mare, categoria 40kg, 
în cadrul căreia și-a învins adversara prin knockout, 
în repriza a doua. Maestrul drumului ei sclipitor 
prin această zonă de sport dur, cu și fără metafore, 
este David Ganea, omul care i-a livrat știință și 
perseverență, deși ea le are oricum, nativ și din plin. 
Meciul a fost unul greu, dar ce-i ușor până la urmă 
într-o întrecere sportivă de calibru? 

“Multumesc Maestre pentru răbdare și încrederea 
acordată. Mă înclin.

Mulțumesc colegilor mei, precum și susținătorilor 
mei, care au crezut în mine!”.

Michelle a dedicat, emoționată, victoria tatălui său, 
Gențian Lancea. 

Dragă Michelle, mulțumim la rândul nostru pentru 
efort, ambiție, atitudine și victorii, Familia Aquatim e 
tare mândră de tine! 

Arta „curge” deja la viitorul Muzeu al Apei din Timişoara
Viitorul Muzeu al Apei a atras în ultimele 
săptămâni foarte mulți vizitatori, cu 
siguranță încurajați și de vremea 
neobișnuit de caldă din această perioadă 

a anului, dar și de ceea ce li se oferă când trec 
dincolo de porțile care până acum erau închise 
publicului larg.

Două expoziții inedite, respectiv „Manifestări ale 
artei totale. Art Nouveau, Szecesszió, Sezession, 
Jugendstil”, pregătită de Institutul Național al 
Patrimoniului din România, și „Fața |ne|obișnuită 
a Art Nouveau”, realizată de Institutul pentru 
Protejarea Monumentelor Culturale din Serbia, 
ambele dedicate stilului Art Nouveau, sunt găzduite 
în noul pavilion expozițional. 

De-a lungul sâmbetelor de până acum ne-am 
bucurat să facem cunoștință cu o mulțime de 
vizitatori curioși și interesați atât de artă cât și de 
spațiul industrial, până acum inaccesibil publicului 
larg. Un punct de atracție îl constituie fără îndoială 
OZN-ul, respectiv clădirea fântânilor, care este de 
asemenea deschisă în timpul orelor de vizitare. 
Celelalte clădiri care fac parte din complexul muzeal 
vor fi vizitabile începând cu anul viitor. 

Au ajuns la Uzina 1 o mulțime de copii de toate 
vârstele, însoțiți de părinți sau de bunici, dar și 
persoane pasionate de stilul Art Nouveau, venite 
special pentru a admira expoziția. Am avut și 
musafiri seniori, care și-au amintit cu nostalgie 
de felul în care arăta zona în urmă cu câteva 
zeci de ani, dar și mulți vecini din zonele Braytim, 
Soarelui și Urseni. Numărul lor a crescut cu fiecare 
săptămână, pentru că s-au informat unii pe alții. Se 
pare că veștile bune circulă repede!

Expoziția de arhitectură dedicată stilului Art 
Nouveau mai poate fi admirată doar până în 12 
noiembrie, în fiecare sâmbătă, între orele 12 - 17. 

Muzeul Apei va fi finalizat la începutul anului viitor, 
atunci când vor putea fi admirate toate corpurile de 
clădire care îl compun și când în pavilionul nou se 
vor organiza evenimente culturale.

Crina Chirilă

Zilele trecute, Aquatim și partenerul 
BDG au fost în prima linie a 
evenimentului european NextGen, 
desfășurat la Atena, pentru conferința 

finală care a închis practic patru ani frumoși și 
fructuoși de muncă intensă pe cea mai actuală 
tematică a prezentului: apă, energie, materiale, 
sustenabilitate, într-un cuvânt, economie circulară.  

