ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr._____ din _______.2018
privind revizuirea Amenajamentului pastoral care se va aplica pe teritoriul administrativ al
Comunei Pesac începând cu data de 01.03.2018

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 16.02.2018, având în
vedere următoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nr.237/23.01.2018 întocmit de doamna Lungu
Silvia-Angelica, inspector I principal - agricol, prin care propune Consiliului Local Pesac adoptarea
unei hotărâri privind revizuirea Amenajamentului pastoral care se va aplica pe teritoriul administrativ
al Comunei Pesac;
- Studiul pedologic și agrochimic ce stă la baza întocmirii planului de fertilizare și a stabilirii
măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de
pajiști permanente întocmit pentru Comuna Pesac de către Oficiul Județean pentru Studii Pedologice și
Agrochimice Timiș, studiu înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.80/09.01.2018;
- Amenajamentul pastoral revizuit înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub
nr.249/23.01.2018 elaborat de specialiști din cadrul Primăriei Comunei Pesac în anul 2015 și revizuit
în anul 2018 împreună cu reprezentantul Direcției pentru Agricultură Județeană Timiș în conformitate
cu actele normative în vigoare, precum și potrivit Studiului pedologic și agrochimic întocmit de
Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Timiș înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub
nr.80/09.01.2018;
- anunțul privind dezbaterea publică înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub
nr.253/23.01.2018, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică locală, republicată (r1); față de procedura consultării publice nu au
fost înregistrate sesizări, observații sau puncte de vedere cu privire la Amenajamentul pastoral revizuit;
- prevederile H.C.L. Pesac nr.20/13.02.2015 privind aprobarea amenajamentului pastoral care
se va aplica pe teritoriul administrativ al Comunei Pesac, precum și inițierea procedurii de închiriere a
pajiștilor disponibile;
- protocolul de predare-primire a patrimoniului imobiliar extravilan şi intravilan referitor la
delimitarea dintre comuna Pesac și Comuna Pesac, înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub
nr.1524/11.05.2009 şi înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.2675/11.05.2009, în concordanţă
cu prevederile Legii nr.369/2007 pentru înfiinţarea comunei Pesac, judeţul Timiş, prin reorganizarea
comunei Pesac;
- Ordinul Prefectului Județului Timiș nr.744/30.06.1994 privind Comuna Periam cu satul
aparținător Pesac;
- adresa nr.4006/06.10.2014 a Primăriei Comunei Pesac transmisă Oficiului Județean pentru
Studii Pedologice și Agrochimice Timiș;
- adresa nr.725/13.02.2015 a Primăriei Comunei Pesac transmisă Direcției pentru Agricultură
Județeană Timiș;
1

- adresa nr.528/09.06.2015 a Consiliului Județean Timiș-Camera Agricolă a Județului Timiș
înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2742/09.06.2015;
- adresa nr.527/09.06.2015 a Consiliului Județean Timiș-Camera Agricolă a Județului Timiș
înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2783/15.06.2015;
- adresa nr.1270/11.12.2015 a Consiliului Județean Timiș-Camera Agricolă a Județului Timiș
înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.5860/14.12.2015;
- adresa nr.305/03.03.2016 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale-Direcția pentru
Agricultură Județeană Timiș înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1146/04.03.2016;
- adresa nr.2649/15.06.2016 a Primăriei Comunei Pesac transmisă Oficiului Județean pentru
Studii Pedologice și Agrochimice Timiș;
- adresa nr.3121/27.07.2016 a Primăriei Comunei Pesac transmisă Oficiului Județean pentru
Studii Pedologice și Agrochimice Timiș;
- adresa nr.1545/21.04.2017 a Primăriei Comunei Pesac transmisă Oficiului de Studii
Pedologice și Agrochimice Timiș și înregistrată la această instituție sub nr.497/26.04.2017;
- adresa nr.523/03.05.2017 a Oficiului Județean pentru Studii Pedologice și Agrochimice
Timiș, înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1651/03.05.2017;
- adresa nr.974/06.04.2017 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale-Direcția pentru
Agricultură Județeană Timiș înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1374/07.04.2017;
- răspunsul nr.1374/04.05.2017 a Primăriei Comunei Pesac transmisă Direcției pentru
Agricultură Județeană Timiș;
- adresa nr.1667/04.05.2017 a Primăriei Comunei Pesac transmisă Direcției pentru Agricultură
Județeană Timiș;
- adresa nr.1444/12.05.2017 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale-Direcția pentru
Agricultură Județeană Timiș înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1761/12.05.2017;
- adresa nr.4208/07.02.2018 a Instituției Prefectului-Județul Timiș înregistrată la Primăria
Comunei Pesac sub nr.481/08.02.2018;
- prevederile Legii nr.72/2002 privind legea zootehniei, republicată (r1);
- prevederile H.G. nr.940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
zootehniei nr. 72/2002;
- prevederile O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.86/2014 pentru aprobarea O.U.G. nr.34/2013 privind
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea
Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.8 alin.7, art.81 alin.2-3, art.12 alin.3, art.13 alin.1 lit.b,c și art.13 alin.2-3 din
H.G. nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G.
nr.34/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.A.P. nr.407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune și
închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al
municipiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.A.P. nr.544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de
animale pe hectar de pajiște;
- prevederile O.U.G. nr.63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din
domeniul agriculturii, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.A.P. nr.226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activității
de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor la nivel național, pe termen mediu și lung, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor
necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, precum și
pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr.
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34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea
și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013;
- prevederile H.G. nr.643/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea
pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;
În temeiul art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b pct.19, art.45 alin.3 coroborate cu art.115 alin.1 lit.b și
art.123 ali.1-2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă revizuirea Amenajamentului pastoral al Comunei Pesac care se va aplica
pe teritoriul administrativ al Comunei Pesac începând cu data de 01.03.2018, conform documentației
anexate care constituie Anexa nr.1 și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei Pesac
– domnul Toma Cornel, compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Pesac, precum
și crescătorii de animale.
Art.3. Prezentul proiect de hotărâre se comunică:
- Consiliului Local Pesac.

