IN MEMORIAM
La 28 octombrie 1995, s-a stins din viaţă la
numai 45 de ani, inginerul silvic GAVRIL
TATAR, şeful Ocolului silvic Coşna.
S-a stins cu adevărat, căci o nemiloasă
şi perfidă boală nu l-a lăsat să-şi finalizeze
visurile şi idealurile legate de profesiune şi
familie. Totuşi, nu a reuşit să-l oprească. Până
în momentul ultim,destinul său l-a călăuzit
neîtrerupt în înfăptuirea unor obiective de
excepţie în îngrijirea şi regenerarea falnicelor
păduri din Munţii Dornelor şi în realizarea unei
armonii familiare deosebite, în crearea şi
conducerea unui colectiv de profesionişti ai
pădurii. Prin calităţile sale deosebite de coleg,
de conducător, de soţ, de tată, el ne-a lăsat un
vid sufletesc ce nu va mai fi compensat.
Inginerul GAVRIL TATAR s-a
născut la data de 10 septembrie 1950 în
comuna Bădeuţi, jud. Suceava. După şcoala
din sat a urmat cursurile Liceului teoretic
“Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi. Această
educaţie i-a conferit atributele cultural-sociale
ale unui desăvârşit bucovinean, cu gândire
clară, prevăzătoare şi cu o deosebită dragoste
pentru natură.Intregirea personalităţii sale mai
ales pe latura profesională, a avut loc la
Facultatea de Silvicultură şi Exploatarea
Pădurilor din Braşov între anii 1969 - 1974.
In calitatea de inginer a învăţat a
cunoaşte silvicultura judeţului Suceava lucrând
la ocoalele silvice : Dorna Candreni, Iacobeni
şi Fălticeni. In perioada 1977 - 1981 a lucrat la
compartimentul fond forestier la Ocolul silvic
Iacobeni pentru ca de la această dată să se
stabilească la Ocolul silvic Coşna, la a cărui
conducere a fost adus, datorită meritelor sale
incontestabile la data de 1 septembrie 1990. Si
în această calitate s-a dovedit a fi un om plin
de iniţiativă, care simţea pulsul colectivului şi
deci reuşea să-l conducă spre înfăptuiri
deosebite. Stau mărturie culturile tinere
efectuate în această perioadă, lucrările de
îngrijire a arboretelor şi regenerările de
deosebită calitate.
Inginerul GAVRIL TATAR a avut şi
vocaţia unui deosebit cap de familie. S-a
căsătorit în data de 10 iulie 1977 cu doamna
farmacistă ELENA TATAR
şi la 30 august
1979 li s-a născut unicul copil : MARIAOANA.
Desigur, viaţa unui om, cu zbaterile
sale, cu realizările şi cu neîmplinirile sale, dar
mai ales cu suferinţele sale,stiute numai de el,
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nu poate fi cuprinsă în câteva rânduri,demersul
nostru nefiind decât un modest omagiu .
Conducerea
Filialei
Teitoriale
“Romsilva R.A.” Suceava, şefii de ocoale din
judeţ, colegii de liceu, personalul silvic din
Valea Bistriţei,prietenii,colegii de liceu l-au
însoţit pe ultimul drum pământean într-o
impresionantă coloană a solidarităţii umane.
Dincole de toate acestea rămâne cioplit
în bronzul memoriei chipul unui om care a ars
ca o flacără extrem de vie şi de rapidă.
Dumnezeu să-l odihnească !
REDACŢIA
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