
 
              Anexa nr. __. 

la contractul individual de munca  

nr. ____din __________20____ 

 

INSTRUCŢIUNE 

de funcţie a pădurarului 
 

          I.DISPOZIŢII  GENERALE 

1.1.Pădurarul este persoană  responsabilă de paza fondului forestier şi cinegetic a cantonului şi a 

bunurilor materiale încredinţate pentru păstrare din canton  . 
1.2.Pădurarul este numit în funcţie şi eliberat din funcţie de către directorul întreprinderii la 

propunerea sau cu acceptul şefului de ocol silvic. 

1.3.Pădurarul se supune nemijlocit conducerii ocolului silvic. 
1.4. Organizează efectuarea tuturor lucrărilor silvice în canton şi controlează calitatea executării lor 

1.5. În activitatea sa pădurarul se conduce de ordinele, şi dispoziţiile directorului întreprinderii şi a 

conducerii ocolului silvic, Regulamentul pazei fondului forestier de stat, materialele cartografice de 
amenajare,planul de activitate a cantonului,aprobat de directorul întreprinderii şi de prezenţa  instrucţiune de 

funcţie. 

 

II. FUNCŢIILE  ŞI  OBLIGAŢIUNILE  PRINCIPALE 
2.1. Păstrează fondul forestier ,maşinile,mecanismele,utilajul şi alte bunuri materiale,aflate la 

evidenşa contabilă a cantonului ; 

2.2. Controlează calitatea lucrărilor efectuate pe teritoriul cantonului,starea reţelelor telefonice şi 
electrice,semnele amenajistice,făntănilor,izvoarelor,pădurilor,drumurilor şi altor edificii în conformitate cu 

actele normative în vigoare . 

            2.3. Informează operativ şi la timp conducerea ocolului silvic despre apariţia bolilor şi vătămătorilor 
pădurii, identifică arborii/arboretele infectaţi, rupţi, doborâţi de fenomene naturale şi raportează în scris 

maistrului pădurar; 

2.4. Efectuează lucrul de lămurire  în mase referitor la paza şi protecţia pădurii . 

2.5. Acordă ajutor maistrului-pădurar în vederea organizării şi executării la timp şi calitativ a 
lucrărilor silvice. 

2.6. Participă la delimitarea şi evaluarea parchetelor în limitele tuturor tipurilor de tăieri și poartă 

responsabilitate de calitate lucrărilor efectuate  . 
2.7. Repartizează ,conform bonurilor eliberate de ocolul silvic suprafeţ în fondul forestier pentu 

folosinţe. 

2.8. Acordă ajutor grupei de amenajare în perioda de efectuare a lucrărilor de amenajare a sectorului 

de pădure   încredinţat. 
2.9. Duce evidenţa şi efectuează întocmirea dărilor de seamă stabilite în domeniul activităţii de 

conducere a întreprinderii silvice.  

            2.10 Apără integritatea fondului forestier  împotriva ocupării sau folosirii ilegale de terenuri, a 
tăierilor ilegale de arbori şi sustragerii de lemn sau alte produse ale pădurii,distrugerii construcţiilor, 

instalaţiilor, bornelor, culturilor, degradării arborilor, puieţilor şi lăstarilor, precum şi a oricăror fapte ilegale;  

            2.11 Strict răspunde de respectarea regulamentului intern, securităţii şi sănătăţii în muncă de către 
muncitorii subordonaţi, normele tehnicii securităţii şi activitate în domeniu; 

            2.12 Pădurarul poartă responsabilitate personală de activitatea sa, de obiectele primite în folosinţă 

pentru a-şi îndeplini obligaţiunile şi de îndeplinirea în termenii prevăzuţi a dispoziţiilor şefului de ocol silvic, 

directorului întreprinderii; 
             2.13 Pădurarul reţine, conform legislaţiei în vigoare persoanele vinovate de săvîrşirea contravenţiilor 

silvice, încălcarea regulilor de vînat cu confiscarea producţiei dobîndite illegal în pădure; 

           2.14 Pădurarul controlează documentele la efectuarea tuturor tipurilor de tăieri a pădurii; 
           2.15 Identifică cioatele arborilor tăiaţi ilicit şi locurile arborilor defrişaţi; 

            2 .16 Ia măsuri de prevenire a depozitării deşeurilor pe teritoriul fondului forestier,aplică prevederile 

legale în cazul constatării unor astfel de fapte; 

           2.17 Pădurarul poartă responsabilitate de calitate lucrărilor efectuate  la toate tipurile de exploatări 
forestieră (tăieri diverse, secundare, principale) 

