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S-a născut în ziua de 18 mai a anului 1953, la Giroc.
Ca studii universitare, între anii
2000-2004 a urmat cursurile
Facultății de Drept și Administrație
Pubică a Universității „Tibiscus” din
Timișoara, cursuri absolvite cu
licență.
Între anii 2001-2004 a urmat cursurile Facultății de Științe Politice și
Științe ale Comunicării din cadrul
Universității
„Banatul”
din
Timișoara, absolvite de asemenea cu
licență.
Între anii 2006-2008 a urmat cursurile masterale ale Facultății de Științe
Politice și Științe ale Comunicării din
cadrul Universității din Oradea.
Între anii 2009-2011 a fost doctorand al Facultății de Management
Agricol din cadrul Universității de
Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, la final obținând titlul de doctor.
În ceea ce privește activitatea profesională, între anii 1974-1992 a fost
maistru în cadrul Universității Politehnica din Timișoara, sectorul cercetare, producție și învățământ.
Între 1992-1996 a condus, în calitate de manager, firma SC Toma Nova
SRL.
Din 1996 și până la trecerea sa la
cele veșnice a fost primar al comunei
Giroc.
De-a lungul întregii sale activități a
dovedit că are personalitate managerială, calități de lider, abilități politice
și administrative.
A fost un bun orator și organizator,
un caracter puternic și cu fermitate în
decizii, un adevărat promotor al ideilor inovatoare.
Drept urmare a acestor calități care
i-au caracterizat activitatea, i-au fost
acordate, de-a lungul carierei, mai
multe plachete, diplome și cupe în domeniul administrației publice, culturii, serviciilor publice și sportului.

Dintre activităţile de perfecţionare
amintim perioada ianuarie-iunie, în
cadrul Programului de perfecţionare
în administraţia publică locală, „Sistem de Educaţie la Distanţă pentru
Administraţia Publică” – 2004, Expert prevenirea şi combaterea corupţiei – program de specializare
septembrie 2010, Programul de specializare pentru formatori – 2013.
A fost secretar general al Asociaţiei
Primarilor de Comune (1996-2000),
partener la realizarea „Strategiei de
dezvoltare a Zonei Timişoara” și
vicepreședinte
al
Organizației
județene PSD Timiș.
A fost coautor al „Ghidului Consilierului Local”, editat de Consiliul Judeţean Timiş, coautor al „Ghidului
Primarilor”, editat de Consiliul Judeţean Timiş, coautor al volumului „10
ani de dezvoltare a comunei Giroc”,
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director onorific al ziarului „Dialog
cu cetăţenii”, coautor al Almanahului
ziarului „Dialog cu cetăţenii”, ediţiile
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, autor al lucrării „Strategia de dezvoltare locală a comunei
Giroc 2007-2013”, autor al volumului de prezentare „Activitatea în
imagini a Consiliului Local şi a Primăriei comunei Giroc”, 2000, autor
al volumului de prezentare „Imagine
prin realizări”, 2004, autor al volumului „Împreună, acces la succes”,
2008, și autor al volumului „Prin
competență spre performanță” 2012.
Marți, 13.09.2022, începând cu ora
9, cortegiul funerar se va îndrepta
spre Capela din Cimitirul Giroc
(strada Gloria), iar înmormântarea va
avea loc la ora 15.
Dumnezeu să-l odihnească în pace
și lumină!
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TOMA – PRIMARUL
CU 23 DE MESERII!

Am înţeles, încă din adolescenţă, că nu vom avea niciodată reflexe de bun gospodar,
care să stăpânească două sau
mai multe meserii, încât, la
nevoie, să nu scoatem banul
din buzunar.
Nu batem un cui pentru că
nu ne place să batem cuie. Nu
schimbăm o siguranţă pentru
că nu ştim să schimbăm siguranţe, nu dăm cu var pentru
că habar n-avem să îl preparăm şi nici nu avem chef să ne
documentăm. Ne lipseşte curiozitatea elementară într-ale
tehnicii, imaginaţia şi, cu desăvârşire, manualitatea. Handicapul este total! Nu ne ajută
nici capul şi, aţi ghicit, ambele mâini ne sunt întotdeauna stângi. Din această
perspectivă, e lesne de înţeles
că ne uităm cu neţărmurită
admiraţie la toţi acei ce ştiu
face bine şi chiar fac asemenea „mărunţişuri”, indiferent
de motivul pentru care le fac.
În faţa celor care „combat”
patru sau cinci meserii ne
scoatem, cu respect, pălăria.
Pe cei în ţecărul cărora s-au
culcuşit altele trei sau patru şi
pe care le pot proba, la nevoie, am ajuns să îi venerăm.
Recunoaştem, însă, că nu am
cunoscut direct şi personal
decât un singur bărbat şi pentru că pe braţele sale îndemânatice străluceau douăsprezece brăţări de aur îl
priveam ca pe un semi-zeu.
Credeam că era numărul maxim de
meserii însuşite de un om în carne şi
oase, dar se vede că ne-am înşelat. Pe la
începutul toamnei, prin septembrie,
adică, primarul Toma ne-a luat pur şi
simplu piuitu’.
Nu mai ştim cum s-a ajuns la acel
capăt de discuţie, dar domnia sa susţinea că se mişcă dezinvolt în cel puţin
17-18 meserii şi ne-a lăsat pe jar şi cu
gura căscată. Pe moment, am crezut că
e o glumă, însă cum a lăsat portiţa deschisă pentru o discuţie ulterioară am
apreciat că merită să intrăm. Şi am
făcut-o, după aproape două luni...
Burgmaistorul era obosit, dar cum
plăcerea de a povesti îl relaxează, a in-