Compania noastră a intrat în acest proiect 
de cercetare în anul 2020, valoarea totală a 
cheltuielilor ridicându-se la 110 mii de euro, 
dintre care 70.00% – finanțare nerambursabilă. 
Cofinanțarea a fost acoperită din fonduri proprii. 
Rolul Aquatim în acest proiect a vizat elaborarea 
unui studiu privitor la producția de produse 
secundare și de energie, prin testarea la scară 

pilot a conversiei termochimice a nămolului 
provenit din tratarea apei uzate. Tehnologia de 
piroliză (prin reformare termo-catalitică) validată se 
concentrează pe nămolurile de epurare stabilizate 
aerob și pe exploatarea energetică ulerioară, drept 
combustibili sau agenți de îmbunătățire a solului.

Studiul include cercetarea nămolurilor provenire de 
la Stația de tratare a apelor uzate din Timișoara. 
Stația este proiectată pentru o populație de 
440.000 echivalent (PE) și un debit mediu de 
250.000 m3 pe zi. Apele uzate intră în stația de 
epurare prin patru colectoare principale și trec 
prin instalațiile de epurare mecanică și biologică 
avansată, înainte de a fi deversate în râul Bega. 
Astăzi, excesul de nămol stabilizat aerob este 
deshidratat, uscat la soare și depozitat. Pentru 
gestionarea nămolului, la stația de epurare este 
în curs de construcție o instalație de producere 
de energie. Rezultatele proiectului NextGen vor 
ajuta, cu siguranță, la setarea viitoarei instalații, 
dar în același timp, vor fi puse și la dispoziția altor 
operatori de apă din România.

Cât privește obiectivul partenerului nostru de 
proiect, Business Development SRL, acesta 
țintește realizarea un studiu de fezabilitate a 
reutilizării apei prin investigarea aplicațiilor 
potențiale pentru efluenții din Timișoara și pentru 

alte stații de epurare ale Aquatim. Aplicațiile 
reutilizării apei vor fi cercetate în cadrul unor 
agenți economici din domeniile agricol, industrie și 
horticultură.

Conferința finală de la Atena a adus împreună 
reprezentanți ai Comisiei Europene, ai 
Municipalității elene, ai Agenției Spațiale Europene 
(ESA) – cu detalii inedite despre proiectul Melissa/
Marte – respectiv delegații celor zece orașe 
implicate în NextGen: Altenrhein (Elveția), Atena 
(Grecia), Braunschweig (Germania), Costa Brava 
(Spania), Filton Airfield (UK), Gotland (Suedia), 
La Trappe (Olanda), Spernal (UK), Timisoara 
(România), Westland (Olanda).

Aquatim și-a prezentat rezultatele, a schimbat 
impresii referitoare la contextul climatic actual 
versus pașii care trebuie adaptați/readaptați, a fost 
parte activă a unor sesiuni intense de dezbateri și 
discuții aplicate.  

Ca un corolar, NextGen și-a propus să stimuleze 
sustenabilitatea și să aducă o nouă dinamică a 
pieței pe tot parcursul ciclului apei. Abordarea 
provocărilor sociale și de guvernanță au fost ținte 
cheie pentru a asigura adoptarea și sprijinul pe 
termen lung în soluțiile de gen.

Apă, energie, materiale – în fond trioul obligatoriu 
pentru orice companie de apă și nu numai în lupta 
alături de mediu și NU împotriva lui. Aquatim/
NextGen/Atena 2022 a fost un succes! 

Crenguța Radosav

Atena 2022, ultima “frontieră” în proiectul Aquatim/NextGen

AQUAKIDS la AQUAPIC 
AQUAPIC a dat startul unui MINICURS 
INTERACTIV DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ, 
un proiect interesant, destinat copiilor din 
învățământul primar și intitulat  AQUAKIDS.

Obiectivele principale ale acestui proiect sunt 
de a dezvolta un comportament atent și corect 
față de APĂ respectiv de a forma deprinderea 
utilizării în mod sustenabil a acestei prețioase 
resurse naturale.

AQUAKIDS se va desfășura  sub formă de 
EPISOADE structurate sub formă de întrebări 
și răspunsuri, în  zilele de MARȚI și JOI ale 
săptămânii.

Prietenii noștri, ROBI, CLARA și BROSCUȚA 
BIBI (o broscuță tare curioasă) ne vor însoți în 
călătoria AQUAKIDS și ne vor pregăti o mulțime 
de surprize educative. 

