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Inginerul Gheorghe Isaic (25 mai 1939 - 7 iulie 2017) 

Monica M. Coman (Cioc)a,* 
aStrada Berzei, Nr. 2A, Ap. 12, Brașov 500276, România. 

Inginerul silvic Gheorghe Isaic s-a născut în 25 mai 1939, în comuna Onești (astăzi municipiul 
Onești), comuna Buciumi, județul Bacău. A urmat școala primară în satul Buciumi, în perioada 1946-
1950 și gimnaziul în Onești, în perioada 1950-1953. În anul școlar 1953-1954, a muncit în gospodăria 
proprie, datorită unei perioade grele prin care a trecut familia sa. În anul 1954, a reușit la examen la 
Școala Tehnică Industrială a Lemnului Piatra Neamț iar, prin transformarea acesteia în școală 
profesională, în anul 1956, a devenit muncitor calificat și a lucrat la Fabrica de Cherestea Piatra 
Neamț. În următorii 5 ani a lucrat la Fabrica de Cherestea Onești, ca muncitor până în 1959 și ca 
tehnician până în 1962, absolvind în același timp și școala medie serală de la Onești. 

Gheorghe Isaic (25 mai 1939 - 7 iulie 2017) 

În perioada 1962-1967 a urmat cursurile la zi ale Facultății de Silvicultură la secția de 
Silvicultură. A ales meseria de silvicultor datorită dragostei pentru pădure, pe care a îndrăgit-o de 
mic copil. După terminarea facultății, în anul 1967, a fost repartizat la Direcția Silvică Bacău - Ocolul 
Silvic Moinești - unde a profesat până la data de 18 martie 1968, după care a fost numit șef de ocol 
la O.S. Căiuți (D.S. Bacău). Aici a profesat până la 15 august 1968, când a început efectuarea 
serviciului militar pe care l-a finalizat la data de 1 februarie 1969, când a fost lăsat la vatră, cu gradul 
de căpitan. Revenind în producție la data de 1 februarie 1969, a lucrat ca inginer până la data de 1 
iulie 1990 și ca șef de ocol până la 15 februarie 2003, când s-a pensionat. 
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stârnit un real interes între studenții Facultății de Silvicultură şi Exploatări Forestiere care au fost 
prezenți în număr mare la activitățile demonstrative. De asemenea, evenimentul a reprezentat un 
bun prilej pentru studenții din anul I ai programului de studii de masterat organizat în limba engleză 
- Multiple Purpose Forestry - de a interacționa cu profesori şi cercetători de renume de la universități 
şi institute de cercetare din vestul Europei, precum şi de a se angaja în discuții cu reprezentanți ai 
actorilor români în domeniu. 

Foto 4. După testele realizate în mai 

Am dori să folosim această ocazie pentru a le mulțumi tuturor participanților la eveniment 
pentru răspunsul prompt şi pentru implicare. Mulțumim, de asemenea, partenerului nostru dl. 
Cristian Dobrean pentru facilitarea evenimentului şi a testelor preliminare precum şi studenților 
facultății noastre pentru participare şi interes, în speranța că au învățat multe lucruri utile din această 
experiență. 

Proiectul Forwarder2020 - Smart Forwarder for sustainable and efficient forest operation and 
management - este finanțat prin competiția Horizon 2020-BB-2016-2017 apelul Bio-based 
innovation for sustainable goods and services - Supporting the development of a European 
Bioeconomy - BB-04-2016, Acțiune de inovare, numărul propunerii 727883.   
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În timpul serviciului a avut o activitate susținută în toate activitățile silvice, fiind un bun 
gospodar al fondului forestier pe linia terenurilor degradate, plantării terenurilor degradate, 
înființării de noi pepiniere silvice, corectării formațiunilor torențiale prin praguri și baraje și 
construirii unui număr de 18 imobile (locuințe și cabane). A realizat, în același timp, o activitate 
susținută pe linia de pază a fondului forestier. 

Inginerul Gheorghe Isaic a fost apreciat pentru activitatea sa, atât ca om, cât și ca inginer silvic 
și bun coleg de serviciu, de întreg personalul Direcției Silvice Bacău, unde și-a dedicat viața carierei 
silvice. 

A decedat în ziua de 7 iulie 2017, după o scurtă dar grea suferință. Colegii de facultate, din 
seria 1962-1967, își exprimă părerea de rău pentru această pierdere precum și pentru faptul că nu a 
mai fost alături de ei la împlinirea a 50 de ani de la terminarea facultății. La plecarea în lumea celor 
drepți, a lăsat în urmă o mare amărăciune. 

Gheorghe Isaic (la întâlnirea de 45 de ani de la absolvirea Facultății de Silvicultură) 

Gheorghe Isaic va rămâne mereu în amintirea noastră, privindu-ne de acolo de sus, unde a 
plecat spre lumină, cu speranța că silvicultorii îi vor urma exemplul în profesie și în familie și vor 
îndeplini tot ceea ce el a sperat. 