PRIMAR,
TOMA CORNEL

AVIZAT
Secretar comună,
DUMITRAŞ ANGELICA
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Capitolul I. INTRODUCERE
În cadrul legislației pentru pajiști se prevede obligativitatea întocmirii amenajamentelor
pastorale și silvopastorale.
La nivelul Comunității Europene, în cadrul Programului Cadru pentru Cercetare-Dezvoltare
Orizont 2020 (2014-2020), un rol important se atribuie asigurării sănătății animalelor și oamenilor
consumatori ai produselor zootehnice.
Alinierea țării noastre la Comunitatea Europeană impune armonizarea standardelor
/reglementărilor /normelor noastre la cerințele specificate în Directivele CE. Certificarea calității
produselor/serviciilor și acreditarea laboratoarelor este absolut necesară în contextul competitivității
la nivel european, acestea având un rol important în asigurarea sănătății securității vieții oamenilor și
animalelor.
Pajiștile permanente din țara noastră însumează 4,9 milioane hectare, România ocupând locul
al V-lea în Europa, după Franța, Marea Britanie, Spania și Germania. Pajiștile sunt un element
esențial al sistemelor de agricultură sustenabilă: asigură furajele, bunăstarea animalelor, mențin
fertilitatea solurilor și oferă posibilitatea folosirii optime a terenurilor mai slab productive și multe
altele.
După anii 1990, agricultura noastră a suferit transformări structurale profunde și odată cu ea și
patrimoniul pastoral.
Reducerea în această perioadă a efectivelor de bovine și ovine cu aproape 50%, prin care se
valorificau cele aproape 5 milioane hectare de pajiști permanente (2/3 pășuni și 1/3 fânețe), cât și
apariția de noi resurse furajere pe terenurile arabile necultivate ajunse în diferite stadii de pârloagă a
determinat reducerea încărcării cu animale până la abandon a întinse suprafețe de pășuni și fânețe cu
mari pierderi pentru economia națională.
Conform Codului de Bune Condiții Agricole și de Mediu (GAEC), stabilite în Regulamentul
Consiliului Uniunii Europene (CE) numărul 1782/2003, țara noastră trebuie să acorde o atenție
deosebită acestui patrimoniu pastoral prin menținerea suprafeței existente la 1 ianuarie 2007 (GAEC
11), asigurarea unui nivel minim de întreținere (GAEC 7) și evitarea instalării vegetației nedorite
(GAEC 10).
Integrarea în circuitul productiv a pajiștilor abandonate, sporirea producției de iarbă și
valorificarea ei rațională, în condițiile conservării biodiversității și a peisajelor, sunt principalele
probleme care vor fi soluționate prin întocmirea amenajamentului pastoral.
Condițiile ecologice diferite în care sunt situate pajiștile, precum și schimbările socioeconomice au condus la un anumit stadiu de degradare. Se impun noi soluții pentru gospodărirea
rațională a patrimoniului pastoral, caracterizată prin armonizarea dintre dezvoltarea economicosocială și protecția mediului.
Administrarea și exploatarea rațională a patrimoniului pastoral vizează următoarele aspecte:
- inventarierea și bonitarea fondului pastoral în vederea stabilirii stării de degradare a solului și
a covorului ierbos și reintroducerea acestora în circuitul agricol performant și al amenajamentelor
pastorale;
- conservarea germoplasmei genetice vegetale, a biodiversității și variabilității genetice la
speciile de graminee și leguminoase perene de pajiști;
- crearea de cultivare (soiuri și hibrizi) pentru furaje, protecție și estetică peisajeră cu potențial
ridicat de producție și de adaptare la diferite condiții ecologice, tehnologice și de valorificare;
- producerea de semințe din verigile biologice superiore la speciile de graminee și
leguminoase perene de pajiști;
- tehnologii de îmbunătățire și folosire în sistem extensiv, semiintensiv și intensiv a pajiștilor
situate în diferite condiții staționale, urmărindu-se dezvoltarea multifunctionalității acestora în
contextul unei agriculturi durabile;
- studiul, implementarea și extinderea sistemului agrosilvopastoral ca masură preventivă
împotriva aridizării și deșertificării pajiștilor permanente;
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- elaborarea unor tehnologii de mecanizare și promovarea unui sistem de mașini specifice
lucrărilor agricole pe pajiști, în condițiile unor inputuri minime caracterizate printr-un impact ecologic
redus;
- cercetarea și promovarea unor noi metode de conservare a nutrețurilor pentru sezonul rece,
care să asigure o calitate furajeră superioară;
- optimizarea economică a secvențelor și verigilor tehnologice de obținere și valorificare a
furajelor de pe pajiști;
- diseminarea rezultatelor cercetării din domeniul pajiștilor și îmbunătățirea fluxului de
informații de la nivel științific la fermier și asigurarea feed-back-ului în vederea orientării cercetărilor
spre cerințele fermierilor și conștientizarea acestora ca principali vectori de menținere a echilibrului
mediului înconjurător.
Gestionarea biodiversității, a resurselor vegetale și animale în timp și spațiu este una din
măsurile prioritare la nivelul Politicii Agricole Comune. Importanța pajiștilor ca element regulator al
ciclurilor biogeochimice (C, N, H2O, P etc.) și capacitatea ridicată de sechestrare a CO2 la nivelul
solului, precum și multifuncționalitatea pajiștilor contribuie în mod substanțial la dezvoltarea durabilă
a agriculturii.
Amenajamentul pastoral reprezintă un îndrumar de lucru adaptat condițiilor locale,
pentru valorificarea economică și durabilă a pajiștilor, astfel încât să permită menținerea
biodiversității, creșterea productivității, a capacității de regenerare a plantelor, utilizatorii
având obligația să gestioneze pajiștile conform normelor tehnice prevăzute în amenajament.
Conform O.U.G. nr.34/2013, amenajamentul pastoral cuprinde:
- actele care stau la baza dreptului de proprietate, inclusiv schița pajiștii sau planul cadastral;
- determinarea suprafeței pajiștii cu prezentarea denumirii, suprafeței, vecinătăților și a
hotarelor;
- descrierea situației geografice și topografice a pajiștii sau a diferitelor unități în cazul în care
pajiștea se compune din mai multe porțiuni;
- descrierea solului pajiștii;
- descrierea florei pajiștii;
- calitatea pajiștii;
- determinarea suprafețelor de pajiște care sunt oprite de la pășunat;
- perioada de pășunat;
- capacitatea de pășunat și încărcătura optimă;
- stabilirea căilor de acces;
- stabilirea surselor și a locurilor de adăpat;
- locurile de adăpost pentru animale și oameni;
- împărțirea pajiștii pe unități de exploatare și tarlale pentru diferite specii;
- lucrările care se execută în fiecare an pentru întreținerea și creșterea fertilității solului;
- lucrările de îmbunătățire anuală și pe termen lung;
- lucrările tehnice și instalațiile care se utilizează, cu indicarea locului de amplasare.
Dacă lucrările cuprinse în primele elemente din amenajament (acte de proprietate, descriere
geografică și topografică) au putut fi realizate pe baza documentelor și informatiilor existente la
nivelul autorităților publice locale, activitățile referitoare la descrierea stațiunilor și determinarea
tipurilor de pajiști și stabilirea tehnologiilor de cultură și exploatare a pajiștilor, a necesitat deplasarea
și culegerea de informații pe teren.
Având în vedere complexitatea covorului vegetal, funcțiile și caracteristicile sale, evaluarea
acestuia trebuie să fie făcută de către specialiștii în domeniu.
Astfel, pentru determinarea capacității de producție a fost necesară bonitarea vegetației și a
terenului.
Bonitarea vegetației cuprinde calculul Valorii pastorale (Vp) pe baza compoziției floristice, a
gradului de acoperire (%) și a valorii furajere a speciilor (IS), Vp = (% x Is) / 100. Valoarea pastorală
se determină în funcție de existența golurilor în covorul vegetal, a mușuroaielor, pietrelor, sau a
vegetației lemnoase. Fiecărui punct de bonitare îi corespunde o încărcătură de 0,02 UVM/ha.
Pe baza informațiilor culese, specialiștii au stabilit măsurile tehnologice care vor fi aplicate,
corelate cu cerințele de Agro-mediu, evoluția anuală a productivității covorului vegetal, direcția de
evoluție în timp a covorului vegetal.
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Responsabilitatea pentru respectarea bunelor condiții agricole și de mediu revine exclusiv
utilizatorului.
Se va stabili necesarul zilnic de apă pentru animale și modul de asigurare prin identificarea
surselor (măsurarea debitului) și amenajarea locurilor de adăpat.
Având în vedere valorificarea eficientă a furajului prin păstrarea compoziției floristice, a ratei
de creștere a plantelor și asigurarea cerințelor nutriționale a animalelor, pajiștile vor fi împărțite în
trupuri/loturi.
Existența unor limite naturale, productivitatea pajiștilor și măsurile de îmbunătățire ce se vor
aplica, pot da dimensiunea trupurilor/loturilor.
Amenajamentul pastoral este întocmit pe o perioadă de 10 ani, cuprinzând toate suprafețele de
pajiști disponibile aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale – Comuna Pesac, indiferent
dacă au mai fost sau nu închiriate/concesionate până în prezent.
Modul de implementare a prezentului amenajament pastoral se stabilește prin contractul de
închiriere, conform pevederilor legale, responsabilitatea pentru gestionarea pajiștilor (conform
normelor tehnice prevăzute în amenajament, cu respectarea bunelor condiții agricole și de mediu)
revenind exclusiv utilizatorului, iar primarul – prin aparatul de specialitate – asigură controlul cu
privire la respectarea prevederilor contractuale stabilite pentru pajiștile închiriate.
Condițiile ecologice, precum și schimbările socio-economice au condus la un anumit stadiu de
degradare. Se impun pe viitor noi cercetări științifice, o abordare integrată și interdisciplinară în
vederea elaborării de noi soluții pentru gospodărirea rațională a patrimoniului pastoral.