Dragi copii, urmăriți pagina de Facebook 
AQUAPIC și intrați în lumea AQUAKIDS, gândită 
special pentru voi!
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Apa este o sursă de viață și prin urmare prezența 
apei potabile a fost întotdeauna un criteriu esențial 
pentru formarea unei așezări omenești. De aceea, 
satele, târgurile şi oraşele sau format pe malurile 
unor râuri sau lacuri care asigurau apa necesară 
vieţii şi activităţii acestor aşezări. Primele încercări 
de alimentare cu apă a oraşelor datează de acum 5 
mii de ani, la Mohenjo Daro, în Pakistan. Mai târziu, 
romanii au perfecţionat sistemul de aducţiune a 
apei prin canale cu diferenţă de nivel între punctul 
de captare şi desfacere a acesteia până în mijlocul 
oraşelor. Tot ei au construit celebrele apeducte prin 
care apa putea fi transportată la sute de kilometri, 
către așezările omenești. Pe teritoriul României 
au fost cercetate asemenea sisteme la Grădiştea 
Muncelului (Sarmizegetusa dacică) şi în municipiul 
roman Tibiscum, satul Jupa de lângă Caransebeş.

Alimentarea cu apă în evul mediu
Zona Timişoarei a dispus întotdeauna de o 
reţea hidrografică bogată, formată din râuri şi 
lacuri, dar şi de pânze de apă subterane extinse. 
Transformarea aşezării dintruna de tip semirural 
întrun oraş – cetate sa produs la începutul secolului 
al XIVlea, în timpul lui Carol Robert de Anjou, 
proaspăt rege al Ungariei, care a observat poziţia 
strategică a locului şi a ordonat construirea unui 
castel şi a unei fortificaţii de piatră. O nouă epocă 
de strălucire a cunoscut Timişoara în vremea 
comitelui de Timiş, Filippo Scolari (1404 – 1426), 
cel care a implementat mișcarea renascentistă şi 
umanismul italian, dar mai ales între anii 1441 şi 
1456, atunci când comitele de Timiş Ioan (Iancu) 
de Hunedoara a refăcut castelul şi cetatea, 
iar  Timişoara a intrat în epoca sa de maximă 
înflorire economică şi culturală. Ruta comercială 
internaţională favorabilă, prezența tot mai multor 
meşteşugari şi negustori, au transformat micul 
târg (oppidum) de odinioară întrun oraş (civitas) ce 
tindea să rivalizeze cu oraşele Europei Centrale. 
Construcţia de clădiri şi palate nobiliare, de spaţii 
pentru ateliere şi magazii, era dublată de creşterea 
nevoilor populaţiei şi a armatei. Timişul Mic asigura 
încă majoritatea cantităţii de apă pentru oraș, iar 
fântânile erau întâlnite mai ales în curţile interioare 
ale unor palate. Descoperirile arheologilor au adus 
argumente în acest sens. 

Alimentarea cu apă în perioada otomană
În 27 iulie 1552 garnizoana în fruntea căreia se 
afla Ștefan Losonczy a capitulat în fața trupelor 
sultanului Soliman cel Mare și Timișoara a devenit 
vilayet sau pașalâc. Fața orașului s-a schimbat 
din nou. Gazetarul otoman Evlyia Celebi a vizitat 
cetatea Timişoara de două ori, în anii 1660 şi 1666, 
şi a lăsat o amplă descriere a acesteia. Printre 
altele, el a făcut referire la Poarta dinspre apă (Su 
Kapusu, în turca osmană, n.n.), o poartă simplă 
căreia i se mai spunea Poarta Malului. Totodată, 
cronicarul notează faptul că prin interiorul cetăţii 
trecea, prin canale, prin două locuri, râul Timiş de 
unde populaţia lua apă pentru a-și potoli setea; 
de cişmele se bucurau doar cei înstăriți. E știut 
faptul că în societatea musulmană băile publice 
au avut un rol esential. Spălarea pe mâini sau 
îmbăierea înainte de rugăciune erau obligatorii, iar 
înainte de a trece pragul unei moschei, oamenii 
mergeau la baia publică. Evlia Celebi a consemnat 