trat uşor şi copilăreşte în joc.
A început să le numere pe degete,
însă, luaţi de val şi năuciţi de situaţie,
nu conteneam să ne minunăm. Îl ştiam
perfecţionist şi tenace, însă chiar nu îl
puteam imagina în asemenea ipostaze
domestice.
Şi totuşi, dornic de a se utiliza la maximum şi diabolic de perseverent cum
este, iacă-tă, totul a fost posibil. Am
abandonat filmul personal, în cele din
urmă, am scos pixul şi am început să
notăm.
Fierar-betonist, zidar şi zugrav, de
nevoie, acasă, şi tot de nevoie, cu
„Dacia” în voreţ, electrician, mecanic
şi vopsitor auto, după ce a desfăcut-o şi
a vopsit-o de nenumărate ori!
Pentru cei ce nu ştiu, meseria de bază
a primarului Toma este cea de tehnician electro, ce implică, practic, o
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dublă specializare: de electrician (îmblânzitor de curenţi
tari) şi de electronist (meseriaş în curenţi slabi). „Condamnat”, însă, să lucreze,
timp de 18 ani, în Atelierul
Şcoală şi Prototipuri al Politehnicii Timişorene, ca să nu
piardă timp şi să se roage de
alţii, a fost obligat să tragă cu
ochiul şi să bage la cap, „să
fure”, adică, o cotăriţă de meserii: lăcătuş, tinichigiu, lipitor cu materiale moi şi tari,
sudor, strungar, frezor, desenator tehnic & proiectant
industrial (că tot lucra la prototipuri) şi automatizări.
Tot „furăciunea” l-a acreditat ca specialist în teracote,
şeminee şi cuptoare, făcute
acasă şi pentru prieteni, de
meşter tâmplar ce a atins faza
de fotolii şi canapele şi de ceasornicar de anvergură similară cu meşterul de teracote.
Ca fecior de fântânar, a învăţat să foreze fântâni, iar Licenţa în „Drept” l-a atestat ca
jurist. Masterand la Universitatea din Oradea şi analist politic, cu pseudonim, la un ziar
din Bucureşti.
Cei mai mulţi bani, însă, ia câştigat cu aparatele de sudură şi maşinile de găurit,
concepţie proprie, şi dacă ar
fi insistat ar fi putut breveta
un strung mic şi generatorul de acetilenă cu consum redus.
Acesta este, oameni buni, de fapt primarul Iosif-Ionel Toma şi acestea sunt
cele 24 de meserii pe care, din câte susţine, le poate demonstra de faţă cu cine
vreţi dumneavoastră.
Impresionant, nu? Pentru majoritatea, că pentru handicapaţi aşa cum suntem noi, o asemenea realitatea este
halucinant-dezarmantă.
Mai ales că lor li se adaugă şi trei
sfinte slăbiciuni/hobby-uri, la care nu
a renunţat niciodată. Bate la tobe, face
caligrafie de mare clasă şi comunică
prin radio cu împătimiţi din aceeaşi
subspecie.
George LÂNĂ
Material din arhiva ziarului
„Dialog cu cetățenii”
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Din poziția mea de reprezentant al Ministerului
Educației în mandatele pe care le-am avut am umblat
foarte mult prin țară, pentru că am fost de părere că
orice strategie trebuie să o construiești pornind de la
realitățile momentului și nu din biroul confortabil al
ministrului. Ca urmare, am cunoscut foarte mulți primari și sigur că pe foarte mulți i-am și apreciat pentru
ce au reușit să facă pentru școala din localitățile pe
care le gestionau.
Printre cei pentru care am avut o apreciere absolut
specială s-a numărat și domnul primar Iosif-Ionel
Toma, a cărui dispariție o regret profund și am să și
argumentez de ce. Domnul Toma era un om extrem de
dedicat comunității pe care o coordona. Arareori ți-e
dat să vezi un om atât de dedicat, un om care uită de
sine, dedicându-se problemelor pe care Girocul le
avea. În al doilea rând, era un iubitor al școlilor.
Școlile din localitățile Giroc și Chișoda arătau foarte
bine și sigur că era interesat să dezvolte localitatea
prin educație. Insistența de a realiza un liceu la Giroc
nu părea nici de nejustificat și sigur că putea avea suficiente argumente pentru cunoaștere. De aceea, împreună cu domnia sa, am construit acest proiect de a
avea un liceu la Giroc. Nu am greșit, după părerea
mea, ci am făcut un lucru pozitiv atât pentru copiii
de acolo, cât și pentru creșterea prestigiului comunei
Giroc.
Regret nespus dispariția domnului Iosif-Ionel Toma
și sper ca cei care îl urmează să fi învățat de la domnia
sa, pentru că aveai ce învăța de la el.
Localnicilor din comuna Giroc le doresc să treacă
peste acest moment de cumpănă, transmit condoleanțe
familiei și le trimit gândurile mele bune și încurajările
necesare într-un asemenea moment.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Ecaterina Andronescu,
fost ministru al Educației
Am fost numit în Parohia Giroc pe data de 1
martie 2013 și una dintre primele persoane pe
care am avut bucuria să le cunosc în noua parohie a fost chiar domnul primar Iosif-Ionel
Toma.
Întâlnirea am avut-o chiar în Primărie și
prima impresie pe care mi-a făcut-o în acel moment a fost aceea că am întâlnit un om implicat
total în tot ceea ce înseamnă comunitatea giroceană, începând cu problemele administrative
ale Primăriei, cu implicarea la nivelul școlii,
dar și susținerea totală pentru biserica în care
a fost botezat și în care a fost cununat, el fiind
fiu al Girocului.
Așadar, încă de la începuturile colaborării
noastre, pentru că am avut o colaborare cu
foarte multe rezultate, benefice pentru întregul
Giroc, am descoperit că domnul primar era
membru activ al corului bisericii noastre, nelipsind de la Sfânta Liturghie, din cafasul
unde, împreună cu ceilalți coriști, dădea răspunsurile liturgice.
De asemenea, alături de domnul primar am
reușit să întreprindem nenumărate activități
religios-culturale, precum Festivalul de colinde
«Cu noi este Dumnezeu», arhicunoscutul Festival «În glas de toacă», care s-a ținut în fiecare
an în marțea din Săptămâna Patimilor, concerte corale în biserică, serbările de Crăciun ale
bisericii de Crăciun, activitățile de Hram, deschiderile de Rugi și alte evenimente pe care leam săvârșit și le-am susținut împreună de
fiecare dată.
Mai mult decât atât, unul dintre primele