Capitolul II. LEGISLAȚIA ÎN DOMENIU
Legislația din domeniul pajiștilor prevede modul de gestionare a pajiștilor, care se stabilește
prin amenajamente pastorale, întocmite în concordanță cu obiectivele sociale, economice și cu
respectarea dreptului de proprietate asupra pajiștilor.
Actele normative în vigoare care reglementează organizarea, administrarea și exploatarea
pajiştilor permanente sunt:
- O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr.86/2014 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991;
- H.G. nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
O.U.G. nr.34/2013;
- O.A.P. nr.407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune și închiriere a
suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al
municipiilor;
- O.A.P. nr.544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe
hectar de pajiște;
- O.U.G. nr.63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul
agriculturii;
- Legea nr.72/2002 privind legea zootehniei, republicată;
- H.G. nr.940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei
nr. 72/2002.
De precizat faptul că prin Ordinul Prefectului Județului Timiș nr.744/30.06.1994 s-a stabilit
suprafața de 165,35 ha teren ce reprezintă pășune care aparţine domeniului privat al Comunei Pesac.
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Capitolul III. OBIECTIVELE AMENAJAMENTULUI
Subcapitolul 3.1. ORGANIZAREA TERITORIULUI

a) Situaţia teritorial-administrativă
• Amplasarea teritorială: Pajiştile analizate se află pe teritoriul administrativ al Comunei PESAC,
Judeţul TIMIȘ, Regiunea BANAT.
• Deţinătorul legal al păşunii care urmează a fi amenajată: Comuna PESAC prin administratorul
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC, cu sediul în localitatea PESAC, nr.360, Judeţul Timiș,
reprezentat legal prin primarul Comunei Pesac, domnul Toma Cornel.
• Documentele care atestă dreptul de proprietate/deţinere legală şi istoricul proprietăţii; la acest punct
sunt trecute şi anexate copii ale documentelor care fac dovada dreptului de proprietate asupra pajiştii,
după cum urmează:
- Ordinul Prefectului Județului Timiș nr.744/30.06.1994;
- Legea nr.369/2007 pentru înființarea comunei Pesac, județul Timiș, prin reorganizarea
comunei Periam, prin care, începând cu anul 2008, se înființează comuna Pesac, județul
Timiș, având în componență doar satul Pesac;
- Protocolul de predare-primire a patrimoniului imobiliar extravilan şi intravilan
referitor la delimitarea dintre cele două comune, înregistrat la Primăria Comunei Pesac
sub nr.1524/11.05.2009 şi înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.2675/11.05.2009,
protocol vizat și înregistrat la O.C.P.I. Timiș sub nr.12108/13.05.2009, parcelele
reprezentând pajiști (pășuni) ale Comunei Pesac fiind în suprafață totală de 166,56 ha.
Conform protocolului de predare-primire a patrimoniului imobiliar extravilan şi intravilan
referitor la delimitarea dintre cele două comune, înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub
nr.1524/11.05.2009 şi înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.2675/11.05.2009, protocol vizat și
înregistrat la O.C.P.I. Timiș sub nr.12108/13.05.2009, parcelele reprezentând pajiști (pășuni) ale
Comunei Pesac sunt în suprafață totală de 166,56 ha.
• Suprafaţa pajiştilor. Aceasta reprezintă practic inventarierea teritoriului pajiștii din
Comuna Pesac. Pentru realizarea fiecărui sistem de cultură a pajiștii, se cere o identificare și o
evaluare completă și exactă a tuturor terenurilor de pajiște ale Unității Administrativ-Teritoriale
Comuna Pesac.
În acest sens, trebuie să fie identificate:
1. toate parcelele folosite ca pășuni;
2. porțiunile de teren nefolosite, dar care pot fi valorificate ca și pajiști; aici intră: terenurile
acoperite cu mușuroaie, tufărișuri, iarbă etc.
Această identificare se numește inventarierea pășunilor și a terenurilor de pajiște. Ea constă în
următoarele: pe tot teritoriul Comunei Pesac se stabilesc hotarele, contururile exacte ale tuturor
parcelelor de pășune, precum și ale terenurilor care pot fi valorificate ca pajiști.
Modul de determinare a suprafeţelor respective s-a făcut după materialul cartografic existent
la nivelul Primăriei Comunei Pesac (hărți, planuri de bunuri sau de proprietate etc.) rezultând:
- o suprafaţă totală disponibilă a păşunii de 118,0155 ha, conform tabelului 1:
Parcela
Pș 807
Pș 813/1
Pș 814
Pș 816
Pș 817
Pș 822/1
Pș 824
Pș Pd 826