existența la începutul 
secolului al XVII-lea a patru 
băi publice în Timișoara. 
Acest fapt presupunea şi 
existenţa unor fântâni care 
să deservească aceste 
stabilimente. Apa Timişului 
nu putea fi dusă până în 
fiecare loc de îmbăiere şi 
nici cărată de sacagii – 
oameni care cărau apa cu 
sacaua sau în burdufuri 
şi o vindeau populaţiei. 
Diplomatul habsburgic 
Henrik Ottendorf a stat la Timişoara şase luni, în 
anul 1663, şi a lăsat o descriere în care a confirmat 
întru totul afirmaţiile lui Evlyia Celebi: „Cealaltă 
poartă se numeşte Soukapi şi este un puternic 
turn pătrat iar, deoarece Timişul se adună aici 
dinspre Cetate, şanţul dintre oraş şi insulă 
are apa limpede şi proaspătă, bună de băut, 
din care pricină notabilităţile oraşului pun să 
li se aducă apă de aici de către purtătorul de 
sticle. Ceilalţi locuitori, care stau în alte părţi 
ale oraşului şi în suburbii, îşi iau apa din şanţul 
oraşului care este însă îndeobşte destul de 
murdară pentru că se spală şi se aruncă în ea 
tot felul de murdării, astfel încât unul îşi spală 
picioarele sau cârpe vechi ori aruncă în ea 
intestinele oilor tăiate, iar altul, alături, îşi umple 
cana pentru băut. Există şi fântâni pe la case 
şi chiar o fântână deosebit de bună, la dervişi, 
dar majoritatea sunt cu salpetru şi fiindcă turcii 
preferă să bea apă curgătoare în locul celei mai 
bune ape din fântâni, în general îşi iau apa din 
Timiş”. 

Inginerul timişorean Victor Fizeşan, pasionat 
cercetător al trecutului, propune o variantă extrem 
de atrăgătoare, privitoare la sistemul de alimentare 
cu apă în Timişoara otomană. Acesta consemnează 
că râul înconjura cetatea şi la cotul din partea estică 
se afla  moara de apă, loc unde debitul apei era 
sporit  printro cădere. În acea zonă, apa venea cu 
debit mare şi pe un braţ ce se desprindea din cursul 
principal, pe direcţia est – vest, se afla şi instalaţia 
de filtrare primară a apei ce servea pentru băut. 
Din acea zonă se aprovizionau şi oficialii oraşului, 
potrivit lui Henrik Ottendorf.

Alimentarea cu apă în perioada habsburgică
După un asediu de 44 de zile trupele habsburgice, 
sub comanda prinţului Eugeniu de Savoya, au 
intrat în Timişoara pe 18 octombrie 1716. Pentru 
Timişoara şi Banat a început o nouă epocă, cea a 
reintegrării în lumea europeană. Principala grijă a 
fost repararea fortificaţiei, dar şi reluarea colaborării 
economice şi comerciale cu Europa. Problema 
apei potabile în interiorul cetăţii a fost una dintre 
primele probleme pe care Claude Florimond de 
Mercy – guvernatorul habsburgic al Banatului 
timişean – a fost nevoit să le rezolve. În anul 1722, 
el a ordonat săparea a şase fântâni în zona nordică 
a cetăţii, în faţa cartierului Palanca Mare. O altă 
preocupare a administraţiei, în legătură directă cu 
problema apei potabile, a fost cea a regularizării 
numeroaselor braţe ale Timişului Mic din zona 
localităţii. Hidrotehnicianul francez A. La Casse a 

început, în anul 1727, despotmolirea râului, atât în 
amonte, spre Făget – pentru aducerea lemnelor 
de construcţie – cât şi în aval, spre Becicherecu 
Mare (azi, Zrenjanin), până la Dunăre, pentru 
construcţia unui canal navigabil. Canalul de plutărit 
a fost terminat în anul 1728, iar prima variantă 
a canalului navigabil pe Bega (noua denumire 
ce se încetăţeneşte acum) a permis primei nave 
să ajungă, în noiembrie 1732, de la Pancevo la 
Timişoara.

