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Informaţii personale  

Nume / Prenume Ţicoiu Gică 

Adresă Str. C. Coposu Nr. 11 Mărăşeşti, jud. Vrancea 

Mobil 0745.162.106    

E-mail(uri) ticoiugica@gmail.com 
  

Data naşterii 12.02.1965 
  

 
 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2015-Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director al Direcţiei de control al regimului silvic şi activitatii cinegetice 

Activităţi şi responsabilităţi principale Controlul respectării regimului silvic şi cinegetic pe raza judeţelor Brăila, Buzău, Galaţi, Tulcea, Vaslui, 
Vrancea 

Numele angajatorului Garda Forestieră Focşani 

Sectorul de activitate Silvicultură, exploatări forestiere şi vânătoare 
  

Perioada 2005-2015 

Funcţia sau postul ocupat Inspector Şef adjunct tehnic  

Activităţi şi responsabilităţi principale Monitorizarea şi controlul activităţii din silvicultură şi a activităţii de vânătoare pe raza judeţelor Brăila, 
Buzău, Galaţi, Tulcea, Vaslui, Vrancea 

Numele angajatorului Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Cinegetic (I.T.R.S.V.) Focşani 

Sectorul de activitate Silvicultură, exploatări forestiere şi vânătoare 
  

Perioada 1995-2005 

Funcţia sau postul ocupat Inginer, Şef birou 

Activităţi şi responsabilităţi principale Fond Forestier, Paza şi protecţia pădurilor, protecţia muncii, incendii de pădure 

Numele angajatorului Direcţia Silvică Focşani 

Sectorul de activitate Silvicultură 
  

Perioada 1990-1995 

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cultura şi refacerea pădurilor, pepiniere, investiţii, drumuri forestiere, mecanizarea lucrărilor silvice 

Numele angajatorului Ocolul Silvic Gugeşti 

Sectorul de activitate Silvicultură 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1985-1990 

Calificarea / diploma obţinută Inginer silvic 

Disciplinele principale studiate  Silvic, exploatare forestieră, vânătoare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere Braşov 
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Perioada 1979-1983 

Calificarea / diploma obţinută Tehnician silvic 

Disciplinele principale studiate  Silvicultură, exploatare forestieră, vânătoare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Liceul Silvic Câmpulung Moldovenesc 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă română 
  

Limba străină cunoscută  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză  Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar 
  

Competenţe şi abilităţi sociale - Abilităţi de comunicare dobândite în timpul activităţii;  
- Abilități de interacțiune în discuții profesionale 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Competențe organizatorice de coordonare a activității; 
- Abilități de conducere a echipelor de control 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Cunoașterea procedeelor de control; 
- Cunoașterea problemelor cu care se confruntă sectorul 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- Nivel de bază. 

  

Alte competenţe şi aptitudini - Cunoașterea situației reale din teren din raza de activitate; 
- Capacitate de sinteză; 
- Capacitate decizională  

  

Informaţii suplimentare - Cursuri de perfecţionare, seminarii în perioada 1991- prezent în domeniul de specialitate şi cel al 
funcţionarilor publici; 

- Referințe: director din cadrul Autorității din Silvicultură, inspectori șefi, directori direcție silvică, 
reprezentanți administratori și proprietari de păduri, reprezentanți ai instituțiilor colaboratoare 
(Poliție, Jandarmerie, Mediu, etc.) 

 