Categoria de
folosință
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune

Suprafața
(ha)
2,75
8,2890
1,8874
1,0307
0,62
17,03
2,17
0,99
5

Pș 827
Pș 828
Pș 919/2
Pș 926
Pș 928
Pș 931
Pș 933
Pș 934
Pș 935
Pș 936
Pș 938
Pș 940
Pș 945/1
Pș 948
Pș 949
Pș 950
Pș 951
Pș 953
Pș 965
Pș 968
Pș 976
Pș 977
Pș 978
Pș 980
Pș 981
Pș 17
Pș 18

pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
TOTAL:

13,56
2,88
0,50
1,80
3,83
0,30
0,12
0,70
0,45
0,99
1,71
0,62
18,31
3,29
13,51
0,50
1,17
0,81
0,20
2,44
3,21
0,87
1,47
0,32
0,99
7,4384
1,26
118,0155

- o suprafaţă totală de 2,50 ha reprezentând porțiuni de teren nefolosite, dar care pot fi
valorificate ca și pajiști, conform tabelului 2:
Suprafața
(ha)
NGL 818
0,50
NGL 919/1
0,81
HB 808
0,27
HB 969
0,05
HB 964
0,87
TOTAL:
2,50
Deci, potrivit verificărilor efectuate, s-a constatat că începând cu data de 03.12.2014 există o
suprafață de 118,0155 ha pășune/pajiște disponibilă, precum și o suprafață de 2,50 ha reprezentând
terenuri nefolosite în prezent, dar care pot fi valorificate ca și pajiști.
Însumate cele două categorii de terenuri, totalizează o suprafață de 120,5155 ha care poate fi
închiriată crescătorilor de animale pentru o mai bună valorificare a bunurilor aparținând patrimoniului
privat al comunei Pesac, precum și pentru îmbunătățirea eficienței economice a exploatării animalelor
și pajiștilor.
În conformitate cu prevederile actelor normative mai sus menționate, pentru punerea în
valoare a pajiștilor aflate în domeniul privat al comunei și pentru folosirea eficientă a acestora,
unitatea administrativ-teritorială, prin primar, în conformitate cu hotărârile consiliului local, în baza
cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE,
încheie contracte de închiriere, în condițiile legii, pentru suprafețele de pajiști disponibile,
proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani.
Parcela

Categoria de
folosință
neagricol
neagricol
neagricol
neagricol
neagricol
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Consiliul local al comunei Pesac va dispune cu privire la inițierea procedurii de închiriere a
pajiștii pe o perioadă de 10 ani, până la data de 1 martie 2015, în baza hotărârii consiliului local al
comunei.
• Gospodărirea: pentru teritoriile-pajiști supuse amenajamentului au mai fost întocmite regulamente
de exploatare a pășunilor pentru întreținerea și ameliorarea pajiştilor.
Cei care utilizează pajiștile au obligația efectuării de lucrări agrotehnice aplicate pajiştii. Modul de
folosire al pajiștilor va fi în regim de mixt (păşune și fâneaţă).
Starea actuală a pajiştilor: acestea se găsesc în stare bună.

b) Organizarea teritoriului
• Organizarea teritoriului se realizează prin împărțirea suprafeței de 120,5155 ha în trupuri/loturi de
pajişte care sunt amenajate de utilizatori.
• Amplasarea teritorială a trupurilor/loturilor de pajişte (planul cadastral), vecinii şi hotarele
pajiştii se prezintă alături de o hartă cu identificarea în teritoriu a trupurilor/loturilor de pajişte.
• Vecinătăţile şi limitele fiecărui trup/lot de pajişte se prezintă prin delimitarea pe hărțile cadastrale
existente și care sunt anexate la fiecare contract de închiriere, fiind menționate pe contract exact
parcelele care formează fiecare trup/lot de pajişte.
• Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului. Se stabilesc criteriile de
constituire şi modul de materializare a parcelarului (semne, brazde, ţăruşi, borne), numărul total al
parcelelor, suprafaţa, precum şi modificările aduse acestuia de la constituire până în prezent (dacă este
cazul).
Proiectul parcelar s-a întocmit după următoarele criterii:
- Limite naturale de teren (culmi, văi) sau limite artificiale permanente (drumuri, linii de înaltă
tensiune, etc.) sau artificiale proiectate;
- Suprafaţa maximă a unei parcele;
- Numerotarea parcelelor pe fiecare trup/lot de pajiște.
Recunoaşterea terenului şi delimitarea trupurilor/loturilor de pajişte care fac obiectul
amenajamentului pastoral s-a făcut prin confruntarea limitelor de teren cu cele figurate pe planurile
topografice şi în hărţile existente în cadrul Primăriei Comunei Pesac.
• Baza cartografică utilizată. Evidenţa planurilor pe trupuri/loturi de pajişte specifică este conformă
planului cadastral extravilan, scara 1:5000 din anul 1984 și planului cadastral extravilan, scara
1:10000 anexă la Ordinul Prefectului nr.744/30.06.1994. Aceste planuri de bază sunt cele utilizate
pentru întocmirea actualului amenajament pastoral.
• Organizarea administrativă. Modul de organizare are în vedere o gospodărire raţională în viitor a
pajiștilor.
Subcapitolul 3.2. CARACTERISTICILE GEOGRAFICE ȘI CLIMATICE

a) Localizare
Comuna Pesac, având coordonatele 46° 59' 43" N și 20° 49' 57" E, se află amplasată la 4 km
de Dn 6. Teritoriul comunei se învecinează la sud – est cu teritoriul Comunei Periam, la sud cu
teritoriul Comunei Pesac, la vest cu teritoriul Comunei Lovrin și la nord cu teritoriul Comunei
Sânpetru Mare.