Iosif-Ionel Toma a fost unul dintre primarii de referință din județul Timiș și a marcat
indubitabil dezvoltarea comunei Giroc,
transformând-o într-una dintre cele mai dezvoltate comune la nivel național, printre comunele cu cel mai ridicat standard de viață.
Faptul că nu mai este printre noi reprezintă
un gol în administrația publică locală
timișeană.
Dumnezeu să-l odihnească!
Alin Nica,
președintele Consiliului Județean Timiș
Cu nemăsurată tristețe și durere în suflet
anunțăm că astăzi, 11.09.2022, Primarul
Comunei Giroc, TOMA IOSIF-IONEL, a
trecut la cele veșnice.
În memoria comunității va rămâne ca
fiind modelul a ceea ce înseamnă devotament
și dăruire.
Rămas bun, domnule Primar!
18.05.1953-11.09.2022
Primăria comunei Giroc
Cu regret și tristețe am aflat de trecerea în
eternitate a celui care a fost un bun prieten
și coleg social-democrat, Ionel Toma, primar
al comunei Giroc. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Condoleanțe familiei!
Alfred Simonis, deputat, președintele
PSD Timiș

gânduri pe care le-am descoperit când m-am întâlnit cu domnul primar fost acela de a ridica
o biserică mai mare și încăpătoare pentru a asigura nevoia girocenilor de a se ruga într-un
lăcaș de cult mult mai spațios decât cel pe care
îl aveam, deoarece acesta era foarte mic – monument istoric, din anul 1759 – și nu mai asigura spațiul necesar pentru toți credincioșii
care începuseră să vină în biserica noastră, mai
ales că Girocul s-a extins continuu în ultimii
zece ani.
Ca moment marcant de implicare totală a
domnului primar a fost hotărârea de a începe
lucrările la noua biserică, Biserica „Pogorârea
Duhului Sfânt”.
Domnul primar ne-a susținut atât pe partea
de proiect, de acte, dar și implicare în ceea ce
reprezenta susținerea Consiliului Local și a Primăriei Giroc pentru lucrările ce s-au desfășurat
la noua biserică.
Bineînțeles, nu vorbesc doar de implicarea financiară, ci și de implicarea fizică, pentru că
ceea ce va rămâne în istoria Girocului este faptul că în momentul în care s-a turnat fundația
bisericii celei noi domnul primar, alături de
Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan și de
preotul paroh, am stat de dimineață, de la primele ore, și până noaptea târziu, atunci când
s-a încheiat turnarea.
Așa cum spuneam, domnul primar ne-a fost
mereu alături, a susținut această biserică și tot
ceea ce a însemnat nevoile atât financiare, cât
și de sprijin logistic și sufletesc pentru biserica
noastră.

Cu regret și tristețe am aflat de trecerea la cele veșnice a primarului nostru,
Iosif Ionel Toma. Rugăciunile și amintirile plăcute sunt ceea ce avem pentru
a comemora viața celui care a condus
comunitatea noastră și, după o lungă și
grea suferință, a ales să se înalțe la cer.
Comuna Giroc a pierdut nu un primar ci, în primul rând, un om. Apoi,
un mentor, un exemplu de dăruire, un
reper
de
profesionalism
în
administrația locală, dar și un exemplu
de umanitate, caracter și eleganță,
virtuți esențiale în slujba oricărei
comunități.
Iosif Ionel Toma va rămâne mereu
viu în istoria și în memoria comunei
Giroc! Dumnezeu să îl odihnească în
pace! Îngerii sa-i vegheze drumul lin
către cer! Condoleanțe familiei!
Dan Vîrtosu, viceprimarul
comunei Giroc
Cutremuraţi în adâncul sufletului
am aflat cumplita veste a plecării dintre noi, la cele veşnice, a îndrăgitului
primar Iosif-Ionel Toma.
Dumnezeu să-l aşeze într-un loc special, de unde să ne vegheze pe noi, cei
care l-am iubit şi preţuit!
Sincere condoleanțe din partea întregului Ansamblul „Ghiocelul” al Casei
de Cultură din Giroc!

Această pierdere pe care o suferim cu toții se
reflectă în tot ceea ce probabil vom trăi de acum
înainte. Însă, am credința că această Casă a
Lui Dumnezeu pe care am zidit-o împreună
aici nu va rămâne fără ziduri în Împărăția Lui
Dumnezeu pentru cel ce a fost domnul primar
dr. Iosif-Ionel Toma.
Aș vrea să adresez un gând de mângâiere și
de condoleanțe în primul rând familiei, care ia fost alături până în ultima clipă a vieții sale
pământești, apoi tuturor celor care l-au cunoscut și, totodată, mulțumiri pe această cale din
partea Bisericii Ortodoxe din Giroc pentru faptul că ne-a fost mereu alături, necondiționat,
pentru că și-a dedicat gândurile și energia, pe
lângă problemele administrative și de dezvoltare ale Girocului, și bisericii de care oamenii
au atâta nevoie pentru a se ruga.
Cu siguranță, va rămâne în veșnica pomenire a acestei biserici noi, așa cum se pomenește
la Sfânta Liturghie, pentru ctitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș.
Dumnezeu l-a învrednicit să devină ctitor de
biserică și le mulțumim Bunului Dumnezeu și
domnului primar pentru toate câte s-au făcut
și pentru toate câte se vor face.
Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în
pace în Împărăția Cerurilor, iar familiei îndoliate să-i dăruiască Dumnezeu putere și tărie,
spre a trece cu bine de această încercare.
Marius Șonea, părintele paroh al
Bisericii Ortodoxe Giroc
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Dacă oamenii
vor tăcea,
pietrele vor grăi...