Odată ce apele de suprafaţă (ale râului şi ale 
bălţilor) au fost evacuate, calitatea apei din 
râul Bega s-a îmbunătățit simţitor, fapt care l-a 
determinat pe Mercy să ordone folosirea lor pentru 
alimentarea cu apă a Timişoarei. În anul 1732 s-a 
folosit prima instalaţie mecanică pentru pomparea 
apei, alcătuită dintrun sistem de roţi hidraulice 
elevatoare, care ridica apa din râu, o curăța şi 
o transmitea, prin conducte subterane, până în 
interiorul cetăţii. Era prima instalaţie tehnică de 
acest tip de pe teritoriul României şi se compunea 
dintrun turn cu rezervor, o conductă dublă de 
distribuţie din lemn şi din şase cişmele. Conducta 
străbătea un teren mlăştinos, traversa pârâul 
Suboleasa şi apoi se ramifica succesiv. Creşterea 
rapidă a numărului populaţiei în cartierul Cetate a 
impus construirea de noi cişmele, pe lângă cele 
existente din 1732. 

Pentru a ameliora calitatea apei din râul Bega, 
inginerul Maximilian Fremaut, a venit la Timișoara 
pentru a concepe sistemul hidrotehnic TimişBega. 
Potrivit proiectului său s-a ridicat stăvilarul de la 
Coştei, care a permis ca apa din cele două râuri – 
unite printrun canal – să fie deversată, în caz de 
debite mari, dintr-un râu în celălalt. 

Inginerul timişorean Alexander Steinlein, elev al lui 
Fremaut, este cel care a construit, în anul 1774, o 
nouă instalaţie mecanică pentru aducţiunea apei 
spre Cetate. În cartierul Fabric, a fost ridicat un 
castel (turn) de apă în imediata apropiere a unei 
fântâni din care o pompă hidraulică  ridica apa în 
partea superioară a turnului, într-un bazin. Acesta 
permitea atât crearea unei rezerve, cât şi presiunea 
necesară distribuţiei apei prin conducte, prin 
căderea din bazin spre acestea. 

Ulterior cursul Begăi a fost modificat prin mutarea 
albiei din zona str. Telbisz – Piaţa Huniade – Bd. 
Republicii, pe traseul din spatele actualei Catedrale 
Ortodoxe. 

La începutul secolului al XIXlea s-a extins reţeaua 
de apă, au dispărut cişmelele particulare şi a 
crescut şi numărul cişmelelor publice la 16. 

Răzvan Idvorean

Alimentarea cu apă a Timişoarei – o istorie mai puţin cunoscută
Istoria alimentării cu apă a Timișoarei este un subiect care stârnește 
curiozități în rândul celor pasionați de domeniul tehnic, dar captează și 
atenția oamenilor interesați de povești mai puțin cunoscute din trecutul 
acestei zone. În rândurile ce urmează, câteva crâmpeie dintr-un capitol 
pe care prea puțini l-au citit până acum.

‑ continuare în numărul viitor ‑ 
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Levy, cu “y”, musai și obligatoriu, căci 
e cu schepsis și farmec, la pachet cu o 
poveste incredibilă de viață tumultoasă, 
cert ecranizabilă, sigur inedită, clar 
frumoasă. E din 2017 cu noi, muncește 

de rupe în cadrul Secției Mecano-Energetic/
Construcții, Mentenanță Electrică, nu-și arată 
vreodată of-urile, supărările sau epuizările pentru că 
percepe viața în coordonate strict pozitive, oricât de 
gri ar fi unele sau altele. Așa a decis din copilărie, 
nu se abate de la principii.