b) Relief
Relieful este câmpie, având caracteristicile pedologice ale solului de tip cernoziom.
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c) Clima
Principalii factori determinanţi în zona comunei Pesac ai regimului climatic sunt: radiaţia
solară, suprafaţa subiacentă şi circulaţia generală a atmosferei.
Variaţia anuală a radiaţiei este caracterizată printr-o valoare maximă în timpul verii, în luna
iulie când nebulozitatea este redusă, Valoarea minimă a radiaţiei globale se înregistrează în luna
decembrie când nebulozitatea este maximă. Suma anuală a radiaţiei globale este de 115-120 kcal/cm².
Comuna Pesac şi zona care o înconjoară, ca şi întregul teritoriu al României, se afla în zona de
climă temperată, fiind situată la distanţă aproximativ egală de ecuator şi pol, aceasta determină
caracterul dominant de climă temperată, cu anotimpuri bine diferenţiate. În ansamblu, clima zonei
noastre are caracter de climă temperat continentală cu influenţe atlantice.
Caracterizarea elementelor climatice ale comunei s-a realizat pe baza datelor înregistrate la
staţia meteorologică Sânnicolau Mare (90 m altitudine), ale cărei coordonate generale sunt: 46º
04´ latitudine nordică şi 20º 37´ longitudine estică.
Temperatura aerului înregistrează variaţii în timp şi spaţiu, datorită oscilaţiilor radiaţiei
solare, care constituie sursa de încălzire a acestuia. Mai întâi se constată o variaţie diurnă a
temperaturii aerului, datorită mersului diurn al radiaţiei solare. Această variaţie diurnă se manifestă
printr-o creştere a temperaturii aerului după răsăritul soarelui până la ora 13, când se atinge maxima,
după care temperatura începe să scadă treptat în cursul nopţii, când se înregistrează valorile minime.
Aceste trăsături generale se păstrează în tot timpul anului, pe întregul cuprins al câmpiei.
În comuna Pesac temperatura aerului are o repartiţie uniformă de suprafaţă. Pe baza datelor
obţinute la staţia meteorologică Sânnicolau Mare (altitudine 90 m) s-a calculat temperatura medie
multianuală, această valoare fiind de 12,9º C.
În comuna Pesac iernile durează trei-patru luni pe an, fiind în general blânde şi mai scurte
decât în restul ţării, datorită influenţelor oceanice. Toate lunile de iarnă, se caracterizează prin
temperaturi multianuale scăzute.
Primăvara, odată cu intensitatea radiaţiei solare, a frecvenţei maselor de aer mai cald din
vestul continentului, se înregistrează o creştere a temperaturilor. În prima parte a primăverii valorile
temperaturii sunt mai reduse (4,9º C) în luna martie, în timp ce spre sfârşitul acesteia temperatura
ajunge la 16,4º C în luna mai. Creşterea bruscă de temperatură între lunile martie (4,9º C) şi aprilie
(10,8º C) este o trăsătură caracteristică a regimului termic de câmpie.
Verile sunt calde şi lungi datorită creşterii valorilor radiaţiilor solare, a predominării timpului
senin, astfel că temperatura aerului înregistrează cele mai mari valori. Valorile cele mai mari se
înregistrează în lunile iulie și august.
Toamna, pe măsură ce intensitatea fluxului de energie solară se reduce şi numărul de zile cu
cer acoperit creşte, temperatura aerului începe să scadă, valorile sunt apropiate de cele înregistrate
primăvara.
Mediile lunare multianuale ale temperaturilor minime sunt negative aproximativ jumătate de
an, din octombrie până în aprilie. Cele mai mici valori apar în luna decembrie. Începând cu luna
februarie mediile temperaturilor minime zilnice cresc treptat, menţinându-se negative până în luna
aprilie.
Fenomenele meteorologice extreme au început să se înmulțească și în țara noastră.
Numărul anual de zile cu îngheţ este cuprins între 75-120 zile.
Zilele de iarnă sunt mai reduse numeric decât cele cu îngheţ, cca. 5-29 zile pe an.
Zilele de vară cele mai numeroase caracterizează lunile iulie şi august (20-31 zile). Din luna
septembrie numărul acestora se reduce astfel că în luna noiembrie nu se mai înregistrează zile cu
temperaturi mai mari sau egale cu 27º C.
Cele mai importante procese de transformare a energiei radiante în energie calorică au loc la
nivelul suprafeţei solului. În cursul anului temperatura solului variază de la o lună la alta. Cele mai
mici valori se înregistrează iarna, în luna ianuarie, iar cele mai mari în perioada de vară, în luna iulie.
În ianuarie diferenţa dintre temperatura aerului şi cea a solului este mică. Începând din luna
februarie, odată cu creşterea bilanţului radiativ şi a celui caloric, temperatura solului creşte continuu.
Din această lună valorile sunt pozitive. Luna aprilie se caracterizează printr-o creştere accentuată a
valorilor, cca. 7º C faţă de media lunii martie. Aceasta marchează saltul termic, produs ca urmare a
bilanţului radiativ ridicat. Începând din luna august, temperatura pe suprafaţa solului se reduce
treptat. Saltul termic de toamnă se produce în luna octombrie, când temperatura scade.
8

Precipitaţiile atmosferice constituie unul dintre cele mai importante elemente ale climei. Ele
variază mult de la un an la altul, datorită activităţii ciclonale şi invaziilor de aer umed dinspre vest,
nord – vest şi sud – est.
Repartiţia precipitaţiilor în timp este inegală. În general, în prima jumătate a anului
precipitaţiile sunt mai abundente decât în cea de-a doua jumătate, dar există şi excepţii.
Cele mai mici cantităţi medii lunare multianuale cad în februarie.
Grosimea stratului de zăpadă are valori cuprinse între 0 – 17 cm.
Cele mai frecvente şi mai lungi perioade de secetă apar şi în Câmpia Banatului mai ales în
nord – vestul acesteia, unde se află comuna Pesac, iar tipul de secetă este cel panonic.
Frecvenţa vântului pe cele 8 direcţii, este predominanta pe direcţiile: sud 16,4 %, nord 11,4 %,
şi sud-est 10,0 %. În cuprinsul câmpiei, viteza medie anuală a vântului nu prezintă variaţii foarte mari.