Motto: „Omul este ceea ce rămâne
după judecata lui Dumnezeu,
nu după judecăţile oamenilor”
Ieromonah Rafail Noica
Momentele de genul acesta, când cineva, asumat în
mod deplin în vistieria inimii, pleacă din câmpul
existenței pământești (în cazul nostru, al celor înscriși
în parcursul mântuitor al Bisericii ne referim, în
același timp, și la o activitate comunitar-comunională), astfel de momente, cum spuneam, au o încărcătură specială din punct de vedere emoțional. Simt cum
unduiește lin pe strunele sufletului memorabila revendicare a poetului Nichita Stănescu, exegetul cel mai
destoinic al ne-cuvintelor: „O, mai rărește-ți pasul, secundă care treci!”. Dar, așa cum fiecare dintre noi a
constatat, încă din clipa când am sorbit prima picătură din pocalul timpului, τα Πάντα ῥεῖ - Totul curge.
Pentru a înlătura, însă, orice suspiciune de exces
laudativ, doresc să subliniez că prezenta mea
intervenție nu este una de complezență, dictată de momentul trecerii la cele veșnice a celui omagiat în aceste
pagini, ci se bazează pe recunoașterea faptului că
viața, atunci când este trăită în spiritul suprem al datoriei împlinite, fixează în mentalul colectiv modele
ale destinului uman care captivează nu doar atenția
contemporanilor, cât mai ales recunoștința acestora,
pentru ca aceste modele să devină, și peste generații,
surse de inspirație pentru devenirea întru mai binele
obștesc.
Pe domnul primar Iosif Ionel Toma l-am cunoscut
în calitatea Domniei Sale de biserican (participant
fervent la programul liturgic al bisericii), iar tot ceea
ce am putut întreprinde, la nivel conversațional mai
mult, s-a axat pe direcția sau traiectul pe care Biserica
și l-a asumat, la porunca Mântuitorului lumii Iisus
Hristos Domnul, și anume: „Dați Cezarului cele ale
Cezarului și lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu”
(Marcu 12:17). Am constatat, în decursul celor 15 ani
de viețuire neîntreruptă, ca simplu cetățean, în localitatea Giroc, și în cei 7 ani de slujire la altarul bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, că
generozitatea și permanenta disponibilitate, care izvorăsc dintr-o inimă nobilă, pot prinde contur, și încă
unul vizibil și trainic, în locul în care trăiești – de care
s-au bucurat copiii, tinerele familii, bătrânii, oamenii
de diferite condiții sociale, etnice sau confesional-religioase, băștinași și alohtoni – ceea ce mă duce cu gândul la împlinirea unui mare deziderat uman: slujind
lui Dumnezeu, slujim oamenilor și slujind oamenii, Îl
slujim pe Dumnezeu – Iconarul umanității. Foarte interesantă este paleta largă de înțelesuri a verbului a
se osteni (redăm câteva dintre acestea: A SE OSTENÍ
mă ~ésc intranz. pop. A depune eforturi susținute; a
se strădui din răsputeri; a se obosi; a se căzni; a se chinui; a se necăji; a se munci. /<sl. Ustanon). Prin urmare, o activitate neîntreruptă de 26 de ani, în slujba
unei instituții și în slujirea comunității în cauză, este,
pe bună dreptate, ostenitoare.
Omagiem personalitatea edilului acestui colțișor de
Românie pentru strădania depusă, rămânând în aşteptarea altor mărturii, in scripto, despre cum trebuie
trăită viaţa cea de dinaintea Vieții.
Veșnica lui pomenire din neam în neam!
Pr. lect. univ. dr. Adrian D. COVAN –
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Universitatea de Vest din Timișoara
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În urmă cu aproximativ 18 ani pășeam pentru prima dată în comuna Giroc, pentru
a mă angaja pe postul de cântăreț bisericesc la Biserica Ortodoxă din Giroc. Tot atunci,
urcând pentru prima dată în cafasul bisericii la Sfânta Liturghie, aveam să-l întâlnesc
pe proaspătul reales atunci primar al Girocului. Țin minte că erau zile de sărbătoare,
pentru că primarul câștigase încă un mandat la Giroc. Atunci am făcut cunoștință cu
primarul comunei Giroc, domnul Iosif-Ionel Toma. Aș putea spune că în acele vremuri
a fost persoana pe care Dumnezeu ți-o scoate în cale atunci când ai mai mare nevoie
de ea. Pentru că eram în perioada studenției, când aveam nevoie de un sfat, de cineva
care să aibă încredere în mine, care să-mi insufle dragostea și râvna pentru ceea ce făceam atunci, acesta a fost primarul Toma. Prin tactul său pedagogic, prin stilul său
rafinat, prin diplomația sa, a știut să aibă grijă de toate aceste detalii, să-mi dea încurajarea necesară pentru a progresa, având totodată încredere deplină în mine și în
potențialul meu. Am încercat să nu îl dezamăgesc niciodată. Activitatea mea la Giroc
a fost legată atât de biserică, cât și de aș putea spune al doilea părinte al Girocului,
primarul, pentru că așa l-am considerat de la început, pe lângă părintele paroh de la
biserică. La el mergeam cu diferite probleme atât în ceea ce privește corul bisericii, cât
personale. Corul bisericii s-a reînființat odată cu venirea mea la Giroc și cu implicarea
domnului primar. A insistat foarte mult să progresăm cu această formație corală de
tradiție și să ieșim pe importante scene culturale ale țării și nu numai, ceea ce s-a și întâmplat. Un mare merit a avut domnul primar pentru toate reușitele corale pe care leam avut până în prezent. Domnul primar era în mijlocul coriștilor duminică de
duminică și la fiecare sărbătoare. Avea scaunul său la partida bașilor și, din păcate,
acele scaune au rămas, rând pe rând, goale, pentru că majoritatea coriștilor au fost în
vârstă. Nu demult l-am petrecut pe ultimul drum pe nașul domnului primar, fostul dirijor Ioan Cerbu, și iată că acum a venit momentul trist să mai avem un scaun liber...
Cu siguranță misiunea domnului primar va continua acolo unde este acum. Și suntem
încredințați că faptele bune pe care le-a făcut aici pe pământ, cultura pe care a promovat-o în Giroc și în biserică vor continua, așa cum știe el mai bine.
Gândurile noastre, ale mele și ale coriștilor din biserică, se îndreaptă acum spre sufletul domnului primar, dar și spre familia domniei sale, alături de care am colaborat
și căreia îi transmitem condoleanțe. Dumnezeu să-i întărească în această pierdere.
Mircea Sturza,
dirijorul Corului Bisericii Ortodoxe Giroc

