
IMPORTANȚA PĂDURII ÎN VIAȚA MODERNĂ:

-rol igienic asupra aerului – reduce poluarea, absoarbe CO2 și elimină 

oxigen prin procesul de fotosinteză

-sursă de materii prime (lemn de lucru și lemn de foc – sursă de 

energie- dar și produsele nelemnoase – sursă de hrană);

- oferă locuri de muncă pentru localnici;

- restabilește funcția ecosistemului - întârzie/stopează degradarea, 

eroziunea si alunecările de teren;

-are rolul de a proteja apele, prin menținera unei cantități de apă din 

precipitații și împiedică formarea aluviunilor;

-ameliorează efectele climatice (temperatură, precipitații, etc.)

-oferă habitate pentru plante și animale;

-rol estetic, îmbunătățind peisajul unei regiuni;

-rol social



 Resursele pădurii:

1. Lemn folosit în toate domeniile de activitate

2. Produse nelemnoase precum vânatul, peștii din 
apele de munte, coaja, coloranţii, răşina, fructele de 
pădure, florile, plantele medicinale, ciupercile,
nuiele pentru împletituri, etc







 Pădurarul este  persoana însărcinată cu paza 

pădurii și se ocupă de îngrijirea acesteia, este o funcție 
de stat care se obține după terminarea unei școli 
silvice. Atribuțiile pădurarului sunt: asigură paza și 
protecția  pădurii, asigură regenerarea pădurii, 
îngrijește și aplică la timp lucrările de îngrijire și 
conducere a pădurii, menține bornele și limitele 
pădurii, pune în valoare masa lemnoasă, 
supraveghează exploatările forestiere, eliberează avize 
pentru transportul lemnului, sesizează în scris 
superiorilor orice nereguli constatate, înscrie zilnic în 
condica de serviciu activitatea desfășurată și lucrările 
executate. 



 Pentru paza și îngrijirea vânatului se ocupă paznicul de vânătoare 
care are următoarele atribuții:

 1. Răspunde de paza vânatului şi a peştelui 
2. Ia măsuri pentru prevenirea şi descoperirea actelor de braconaj 
3. Se preocupă de combaterea dăunătorilor vânatului şi a peştelui 
4. Asigură însămânţatul culturilor agricole şi întreţinerea lor, pe suprafeţele 
destinate hranei vânatului, luând măsuri de recoltare a furajelor, depozitare şi 
păstrarea lor în bune condiţii . 
5. Aprovizionează cu sare sărăriile existente primăvara , toamna şi ori de câte ori 
este necesar 
6. Răspunde de existenţa şi de buna întreţinere a inventarului dat în păstrarea sa 
(arme , binoclu , capcane , cal de serviciu , cabane , hrănitori , etc.)
7. Numerotează construcţiile şi instalaţiile vânătoreşti 
8. Este obligat să cunoască , până în cele mai mici amănunte fondul de vânătoare, 
localizează mişcarea vânatului în teren efectivul şi calitatea acestuia 
9. Este obligat să înregistreze în condică recolta de vânat din fondul de fondul de 
vânătoare dat în grja sa, să semneze documentele de vânătoare .
10. Conduce în teren vânătorii care posedă autorizaţii individuale luând măsuri 
pentru reuşita vânătorii . 
11. La vânătorile colective de iepuri , fazani , mistreţi şi de combatere a 
dăunătorilor vânatului , va duce la îndeplinirea sarcinilor pe care le primeşte de la 
asociaţie 
12. Respectă ţinuta regulamentară a uniformei .
13. Înscrie în condica de serviciu pe care o poartă în timpul serviciului asupra sa , 
in mod conştiincios , toate datele din formularea acesteia.





 Scos puieți din pepinieră



 Plantat puieți în fond forestier





 Ecologizare ape montane





 Construcții pentru îngrijirea vânatului

 Observatoare 





















Grija pentru pădure este 

eminamente grija zilei de mâine, 

este simţul solidarităţii cu viitorul” 

(Marin Drăcea)


