TEHNICIAN VASILE DĂNĂILĂ (1955-2021)
S-a născut la 15 martie 1955
în Orăștie, județul Hunedoara. Tatăl
său a fost mecanic auto, iar mama
casnică. A urmat cursurile Școlii
Generale din comuna Sibișel, apoi
cursurile de zi ale Liceului Industrial
din orașul Cugir, județul Alba,
absolvind în anul 1975 ca șef de
promoție, cu diplomă de bacalaureat
și media 9,50. Din toamna aceluiași
an a lucrat în producție ca tehnician
proiectant S.D.V. la Întreprinderea
Mecanică Orăștie. Se înscrie la
Academia Militară la care însă renunță, realizând că pasiunea sa este electronica. După
satisfacerea stagiului militar în intervalul februarie 1976-iulie 1977 revine la Întreprinderea
Mecanică Orăștie până în toamna anului 1977, când devine student la Institutul Politehnic
Traian Vuia din Timișoara, Facultatea de Mecanică, secția Tehnologia Construcțiilor de
Mașini, până în 1980.
În anul 1981 se angajează la Institutul Politehnic Traian Vuia din Timișoara, Catedra
de Drumuri și Fundații și tot în același an se căsătorește. În 1982 i se naște singura fiică,
Ramona, absolventă a Università degli Studi di Milano, stabilită în Italia și cu o carieră de
succes în sistemul bancar. Dincolo de realizările profesionale ale fiicei, marea sa bucurie și
mândrie sunt cei trei nepoți la care s-a gândit și pe care i-a evocat până în ultimele clipe.
Din anul 1985 își schimbă locul de muncă la catedra, ulterior departamentul, de
Electronică Aplicată din Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii
Informaționale, pe care nu îl va părăsi și de care și-a legat existența tot restul vieții, legând
prietenii sincere cu foarte mulți colegi din departament și facultate.
Dincolo de cele două brevete de invenții pe care le deține, pasiunile sale au fost
electronica și muzica, cărora le-a dedicat toată energia și timpul. A fost o adevărată
enciclopedie în materie de echipamente de sonorizare și instrumente muzicale, mulți dintre
colegi fiind consiliați și sprijiniți dezinteresat în această direcție. De altfel, achizițiile
universității legate de echipamente audio nu s-au făcut niciodată fără a se ține cont de opiniile
sale. Mai mult, a fost un creator, echipamentele audio realizate în decursul anilor fiind
adevărate bijuterii, cu performanțe funcționale de excepție.
Cu altruism și generozitate a fost gata să sonorizeze profesionist orice eveniment,
nerefuzând pe nimeni, de la simple petreceri studențești până la manifestările de anvergură
ale universității. A sonorizat cu profesionalism și succes genuri muzicale extrem de diverse,
de la concerte ale unor formații de renume, precum Phoenix, la toate edițiile festivalului de
romanțe Roze pe Bega.
Dispariţia sa reprezintă un moment de adâncă durere pentru toţi cei care l-au cunoscut
și o pierdere pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale.
Cei care doresc să îl conducă pe ultimul drum o pot face duminică, 18 iulie, de la ora
13,00, la cimitirul din cartierul Ciarda Rosie.
Dumnezeu sa îl ierte și să îl odihnească în pace!