           2.18 Pădurarul poartă responsabilitatea de stivuirea lemnului de foc, lemnului de lucru și a crengelor 

realizabile și nerealizabile    după finisarea  lucrărilor de exploatarea parcetului și pînă la recepția tehnică a 
masei lemnoase( crengi Ø 2 cm – 6 cm cu lungimea 2m, lemn de foc Ø 7 cm – ∞, lemn  de gater Ø 12 cm – 

∞, manele Ø 8 cm – ∞, stive lemn de foc b-1-2 m, h – 1,08m, l  – ∞)     
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             2.19 Urmăreşte ca modul de recoltare, din terenurile fondului forestier,a fructelor şi pomuşoarelor 

sălbatice, nucilor, ciupercilor, plantelor medicinale  şi altor plante pentru satisfacerea necesităţilor de 

producţie şi ştiinţifice, precum şi în scopul obţinerii beneficiilor de la vânzarea acestora, să fie efectuat în 
baza autorizaţiilor şi altor documente eliberate de autorităţile abilitate în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 

             2.20 Instaliază panouri de avertizare şi de popularizare privind paza pădurii, prevenirea şi stingerea 
incendiilor de pădure, accesul şi parcarea autovehiculelor în pădure. 

 

                      III.DREPTURILE 

               3.1. Pădurarul are dreptul să efectueze controlul respectării regulilor antiincendiare în pădure de 
către toţi lucrătorii,precum şi a persoanelor în parte,care se află în pădure. 

               3.2. Controlează documentele la efectuarea tuturor tipurilor de tăieri a pădurii,păşunat,cositul 

fănului şi alte feluri de folosinţe silvice. 
               3.3. Reţine  ,conform  legislaţiei în vigoare persoanele vinovate de săvârşirea contravenţiilor 

silvice,încălcarea regulilor de vănat cu confiscarea producţiei dobăndite ilegal în pădure. 

               3.4. Întocmeşte procese –verbale cu privire la încălcările depistate şi le prezintă în ocolul silvic 
pentru a fi înaintate în organele judiciare. 

               3.5. Primeşte de sinestătător decizii,reişind din situaţia operativă creată în sectorul de pădure 

încredinţat,informănd ulterior conducerea ocolului silvic despre decizia luată.  

 

IV.      RESPONSABILITATEA 

              4.1. Pădurarul poartă responsabilitatea materială de : 

               -     paza fondului forestier şi cinegetic , 
               -     încălcarea regulilor securităţii antiincendiare, 

               -     tăieri ilicite  şi braconaj , 

               -     cositul fânului ,păşunatul animalelor, 
               -     alte încălcări de folosinţă a fondului forestier, 

               -     îndeplinirea  în termenii prevăzuti a sarcinilor ordonate de conducerea ocolului silvic. 

               -     bunuri materiale luate în gestiune (toată producția forestieră) 

               -     eliberarea producției forestieră  fără documente de insoţire (bon de livrare producţiei forestiere, 
factura fiscală,dispoziţie de încasare)  

              4.2. Este obligat să informeze conducere ocolului silvic despre problemele şi activitatea cantonului. 

              4.5. Pădurarul este responsabil de respectarea legislaţiei protecţiei muncii de către muncitorii 
subordonaţi şi normelor tehnicii securităţii.           

 

V.    PĂDURARUL  E  NECESAR  SĂ  CUNOASCĂ 

              5.1. Regulamentele cu privire la efectuarea tuturor lucrărilor silvice. 
              5.2. Aşezarea topografică a fondului forestier înncredinţat şi particularităţile formaţiunilor silvice 

din limitele cantonului. 

              5.3. Standartele în vigoare. 
              5.4. Normele de muncă şi retribuirea unitară la toate lucrările efectuate în canton. 

              5.5. Documentele necesare în activitatea sa şi modul de întocmire a lor. 

              5.6. Regulile de eliberare a lemnului pe picior şi a folosinţeelor silvice. 
              5.7. Regulamentul pazei fondului forestier de stat. 

              5.8. Tehnica securităţii,normele sanitare de producere şi antiincendiare. 

              5.9. Legislaţia muncii,legislaţia silvică , hotărîrei guvernului nr.740 din17 iunie 2003 pentru 

aprobarea actelor normative vizînd gestionarea gospodăriei silvice . 
              5.10.Alte acte normative şi legislative de profil. 

              5.11.Limba română .    

 

VI. CERINŢELE  DE  CALIFICARE. 

   6.1. Studii superioare de specialitate fără cerinţe către vechime în muncă, studii medii  de 

specialitate ori studii medii generale şi pregătire specială .               

 

ANGAJATOR                                                                                                                            SALARIAT 

________________     Juganaru Igor                                                         _________      ________________ 

(semnatura)                (numele, prenumele)                                                 (semnatura)     (numele, prenumele)  
r. Leova, or. Iargara                                               L. S.  

str. Stefan Voda, 180 

1002605004174 


