
 

Dacă iți place să locuieşti nas în nas cu natura, dacă iți dorești să o asculți și să 

te ințelegi cu ea, pentru că ea iți răspunde la toate întrebările, dacă iți place să 

îngrijesti natura, dacă ai visat să ai cal şi puşcă, daca visul copilăriei a fost să fii 

mereu liber, dacă iți plac iepurii, căprioarele și câinii, dacă iți plac brazii, stejarii, 

fagii și mestecenii,  să știi că doar padurea iți poate oferi toate aceste lucruri. 

Și dacă vrei să spui toate acestea intr-un singur cuvânt, atunci vei spune 

pădurar... 

Pădurarul este cel care păzește pădurea. El e străjerul ei. Pădurarul taie lemnul 

din pădure când este nevoie. Tot el este cel care plantează arbori în locul celor 

tăiați. 

Pădurarul este cel care administează activitățile de tăiere si exploatarea a 

bustenilor din ocolul silvic de care răspunde. 

Pădurarul organizează și administrează munca din ocolul silvic, elaborează 

programe de lucru și de transport, selecteaza copacii care trebuie tăiați,  

organizează transportul de materiale, mașini și echipament la locul dorit și în 

timpul solicitat, asigură respectarea regulamentelor de protectie contra 

incendiilor și de protecție a muncii, face rapoarte despre munca efectuată, 

despre productie și despre stocuri, pastrează documentele necesare, efectuează 

munca de administrator al proprietații în ocolul silvic și emite documentele 

necesare pentru administrarea eficientă a pădurii (cum ar fi rapoarte despre 

creșterea optimă a copacilor, reîmpadurire etc.). 

Activitatea pădurarului se desfasoară parțial în birouri și partial în aer liber, de 

aceea condițiile de vreme schimbătoare sunt inevitabile. 

Instrumentele și echipamentele utilizate în munca de zi cu zi, sunt - un 

computer, o mașina sau alt vehicul, dispozitive pentru măsurat buștenii, 

ustensile de scris și exprimarea verbală. 

De ce ai nevoie pentru a deveni pădurar ? 

Va trebui sa urmezi 3 (trei) ani de studii, ani în care vei face practică la diverși 

operatori economici din zonă, pentru insușirea și ulterior dezvoltarea abilităților 

profesionale, vei invăța să ai o atitudine pozitivă față de munca în natură, și îți 

vei dezvolta aptitudinile de organizator, vei putea accesa o bursă profesionala 

(200 lei / lună) și vei avea posibilitatea de a-ți continua studiile după acesti 3ani.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