În aceste zile a plecat dintre noi cel care a fost, pentru o lungă perioadă de timp, primarul comunei noastre, domnul Iosif-Ionel Toma. A fost un primar gospodar, care a
îmbunătățit mult infrastructura comunei și a reușit să revigoreze tradițiile populare.
De asemenea, a fost un om cu mare credință în Dumnezeu și îi vom rămâne recunoscători pentru multele dăți în care a ajutat bisericile comunei.
Rugăm pe bunul Dumnezeu să așeze sufletul lui în corturile drepților și să-l mângâie
cu iubirea Sa. Amin!
Preot Dragoș Debucean,
parohul Bisericii Ortodoxe Chișoda
Fiecare apus are un răsărit, fiecare lumină are o parte de întuneric, fiecare început
are și un sfârșit, fiecare om, prin voia Lui Dumnezeu, are parte în toate zilele de lumină, dar și de întuneric, are apus și răsărit, are început dar și sfârșit... și din nou un
alt început, un început într-o lume mai bună.
Dragul nostru PRIMAR, pentru noi toți veți fi mereu la TIMPUL PREZENT, pentru
tot ce ați însemnat dumneavoastră, pentru tot ce ați făcut pentru școala din Giroc și
Chișoda, pentru sprijinul material și moral acordat necondiționat în educația copiilor
acestei comunități, pentru implicarea în realizarea performanțelor de care am beneficiat cu toții: copii, părinți și dascăli.
În toți cei opt ani de când sunt directorul Liceului Teoretic „David Voniga” mi-ați
fost exemplu de implicare în viața școlii, învățându-mă că orice problemă are cel puțin
o rezolvare și întotdeauna este necesar să găsim soluții și nu motive în rezolvarea acestora. Devotamentul dumneavoastră pentru școală, pentru tot ce a presupus educația,
dar și încrederea acordată vor rămâne veșnic în memoria și sufletul meu.
MULȚUMIM pentru că ați fost părintele „unui alt copil” al dumneavoastră, Liceul
Teoretic „David Voniga” Giroc.
Prof. Mihaela PASCU,
directoarea Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc
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O comună de la marginea Timișoarei reușește
să „dea clasă”, an de an, multor orașe din România

Vorba potrivit căreia „omul sfințește
locul” se potivește foarte bine pentru primarul comunei Giroc, Iosif-Ionel Toma.
Asta pentru că la Giroc ai de toate şi eşti
aproape de orice!
O spune o analiză la nivel național, care
consfințește încă odată că Girocul rămâne
în topul celor mai bogate şi dezvoltate comune periurbane din România.
De notat că localitatea de la marginea
Timișoarei este chiar înaintea unor orașe
mai mari din țară cu mai mulți locuitori
decât la Giroc.
De mai bine de 20 de ani, primarul Girocului a reușit să facă din comună o zonă
periurbană dezvoltată, atât din punct de
vedere economic dar și social. „Totul s-a
făcut prin muncă și seriozitate. Este adevărat că un factor important îl constituie
și așezarea geografică.
Ne aflăm în apropierea Timișoarei, dar
problematica pe care o ridică de obicei
comunitățile din jurul marilor orașe am
stăpânit-o foarte bine, în avantajul nostru.
Asta se vede în numărul de case care se
construiesc la Giroc, căutate de locuitorii
din Timișoara și nu numai”, spune IosifIonel Toma, primarul Girocului. „Suntem
în top 10 ca unități administrativ-teritoriale care oferă locuințe pentru cumpărare. Acest lucru nu este chiar puțin”, mai
crede edilul.
Școala din Giroc rivalizează cu multe
unități similare din Timișoara. S-au construit spații noi, iar elevii au la dispoziție
și o sală pentru activități sportive, pusă la
punct, cu toate dotările.
„Liceul are înmatriculați deja peste