d) Apele
La nord de comuna Pesac, la aproximativ 10 km curge unul dintre cele mai mari râuri ale
României – Mureşul. El formează graniţa naturală cu judeţul Arad.
Aranca este un canal instalat pe lângă fostele albii ale Mureşului din care se pompa în canalul
Galaţca care străbate comuna Pesac, comuna Lovrin şi până în zona Jimboliei.
Subcapitolul 3.3. FLORA ŞI FAUNA

a) Flora – vegetația și plantele din pajiști
Compoziția floristică ce alcătuiește vegetația ierboasă, dezvoltarea și creșterea ierburilor,
precum și productivitatea pajiștilor trebuie să corespundă unei bune administrări, gospodăriri a
pajiștilor. Pentru aceasta este necesar să cunoaștem însușirile și particularitățile plantelor din pajiști și
să știm să imprimăm acestora însușiri noi, necesare.
Pajiștile sunt acoperite de regulă cu ierburi perene. Aceste ierburi perene au fost supuse de-a
lungul timpului influenței condițiilor naturale, precum și acțiunii omului în cadrul utilizării pajiștilor.
Ierburile perene își modifică o dată cu vârsta însușirile, calitățile și cerințele față de condițiile
externe. Reiese astfel că numai pe baza cunoașterii însușirilor productive și a biologiei ierburilor din
pajiști se poate organiza o folosire rațională a pajiștii și se pot elabora măsurile agrotehnice necesare
pentru obținerea unor rezultate optime.
Valoarea nutritivă și valoarea productivă a masei ierboase, crescută pe pajiști, se poate aprecia
după compoziția vegetației. Este importantă nu numai cantitatea de iarbă, ci și valoarea ei productivă
(economică) dub formă de fân, masă verde sau siloz. Valoarea recoltei este determinată de conținutul
ei în substanțe nutritive, de digestibilitatea ei, de gradul de consumare (comestibilitate), de influența ei
asupra calității și cantității produselor animale (asupra laptelui, untului, cărnii, etc.).
Valoarea productivă a masei ierboase depinde de speciile de ierburi ce cresc pe pajiști.
În două recolte de iarbă, de aceeași greutate, dar cu o compziție floristică diferită, cantitățile
de substanțe nutritive, natura și calitatea acestora, precum și valoarea lor productivă sunt diferite.
Compoziția amestecurilor de ierburi variază după condițiile de climă, sol, și de cele
economice. Pentru alegerea tipurilor de ierburi care sunt capabile să dea recolte mari, constante și
valoroase, trebuie să se introducă în cultură specii și forme noi de plante ierboase perene. Acest lucru
se poate realiza dacă se ține seama de condițiile fizico-geografice, de variabilitatea speciilor de ierburi
și a formelor lor locale care cresc pe pajiștile țării. La nivel local, căutăm specii și forme de ierburi
care să amelioreze și să aducă îmbunătățiri covorului vegetal aflat pe pajiștile Comunei Pesac.
Când studiem plantele, trebuie să căutăm însușirile lor folositoare pe care acestea le-au
câștigat în decursul mai multor generații. În condiții noi de folosire a pajiștilor și de cultivare a
ierburilor, printre însușirile vechi ale plantelor pot fi și unele însușiri nefolositoare care tind spre
dispariție. În același timp, planta poate avea și însușiri foarte prețioase într-o stare embrionară sau
latentă, ascunse, care din punct de vedere economic au mari perspective de viitor. Ele trebuie
observate, scoase la iveală, dezvolatate prin toate mijloacele și întărite. Este necesar să se creeze
plantelor, cu sprijinul agrotehnicii, prin îmbunătățiri funciare etc., condițiile necesare pentru
dezvoltarea acestor însușiri.
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Trebuie să urmărim să vedem în plantă ce a apărut sub influența naturii și ce este creat sau se
creează de către om.
Pentru perfecționarea plantelor, pentru crearea însușirilor noi, valoroase din punct de vedere al
producției, este important nu ceea ce la un moment dat pare stabil, dar care începe să moară treptat, ci
ceea ce se naște și se dezvoltă, chiar dacă la un moment dat pare nestabil. Trebuie să urmărim să
dezvoltăm, să întărim și să creăm plante cu însușiri prețioase noi care vor face munca omului în
domeniul pășunilor cât mai productivă.
În flora pajiștilor sunt foarte puține plante anuale care au o însemnătate economică.
Ierburile perene pot fi apreciate pentru următoarele însușiri:
1) capacitatea de a-și menține productivitatea ridicată timp de câțiva ani, iar uneori chiar mai
mult;
2) posibilitatea ce o au de a da o masă ierboasă în timpul întregii perioade de vegetație;
3) însușirea de a regenera de câteva ori masa verde, după retezarea prin cosit sai prin
pășunatul animalelor;
4) capacitatea de a forma o masă bogată de rădăcini și de a acumula în sol materie organică;
5) unele plante ierboase perene stabilesc prin rădăcinile lor adânci și puternice o legătură
între sol, subsol și straturile mai adânci și puternice o legătură între sol, subsol și straturile
mai adânci, acestea din urmă devenind mai permeabile pentru apă și aer;
6) în același timp, sistemele radiculare adânci și viguroase ale plantelor perene creează la
adâncimi mari un fel de filtru radicular, care interceptează apa freatică și nu o lasă să se
ridice până la sol și suprafața lui, ceea ce împiedică formarea sărăturilor.
În studiul întregii vegetații ierboase, ierburile de pe pajiști se împart în patru grupe:
1. ierburi graminee sau gramineele;
2. leguminoasele ierboase;
3. alte plante (din alte familii botanice);
4. rogozurile.
Fiecare grup de plante care au multe însușiri și particularități biologice, ecologice și de
producție asemănătoare.

