
Ioan Terea revine la conducerea Directiei Silvice Sibiu
Vineri, 13 iulie, fostul director al Directiei Silvice Sibiu, ing. Ilie Troanca si-a inaintat demisia catre
conducerea Regiei Nationale a Padurilor - ROMSILVA. in aceeasi zi, prin decizia 397 a directorului
general RNP ROMSILVA, dr. ing. Adam Craciunescu, la conducerea Directiei Silvice Sibiu a fost numit
ing. Ioan Terea. Acesta a mai ocupat functia de director al Directiei Silvice Sibiu in perioadele 2003 -
2005 si aprilie 2009 - ianuarie 2010. Trebuie spus ca Ioan Terea este un bun practician care stie bine la ce
s-a angajat si care, avand o buna si indelungata experienta in domeniul silviculturii, doreste sa imprime un
ritm alert tuturor angajatilor si sa eficientizeze la maximum intreaga activitate a Directiei Silvice Sibiu,
punand accent pe cresterea competentelor personalului silvic si pe asezarea valorilor din acest domeniu
intr-o ordine corecta.
  
  "Ca de fiecare data, si acum revin la conducerea Directiei Silvice Sibiu cu gandul cel bun. Prioritatea
mea zero o reprezinta promovarea criteriilor de performanta la nivelul directiei in functie de oferta
manageriala a fiecarui ocol silvic. Pentru perioada imediat urmatoare obiectivele mele principale sunt:
asigurarea integritatii fondului forestier sibian; identificarea de noi suprafete propice pentru a fi
impadurite, incepand chiar din toamna acestui an; paza eficienta a padurilor; transparenta deplina in
organizarea licitatiilor de masa lemnoasa. Saptamana aceasta, in zilele de miercuri, joi si vineri voi avea
intalniri de lucru cu intreg personalul din cele 8 ocoale silvice subordonate directiei, pentru a pune in
aplicare aceste obiective " - a declarat pentru TRIBUNA, ing. Ioan Terea. 
  
  in incheiere, directorul Ioan Terea a facut si un anunt important care ii va surprinde pe unii sibieni, dar ii
va bucura mult pe iubitorii padurii: "incepand din decembrie 2012 nu se vor mai taia pomi de Craciun din
padurile apartinand Directiei Silvice Sibiu. Precizam ca aceasta initiativa nu este una singulara la nivelul
RNP ROMSILVA. Mai multe Directii Silvice din tara nu mai recolteaza brazi de Craciun din fondurile
proprii, de mai multi ani ".

Cuvinte cheie: licitatii  lemnoasa  paza  itm  pal  ioan terea  rent  manager  vand  2012

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/licitatii
https://www.sibiul.ro/cauta/1/lemnoasa
https://www.sibiul.ro/cauta/1/paza
https://www.sibiul.ro/cauta/1/itm
https://www.sibiul.ro/cauta/1/pal
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ioan+terea
https://www.sibiul.ro/cauta/1/rent
https://www.sibiul.ro/cauta/1/manager
https://www.sibiul.ro/cauta/1/vand
https://www.sibiul.ro/cauta/1/2012