Nu i-a fost ușor, „provin dintr-o familie săracă, am 
muncit mult cu toții, dar nu ne-am plâns vreodată”, 
a învățat meserii mii de la „tati” – cum, atât de cald, 
își alintă părintele – astfel că la cei 43 de ani purtați 
cu seninătate pe umeri Levy știe să facă absolut de 
toate din zona muncilor grele: zidărie, construcții, 
amenajări interioare, instalații. A fost plecat în 
străinătate câțiva ani consistenți, dar și incredibili, 
spre exemplu la cea mai mare firmă londoneză de 
decorațiuni, respectiv în vecinătatea unui super 
cunoscut om de afaceri româno-francez. Atunci s-a 
produs întâlnirea indirectă cu o super vedetă:

„Am fost trimis într-o zi la casa Madonnei din 
Londra, mă rog, una dintre case (sic!), să pun 
gresie. Condiția era să nu mișc nicio mobilă, nimic, 
astfel că vedeta internațională are, de atunci, 
gresie pusă de mine... până-n dulapuri! N-am mutat 
nimic! A fost extrem de mulțumită, după cum ni s-a 
transmis ulterior. Evident, nu am văzut-o, nu era 
acolo, dar m-am întreținut cu femeia care avea grijă 
de locație și care mă servea frecvent cu ceaiuri, 
deh, ca la englezi. Sincer, aș fi preferat o cafea!”, 
povestește amuzat Levy. 

Tot la Londra, al nostru meșter Manole i-a pus un 
tapet de zile mari boxerului celebru, mușcat de 
ureche de celălalt celebru (haha), dar și multor 
altor staruri locale. A fost o etapă senzațională 
de viață, la fel și cea din Franța, unde a fost 
șoferul unui român „greu” într-ale afacerilor, cu 
vilă, acareturi, sală de sport și toate cele, în care 
Levy își petrecea timpul atunci când nu-l ducea pe 
monsieur la randez-vous. A prins jobul acesta grație 
descurcărelii native pe care o deține: stătea lângă 
el, pe scaun, la frizerie, l-a auzit că-și caută echipă 
de oameni pentru un proiect în Franța, și-a cerut 
scuze pentru trasul cu urechea, a discutat, negociat 
pe loc toate condițiile și peste o săptămână a fost 
angajat. Cea mai ilară parte a poveștii franceze 

constă în faptul că a fugit într-o zi de la lucru – 
invocând motive plauzibile, ca tot românul inventiv 
– 200 de km dus, 200 de km întors, până la Paris, 
pentru că-și dorea să vadă Tour Eiffel... 

“Mi-am strâns bani, am rezervat bilet de urcare în 
Turn, plus masă la restaurantul de sus, am gândit o 
minciunică bună și-am plecat! A fost... fără cuvinte! 
Și-acum țin într-un sertar tichetele acelea și-mi 
amintesc totul, cu mare emoție!”, mai spune, cu 
atâta fericire în priviri că ai putea patenta pe loc o 
nouă definiție a ei.

Levy e „măritat”, vorba lui, cu o femeie minunată, 
are doi copii la fel, Maria și Ștefan, pe care îi crește 
aproape de tot ceea ce este frumos și pur: aer, 
natură, bunici, vacanțe la țară. Îi pune și pe cei mici 
la treburi... tot mici pentru că-și dorește să învețe 
carte și să ajungă departe. E fericit că Maria este 
deja premiantă, cu siguranță ștacheta ei va rămâne 
sus, iar Ștefan are toate șansele să-i calce pe urme 
de-acum, din clasa zero. Așa să fie!

Se regăsește în cele două familii, aici și acasă, 
întru totul, e un fericit al sorții, cu sufletul la vedere 
și omenia pe masă, iubește viața mai mult decât 
orice, ar face tot ce ține de el (în fapt, asta și face) 
pentru a și-o conferi bună și împlinită. Pe Levy 
nu-l vei vedea vreodată doborât, căci a învățat să 
danseze pe “muzica” vieții și în plin soare, și în ochi 
de furtună. La fel. Un tango fascinant. 

E născut în zi de mare sărbătoare, Schimbarea 
la față, cumva ca o confirmare a faptului că e un 
băiat tare bun. Dragă Levy, tu să… nu te schimbi 
niciodată! 