1. IERBURI GRAMINEE SAU GRAMINEELE
Pe teritoriul Comunei Pesac sunt mai numeroase speciile ierboase din familia Gramineae.
După frecvența și abundența lor în pajiști, acestea ocupă primul loc. În compoziția floristică,
gramineele intră în proporție de 40-50%. Majoritatea gramineelor au valoare furajeră foarte bună.
Deși gramineele sunt inferioare leguminoaselor, în cazul în care sunt îngrășate și folosite rațional,
această diferență este nesemnificativă.
Gramineele sunt deosebit de valoroase în sensul că dacă sunt uscate și presate, se fărâmițează
foarte puțin și nu își pierd frunzele. La o păstrare prelungită, formează praf puțin și nu mucegăiesc
ușor.
Când sunt uscate, pe vreme rea, la întoarcerea și greblareafânului, gramineele se rup foarte
puțin, nu se fărâmițează și își păstrează însușirile economice prețioase. Rezistă foarte bine și la
pășunat.
Din familia Gramineae se întâlnesc numeroase specii ale genurilor Bromus, Poa şi
Calamangrotis, iar din genul Festuca se întâlnesc speciile Festuca valesiaca, Festuca ovina, Festuca
pratensis ce formează pajişti stepizate.
În categoria gramineelor care se regăsesc în pajiștile din Comuna Pesac intră următoarele:
firuța (Poa pratensis L.), iarba câmpului (Agrostis alba L. și A. vulgaris L. With), pieptănarița
(Cynosurus cristatus L.), păiușul de stepă (Festuca sulcata Hack.), păiușul oilor (Festuca ovina),
păiușul de trestie (Festuca arundinacea Schreb.)
Vegetaţia ierbacee, tipică de silvostepă, este un rezultat al factorilor climatici, hidrici şi
edafici, modificaţi mai mult sau mai puţin de factorii antropici. În flora spontană se întâlnesc frecvent
specii ca: Calamagrostis epigeios, Agropyron repens, Artemisia vulgaris, Filago arvensis, Falcaria
vulgaris, Malvapusilla, Lepidium draba, Festuca valleriaca.
Bogăţia în humus a solului face ca vegetaţia ierboasă să fie larg răspândită, iar buruienile să se
dezvolte viguros. Caracteristic acestei zone, vegetaţia spontană se dezvoltă viguros primăvara şi la
începutul verii. În timpul lunilor de vară, datorită unor călduri excesive, vegetaţia spontană începe să
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se usuce pentru a se dezvolta din nou în lunile de toamnă. Vegetaţia spontană este aproape aceeași pe
întreaga suprafață a pajiștii.
Plantele pe care le întâlnim în această zonă fac parte din diferite categorii de elemente
floristice, predominând cel european central cu puternice influenţe mediteraneene. Dacă în trecut
desişurile de trestie şi papură ocupau suprafeţe întinse, astăzi trestia şi papura sunt puţin răspândite.
Solul pajiștilor din Pesac conțin ierburi precum: pirul (Agropyrum repens), pălămida (Cirsium
arvense), aliorul (Euphorbia cyparissias), macul roșu (Papaver apaver rhoess), cicoarea (Cichorium
inthybus), volbura (Convolvulus arvensis), știrul (Amaranthus retroflexus L), traista ciobanului
(Capsella bursa pastoris), mohorul (Setariaverticillata), muștarul de câmp (Sinapis arvensis), precum
și laurul (Datura stramonium), mătrăguna (Atropa belladona) şi măselariţa (Hyoscyamus niger).
Mai pot fi întâlnite şi alte specii. Printre acestea se remarcă: urzica (Urtica dioica), păpădia
(Taraxacum officinale), cucuta (Conium maculatum), troscotul (Polygonum aviculare), bozul
(Sambucus ebulus), diferite specii de spini (Carduus L), patlagină (Plantago L), cocoșei de câmp
(Adonis aestivalis), mărul lupului (Aristolochia clematitis), piciorul cocoşului (Ranunculus arvensis),
lăptuca (Lactuca virosa), brusturi (Arctium lappa L), coada calului (Equisetum L), jaleş (Stachyx L), rugi
(Rubus coesius), ovăzul de pajiște (Avenastrum pratense L. Jess), ovăzcior, păiuș de livadă (Festuca
pratensis Huds.), obsigă, golomăț, timoftica de pajiște, trifoi alb la care se adaugă morcovul sălbatic
(Daucus carota), sânzienele (Galium verum L), guşa porumbelului (Silene vulgaris), lintea (Lathyrus
pratensis) etc.
Regenerarea florei pajiștilor poate fi influențată de:
1. clima și condițiile meteorologice din timpul perioadei de vegetație – umiditatea,
precipitațiile din verile călduroase instensifică regenerarea;dimpotrivă, uscăciunea aerului,
cantitatea redusă de precipitații o slăbește;
2. condițiile locului de creștere – adică regimul apei și hranei din sol, influențează viteze,
vigoarea și energia regenerării; prezența în sol a unor cantități mari de substanțe nutritive
ușor accesibile (în special azotul și fosforul) asigură o vigoare, viteză și o energie mare de
regenerare aplantelor;
3. regimul de folosire a ierbii – exercită o influență puternică asupra refacerii plantelor;
momentul când se face primul cosit, respectiv prima pășunare a gramineelor are influență
foarte mare asupra regenerării lor;
4. măsurile agrotehnice – aplicate la timp exercită o influență mare asupra refacerii masei
ierboase; regenerarea este influențată în cea mai mare măsură de îngrășăminte
Gramineele cele mai bune după comestibilitate (care trebuie judecată întotdeauna după specia
animalului: ovine, bovine etc.), în ordine descrescătoare ca grad de preferință al animalelor sunt:
păiușul de pajiște, firuța de pajiște, coada vulpii de pajiște, iarba câmpului albă, timoftica, pirul
târâtor, obsiga nearistată, pieptănarița, iarba câmpului obișnuită, firuța-șuvar, târcoasa.
Gramineele cele mai bune după compoziție și dup digestibilitate sunt: păiușul de pajiște,
păiușul roșu, coada vulpii de pajiște, timoftica, pirul târâtor, iarba câmpului albă, pirul mărunt, pirul
crestat, păiușul de stepă, obsiga nearistată, golomățul, iarba câmpului obișnuită, bucățelul.

2. LEGUMINOASELE IERBOASE
Din această grupă fac parte plantele din familia leguminoaselor (Papilionaceae). Această
grupă are o importanță și o valoare mai mică în exploatarea pajiștilor naturale decât gramineele.
Leguminoasele nu se întâlnesc pretutindeni în masă și nici în mod abundent. Ele, de cele mai
multe ori, sunt împăștiate sau se găsesc sub formă de exmplare izolate. Ele nu formează o masă
principală în asociațiile ierboase. Acest rol aparține gramineelor sau diferitelor plante din alte familii.
Vigurozitatea dezvoltării și producția lor sunt cel mai adesea stânjenite și micșorate din cauza
altor grupe de plante ca, de pildă, gramineele sau plante care aparțin altor familii botanice.
Leguminoasele ierboase sunt larg răspândite în zona pajiștilor de pădure și mai puțin
răspândite în zona de stepă. Pentru zona de Pesacului sunt caracteristice specii de leguminoase
precum: diferitele lucerne (Medicago spp.), cosacii (Astragalus spp.), dulcișorul și altele.
Plantele leguminoase formează la suprafața solului tufe la fel ca și gramineele, însă diferența
constă în aceea că lăstarii și tulpimile tufei de leguminoase se ramifică, pe când la graminee nu se
ramifică sau se ramifică numai terminal (inflorescențele).
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3. ALTE PLANTE (DIN ALTE FAMILII BOTANICE)
După numărul de specii, această grupă de plante ocupă primul loc în flora pajiștilor. După
frecvența și abundența pe care o are în asociațiile ierboase, ea nu este inferioară gramineelor. Această
grupă de plante intră în compunerea masei ierboase a majorității pajiștilor, într-o proporție de 10-60%
și uneori chiar mai mult.
Folosite ca pășune, animalele utilizează mai bine majoritatea frunzelor, a părților mai fragede
de tulpină și a lăstarilor.
Frunzele plantelor din această grupă conțin cantități mari de substanțe nutritive și constituie un
nutreț foarte hrănitor.
În pajiștea noastră, din această grupă de plante întâlnim: pălămida (Cirsium arvense Scop.),
păpădia (Taraxacum officinale Wigg.), sânziene galbene (Galium verum L.), coad șoricelului
(Achillea millefolium L.).
În această grupă intră multe plante cu caractere xerofite foarte pronunțate: plante acoperite cu
peri deși și cu spini, cu frunze aspre sau acoperite cu un strat ceros, cu o aromă pronunțată etc. aceste
plante nu au valoare nici ca fân, nici ca pășune.
Această grupă este considerată ca fiind nefolositoare în asociația de plante a unei pajiști.