1.200 de elevi. Ne putem compara cu altele din Timișoara, pe care le și depășim
chiar. Suntem în atenția tuturor
instituțiilor deconcentrate pentru continuare investițiilor în domeniul școlar și nu
numai”, afirmă edilul Girocului.
Primarul, ajutat, de Consiliul Local
Giroc, are planuri mari pentru 2017: „Neam prevăzut un buget consistent pentru
anul acesta!
Am prevăzut peste 500.00 de euro pentru infrastructura rutieră și cam tot atât în
infrastructura subterană.
Se construiește continuu și se dau sute
de autorizații în fiecare an. Asta înseamnă
că atractivitatea pentru zona noastră este
mărită”, crede Iosif Ionel Toma.
Edilul Girocului se plânge însă că deși

localitatea este mereu pe primele locuri în
țară, în toate privințele, nu este și pe lista
de priorități a Consiliului Județean Timiș.
„Dacă exista o altă politică în Consiliul
Județean Timiș, legat de acest top, am fi
fost unde mai sus.
Din păcate, până acum un an, se practica un alt sistem în CJT: lasă că Toma de
la Giroc are!
Alături de mine mai sunt și alte comune
de top: Dumbrăvița, Moșnița și Ghiroda,
cu bugete și cu potențial diferit, însă ar fi
trebuit ca, din punct de vedere al dezvoltării periurbane, să existe o altă viziune
pentru planul de acțiune al Consiliului
Județean”, reclamă primarul.
Emilian Pavel Jurma -2 martie 2017
www.banatulazi.ro
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Educaţia – prioritate a primarului comunei
Giroc, Iosif Ionel Toma

ISSN 1584/3068

Educația a reprezentat și reprezintă în continuare o prioritate majoră a mandatelor mele ca
primar al comunei Giroc, motiv pentru care, dea lungul anilor, am alocat pentru acest sector,
sume mari de bani din bugetul local, din păcate
insuficient, și am conceput Strategia de Dezvoltare Locală 2015-2020, ca instrument de management utilizat pentru a atrage fonduri europene și
bani guvernamentali.
În acest context, sectorul educațional a beneficiat de 6 proiecte cu finanțare europeană și guvernamentală, dintre care două sunt încă în stadiul
de evaluare.
Cu siguranță, cel mai mare proiect este „Reabilitarea și extinderea clădirii pentru Școala Generală cu clasele 0-VIII în comuna Giroc”, proiect
în valoare de 4.994.000 euro, accesat prin programul POR, Axa prioritară 10, la care vom începe
efectiv lucrările, spre sfârșitul anului 2020. Am
gândit crearea a 19 săli de clasă și a 6 laboratoare,
prin reabilitarea celor 3 clădiri existente în zona
vechii unități militare. Această nouă unitate de
învățământ va deservi aproximativ 500 de elevi,
în contexul în care, an de an, numărul claselor paralele de elevi este într-o continuă creștere.
De asemenea, tot aici, se va construi o sală nouă
de sport, pe o suprafață desfășurată de 1517.25
mp, necesară pentru buna desfășurare a orelor de
educație fizică. Proiectul mai cuprinde și construirea unei bucătării și a unei săli multifuncționale,
care în mod curent va funcționa ca loc de servit
masa, pentru elevii cazați în spațiile cu regim de
internat. Consider că acest nou spațiu de
învățământ va asigura funcționarea în bune
condiții a procesului educațional pe o perioadă de
5 ani, după care va trebui să implementăm un nou
proiect pentru construirea altor spații.
Un alt proiect important pentru comunitatea
noastră este „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRII ȘCOLII GENERALE «IOSIF
CIOROGARIU», LOCALITATEA CHIȘODA,
COMUNA GIROC ÎN VEDEREA CREȘTERII
EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII”,
unde ne propunem transformarea școlii gimnaziale (generale) într-o clădire prietenoasă cu mediul, cu o înaltă eficiență energetică, cu o
amprentă redusă de CO2. Proiectul a fost accesat
prin Programul POR Axa Prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute
de carbon, Prioritatea de investitie, 3.1. Creşterea
eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri
energetice mari, Operaţiunea B – Clădiri publice.
Instalațiile propuse în clădire vor duce, per ansamblu, la un consum rațional și eficient al
utilităților puse la dispoziție: gaze naturale, apă și

Colectivul de redacţie:
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Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef;
Simona IVUŢ - secretar general de redacţie;
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Lavinia DAVID - administraţie; Petronela-Silvana FLOREA,

energie electrică. Prin
instalarea sistemului de
încălzire în pardoseală
și a sistemelor de climatizare și ventilație cu recuperare de căldură și
prin propunerea unor
sisteme de iluminat interior cu led, precum și
alimentarea acestora de
la sistemul fotovoltaic,
toate acestea vor creea o
școală de referință.
În
completarea
activităților
educaționale, în localitatea Chișoda, la cererea părinților, am
înființat, în anul 2016,
After-school-ul menit
să asigure elevilor un
suport în activitatea
educațională curentă și dezvoltarea abilităților
practice.
Tot în Chișoda suntem deja în execuție cu lucrările de la creșa nouă „Construire creșă P+1E în
localitatea Chișoda, comuna Giroc”, proiect
finanțat prin programul PNDR, SubMăsura 7.2.
Această creșă se edifică în spatele actualei
grădinițe și va găzdui un număr de 90 de copii, pe
o suprafață de 786 mp. Clădirea va dispune de săli
de grupă, dormitoare, săli de joacă, cabinet medical, sală multifuncțională și spațiu de joacă amenjat în aer liber. Proiectul are o valoare de 720.000
euro.
În același contex, pentru a creea un ambient
plăcut, educativ și instructiv, am gândit construirea unei clădiri care să unească această creșă cu
grădinița veche și să înglobeze bazinul de înot.
Consider că această lucrare va fi benefică pentru
copii, oferindu-le pe tot parcursul anului condiții
optime pentru practicarea înotului.
Dacă rămânem în sectorul creșelor, în localitatea Giroc am finalizat anul trecut în luna septembrie Creșa nr. 2, finanțată tot din fonduri
europene prin Programul PNDR Submăsura7.2,
în valoare de 605.971 euro, cu o suprafață de
2.157 mp și care asigură spații de învățământ și
spații aferente pentru un număr de 150 de copii.
Clădirea se află în perimetrul destinat
învățământului și educației din localitatea Giroc
și beneficiază de: cabinet medical, izolator, 7 săli
de grupă, 7 dormitoare, 7 grupuri sanitare destinate copiilor, 1 spațiu administrativ, spațiu de
joacă în aer liber, spălătorie și cameră lenjerie, sală
întâlnire cu părinții, zonă preparare, bucătărie etc.
Adelina-Ionela SÎRBU - protecţia mediului;
Ana-Maria Rotariu - juridic; Alina BENEA - social;
Maria HANEŞ - agricol; Laura JEFLEA - SPCLEP;
Anton BORBELY - tehnoredactare computerizată.
Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş
Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798
e-mail: ziargiroc@yahoo.com