*
Liviu, de aproape doi ani șeful Secției mentenanță 
rețele apă-canal, dintr-un întâi octombrie 1990 
cu noi, reșițean conform certificatului de naștere, 
timișorean dintr-a cincea, inginer constructor și... 
constructor de bonomie. Asta transmite fața lui, așa 
îi este interiorul. În ciuda faptului că Berbecii sunt, 
arareori, blândețea întruchipată, Liviu este excepția 
care întărește regula. 

După o etapă profesională de câțiva ani la Bocșa 
și Reșița, a dat concurs aici și a intrat în echipa 
fostului nostru director tehnic, acum pensionar, 
Nicolae Ghelsinger, pe o poziție de conducere 
(pe care a gestionat-o 20 de ani), semn că 
profesionalismul lui Liviu s-a simțit din start. A trecut 
ulterior și prin reperul Cerna, i-a plăcut dintotdeauna 
să încerce zone noi din Tehnic, să se specializeze 
în tot ceea ce presupune „greul” din Aquatim, s-a 
adaptat imediat colectivului, colegilor, șefilor, insistă 
să scriu ce mult a contat aerul amical de la noi, de 
când a venit și până în prezent, aer fără de care 
n-ar fi putut performa. Cred, știu.

Definește relația cu apa drept una provocativă, 
dar captivantă, odată ce șantierele, lucrările grele 
– desfășurate zi/lumină plus întuneric, în stres 
și contracronometru, noaptea și în intemperii 
neprietenoase, căci țeava nu întreabă pe nimeni 
când cedează, ea face poc și gata! – au necesitat 
dintotdeauna știință, concentrare, decizie și acțiuni 
complexe. În concluzie, apa nu ți-e întotdeauna 
prieten, ideea este să nu-ți devină dușman. Liviu și 
oamenii lui transpiră zilnic pentru această țintă.

În aprilie anul viitor, colegul nostru cu ochi de 
pădure cărășeană va închina cupa celor 60 de ani 
de viață în următoarea stare de spirit: mulțumit, 
împlinit, fericit. De familia-i profesională, de cea 
de-acasă. Aici, cu camarazi de cursă lungă, 
acolo, cu soția și cei doi băieți ai lor, obligatoriu 
în prezența Corei – o cățelușă lup de 8 ani – cea 
care îi împrăștie negura de pe ochi în zilele grele 
și îi așterne surplus de bucurie în cele frumoase. 

Liviu iubește plimbările lungi alături de ea, musai 
pe malul Timișului, locul ideal pentru orice astfel de 
exemplar distins, dar și pentru stăpânu-i deopotrivă. 
Armonia casei este întregită de Luna și Bonzo, 
două mâțe șmechere, dar frumoase foc.

Liviu n-ar putea trăi fără liniște, odată ce și-o obține 
destul de rar, altfel e un om pașnic și modest, fără 
pretenții, fără ifose, fără iritări. Oricând ar spune 
DA unei invitații la șah, a fost și este pasionat de 
sportul minții, l-a practicat în tinerețe în coordonate 
de performanță – Club de Divizia A, iar acum cu 
prietenii extraordinari pe care îi are de atunci. Dacă 
prinde niște ore libere citește tot despre șah și 
șahiști, cu o plăcere desăvârșită. 

Duce cu el o melancolie aparte, dar o duce tare 
frumos. Mi-a povestit că a fost recent în Bocșa 
natală (de unde a plecat de 50 de ani) și că, oricât 
de puternic ar fi sentimentul întoarcerii la origini, 
tristețea locului, pustiul și decăderea evidentă sunt 
realități care nu-i fac bine, noroc în amintiri. Până la 
urmă, pe toți ne salvează acel... return to innocence 
imortal care păstrează doar purul din copilării și 
esența din cei mai frumoși ani de viață. 

Cuvântul care-i place? Armonie. Nici nu mă mir: a 
împrăștiat-o în juru-i, a obținut-o, la rându-i. Așa 
cum se întâmplă cu oamenii buni. 

Mulțumesc frumos, dragă Liviu, să-ți fie viața un mal 
de apă lină! 

Crenguța Radosav
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