Tot la Giroc, anul trecut, în luna septembrie,
am finalizat lucrările la clădirea Liceului Teoretic
„David Voniga”, în suprafață de 370 mp, cu un
număr de 9 clase. Pentru a edifica și dota această
unitate au fost folosite fonduri de la bugetul local
în valoare de 2.543.667 lei.
În momentul de față avem în evaluare un nou
proiect – „Centru social multifuncțional”,
finanțat prin Compania Națională de Investiții
(CNI) în suprafață de 2.378 mp și un teren aferent
de 5904 mp. Acest viitor spațiu de învățământ a
fost gândit pentru deservirea copiilor din zonele
noi ale comunei și va găzdui un număr de aproximativ 60 de copii. Valoarea acestui proiect este de
749.793 euro.
O altă investiție depusă spre finanțare este
„Construire Bazin didactic de înot”, finanțat tot
prin CNI, bazin ce va fi construit pe o suprafață
de 3.900 mp, tot în zona fostelor unități militare,
menit să completeze activitatea sportivă a elevilor
din aceste zone noi, cu o valoare estimată de
1.188.016 euro.
Consider că în acest mandat s-au asigurat
condiții optime pentru desfășurarea actului de
învățământ, rezultatele absolvenților fiind un răspuns pozitiv la eforturile depuse de administrația
locală. Pe această cale, mulțumesc tuturor factorilor de răspundere din cadrul liceului pentru implicare, întregului personal de deservire,
părinților și, mai ales, elevilor pentru sustenabilitatea proiectelor propuse.
Material apărut în ziarul
„Renașterea bănățeană” în 8 septembrie 2020

Nu pierdeţi nici un număr al ziarului nostru.
Citiţi-l constant pentru a fi corect informaţi!
A fi corect informat înseamnă a fi puternic!

Tiparul executat la

Tipografia Garamond Cluj Napoca

Întreaga responsabilitate pentru informaţiile publicate aparţine autorilor articolelor din ziarul „Dialog cu cetăţenii”
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„A întrebat cineva odată, nu de foarte mult timp,
«Cum reușiți la Giroc și Chișoda să aveți 200, 300 de
dansatori și de artiști populari, când peste voi cade copacul Timișoarei?».
Și i-am spus că nu există nimic mai plăcut decât
dragostea de folclor și faptul că există o tradiție populară, atât în Chișoda, cât și în Giroc.
Acea tradiție se numește cumva, și știți cu toții, lada
cu zestre a neamului nostru”.
Iosif-Ionel TOMA, la Hramul Bisericii Ortodoxe
Române din Chișoda, august 2017

DIALOG CU CETĂŢENII

„Am căutat să dăruim sufletelor trăitorilor în aceste două localități clipe bune și
frumoase, cu gândul că toate acestea ne vor lumina sufletul și ne vor umple inima cu
puterea de a descoperi adevărul și iubirea de oameni.
Am căutat să nu mâniem niciodată pe nimeni, conștienți fiind că mânie și pizma
orbesc atât de mult, încât oamenii nu se mai pot agrea între ei, dorind să dărâme pe
aproapele lor, fără remușcări și fără a sta pe gânduri.
Am trăit acest an cu convingerea că există oameni care sunt cu adevărat credincioși
și care poartă în sufletul lor recunoștința pentru o viață mai bună, prețuire și iubire,
pentru că, dacă nu o fac acum, altă dată poate fi prea târziu.
Prin credință și pocăință am trecut peste încercările la care am fost supuși și am
căutat să ne acoperim cu smereni”.
Iosif-Ionel TOMA, „Cuvânt înainte”, Almanahul „Dialog cu cetățenii” 2010

„Socotind că scrisul este un izvor fermecat ce nu se sfârșește niciodată, tot așa și
trăirile noastre trebuie să dăinuie spre aducere aminte celor ce vor urma.
Ușor sau greu, plăcut sau neplăcut, împreună le-am făurit pe toate, dând viață unei
energii colective capabile să ne propulseze spre o dezvoltare fără precedent.
Experiența acumulată an de an a jucat un rol important în acest sens”.
Iosif-Ionel TOMA, „Cuvânt înainte”,
Almanahul „Dialog cu cetățenii” 2016
„Se cuvine a spune de la început că cei înfrânți vremelnic sunt acei oameni slabi care nu au avut niciodată grijă de trăirile prezentului și nu au păstrat în
niciun fel flacăra ce le-a luminat sufletul în fiecare
clipă a vieții lor.
Cetățenii comunei noastre își zidesc de ani de zile
viitorul, devenind adevărați păstrători ai tradițiilor
spirituale dar și culturale, cu adânci rădăcini în progres”.
Iosif-Ionel TOMA, „Cuvânt înainte”,
Almanahul „Dialog cu cetățenii” 2011
„Aspirăm etern spre fericire și perfecțiune, uitând
de adevăratul sens al vieții pe pământ, unde doar natura a mai rămas martoră a voinței lui Dumnezeu.
Omul a fost creat să se poată bucura de toate darurile
din lume, să savureze frumusețea slovelor și să pătrundă înțelepciunea lor. Dar pentru a da suflet întâmplărilor din viața de zi cu zi, fără a pune limite,
fiecare trebuie să înlăture neputința și nepăsarea față
de lucrurile care nu vor muri niciodată, față de gândurile curate care au creat la rândul lor libertatea,
adevărul, binele, frumosul, dar și vanitățile absurde”.
Iosif-Ionel TOMA, „Întâmpinare”,
Almanahul „Dialog cu cetățenii” 2008

„Privim spre multele localități ale țării noastre
dragi și ne minunăm cum de unele dintre acestea se
regăsesc într-un real regres, dar suntem recunoscători
și ne bucurăm că localitățile Giroc și Chișoda sunt
împânzite, an de an, de felurite proiecte, duse la bun
sfârșit cu înțelepciune și dragoste față de cetățeni”.
Iosif-Ionel TOMA, „Cuvânt înainte”, Almanahul
„Dialog cu cetățenii” 2012

„Este foarte greu de obținut un lucru serios
și durabil fără studiu temeinic, documentare
pe măsură, pasiune și dăruire.
Totul poate fi posibil dacă ideile pentru
care luptăm devin o mărturie pentru
generațiile viitoare, contribuind astfel la
îmbogățirea istoriei locale. Este necesar să
facem mențiuni cu privire la multiplele transformări, fie ele mici sau mari, deoarece, în caz
contrar, se poate ajunge la concluzia că nu sa realizat nimic, nu s-a dobândit nimic, că
trecem prin timp fără să lăsăm ceva în urmă”.
Iosif-Ionel TOMA, „Cuvânt înainte”,
Almanhul „Dialog cu cetățenii” 2015
„Să fim înțelepți, iertători și înțelegători cu
toți aceia care nu lasă timpul să treacă în
zadar, cerând socoteală trecutului pentru a
putea iubi viitorul.
Sprijin cu toată puterea to ce are ca izvor de
învățătură lumina ce a călăuzit mințile
înaintașilor noștri și care s-a transmis ca atare
din generație în generație, neschimbată”.
Iosif-Ionel TOMA, „Întâmpinare”,
Almanahul „Dialog cu cetățenii” 2007

„Partea noastră, cea de administrație, nu este foarte importantă din punct de vedere al instruirii, al
educării copiilor. Ea se rezumă la a asigura baza materială, la a face ca acești copii să vină cu drag la
școală, să vină în săli aerisite, care au un climat deosebit. Anul acesta, de la bugetul local, s-au alocat
500.000 de euro pentru construirea clădirii în care clasele de liceu și gimnaziu își vor desfășura activitatea. Nu sunt foarte multe localități, la nivel de comune, din țară care după 1989, din bani proprii, să
fi construit școli. Nu este campanie electorală ce vă spun eu acum - cum se vorbește pe site-urile de socializare -, dar părinții trebuie să cunoască și care este adevărul, trebuie să știe de unde vin acești bani, trebuie să știe cine se ocupă de asigurarea bazelor materiale, atât la liceu, cât și la gimnaziu, la
învățământul primar, preșcolar și ante-preșcolar. Anunț că a început activitatea și la noua creșă, care a
costat în jur de 600.000 de euro, bani proveniți din fonduri europene. La creșă sunt înscriși peste două
sute de copii. Urmează să construim alte trei creșe, pentru că, spre bucuria mea, dar și a părinților care
aduc pe lume copii, putem să le oferim aceste locuri în care să-și lase copiii pe perioada în care ei sunt la
serviciu.
Tot ceea ce se întâmplă în această școală este minunat, dovadă rezultatele elevilor săi, care au ocupat
locuri importante în licee de renume, mă refer la elevii clasei a VIII-a. Dacă până acum abia aveam o
clasă pregătitoare, în acest an școlar sunt cinci! Se preconizează să avem chiar mai multe”.
Iosif-Ionel TOMA, la deschiderea anului școlar, septembrie 2019

„Viața este la fel de neștiută de
oricare dintre noi, dar există oameni care găsesc, de fiecare dată,
puterea de a birui necunoscutul,
putere nobilă și tainică care le
răsplătește pe deplin toate eforturile depuse.
Am fost întotdeauna convins că
timpul este marele nostru dușman,
de aceea am apreciat răbdarea și
perseverența celor care, cu talent și
o sensibilitate aparte, reușesc să lase
în urmă scrieri întru amintirea
celor petrecute în vremurile pe care
le-au trăit.
Toți ne bucurăm de darul cel mai
de preț al lui Dumnezeu, viața, dar
mulți dintre noi nu au puterea de
a trudi pentru semenii noștri, nu
au disponibilitatea unor sacrificii
pentru cei nevoiași, pe care ar trebui să-i iubim la fel ca și pe cei
aproape nouă, în schimb, cu o
imaginație peste măsură fac ca
viața să se scurgă doar în favoarea
lor”.
Iosif-Ionel TOMA,
„Cuvânt înainte”, Almanah
„Dialog cu cetățenii” 2009
„De aceea, cuvântul scris, creat
cu mii de ani în urmă, a demonstrat
și încă demonstrează că toate celelalte evoluții tehnice s-au stabilit și
s-au fixat în aceste timpuri. De la
această idee am considerat că este
oportun să avem o atitudine corectă
față de formatul letric care să ne
ajute să cunoaștem, să învățăm și să
ne informăm. Nu putem trece prin
marea cultură a lumii decât cu o
carte în mână”.
Iosif-Ionel TOMA,
„Cuvânt înainte”, Almanahul
„Dialog cu cetățenii” 2019
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