4. ROGOZURILE
Această grupă cuprinde totalitatea familiilor de rogozuri (Cyperaceae) și pipiriguri
(Juncaceae). Aceste plante erau denumite mai demult și ”graminee acre”.
Aceste plante au ca și caracteristică – în primele stadii de dezvoltare, adică primăvara – un
conținut ridicat de proteine, sunt foarte digestibile și sunt mâncate cu plăcere de animale. Această
caracteristică se referă mai ales la rogozurile de talie mijlocie și mică. Îna ceastă etapă ele nu sunt
inferioare gramineelor sub raportul compoziției lor chimice, a conținutului de proteine și prin
digestibilitate.
În schimb, după apariția inflorescenței, comestibilitatea întregii plante, cât și digestibilitatea ei
se reduc brusc.
În zona noastră se întâlnește rogozul divizat (Carex divisa Huds.), rogozul pitic (Carex supina
Walh.), rogozul timpuriu (Carex praecox Scrr.).
Revenind și vorbind despre flora spontană a zonei în care este cuprinsă comuna Pesac, nu
putem trece cu vederea numeroasele plante medicinale răspândite pretutindeni. Există astfel de plante
pe care le întâlnim în flora spontană, dintre care unele sunt intens folosite în scopuri medicinale:
mușețelul, coada șoricelului, pojarnița (Hypericum perforatum), iarba șarpelui (Echium vulgare), menta
(Mentha piperita), cicoarea, hameiul (Humulus lupulus), lemnul dulce (Glycyrhiza glabra), pătlagina
îngustă (Plantagolanceolata) şi păpădia. Se mai întâlnesc de asemenea: lânariţa (Linaria vulgaris),
măceşul (Rosa canina), lumânărica (Verbascum sp.), macul roșu, mărul lupului, volbura, urzica,
unguraşul (Marrubium vulgare), turiţa mare (Agrimonia eupatoria), trei fraţi pătaţi (Viola tricolor),
nalba (Malva neglecta) şi piperul de baltă (Polygonum hidropiper). Nu putem trece cu vederea nici
podalbul (Tussilago farfara), pirul, gălbenelele (Candelula officinalis), socul, roinița (Melissa
officinalis), măselărița, laurul, lăcrămioara (Convallaria majalis), levănțica (Levandula officinalis),
precum și alte numeroase plante mai puțin cunoscute.
Principalele specii componente ale vegetaţiei ierboase sunt păiuşurile, firuţa cu bulbi, bărbos,
pirul gros, laptele câinelui, coada şoricelului şi diferite plante ruderurale.
Vegetaţia halofila are o desfăşurare discontinuă, fiind adaptată la regimul de săruri şi
umiditate cu totul deosebită din aceste terenuri.
Vegetaţia acvatică apare în canalul Galațca, în bălţi și în canalele construite de om. Este
reprezentată de plante cu adaptări speciale: plante care plutesc pe suprafaţa apei fără rădăcini: lintiţa,
peştişoara, iarba broaştelor; plante fixate în mâlul de pe fundul apei: broscariţa, plante cu frunze şi
flori plutitoare; plante amfibii sau emerse, a căror bază se află în apă: limbăriţa, stânjenelul de baltă.
Cea mai des întâlnită este trestia. Alături de acestea este papura, rogozul, etc.
În cadrul vegetaţiei segetale se remarcă două comunităţi în funcţie de plantele de cultură pe
care le însoţesc. În culturile de păioase se întâlnesc: nemţişor de câmp, negruşcă, macul roşu, ciocul
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berzei, etc. În culturile de prăşitoare sunt întâlnite: pir, volbura, etc., precum şi alte specii: orzul
şoricesc, raigras, pătlagina.

b) Tipuri de pajişti. Descrierea tipurilor.
1. Principii de bază în tipizarea pajiştilor
Tipologia pajiştilor este o ştiinţă multidisciplinară, apărută în ansamblul ştiinţelor agricole.
Apariţia tipologiei pajiştilor a fost pregătită de dezvoltarea anterioară a fitocenologiei datorită căreia
s-a conturat un sistem complet de clasificare a vegetaţiei pajiştilor (Popovici şi colab., 1996).
Şenikov (1960), consideră clasificările fitocenologice ca fiind baza celor tipologice, iar după
Achinger (citat de Borza şi Boşcaiu, 1959), asociaţiile vegetale pot fi utilizate la stabilirea tipurilor de
pajişte.
Primele preocupări pe plan european datează din a doua jumătatea secolului XIX, datorate
lui Stebler şi Schröter (1892), iar la noi în ţară în prima jumătate a secolului XX (Safta, 1936).
Contribuţii însemnate privind clasificarea bazelor teoretice ale clasificării tipologice a pajiştilor în ţara
noastră au adus Anghel (1960); Anghel şi Motcă (1975); Bărbulescu şi colab. (1977).
În ultimele decenii s-au conturat câteva principii esenţiale pentru lucrările de tipizare a
pajiştilor şi care au la bază o concepţie ecosistemică după care pajiştea este o unitate structurală şi
funcţională complexă, pentru a cărei cunoaştere sunt necesare cercetării multidisciplinare. Printre
aceste principii se numără:
-principiul productivităţii – element hotărâtor de cunoaştere şi diferenţiere a unităţilor
tipologice, cantitatea şi calitatea producţiei depinde de natura vegetaţiei;
-principiul ecologiei pajiştilor – producţia furajeră se obţine sub continua influenţă a
factorilor de mediu;
-principiul tehnologiei aplicate – măsurile tehnologice se aplică funcţie de vegetaţia şi
staţiunea unităţilor de pajişte, iar acţiunea lor influenţează direct capacitatea de producţie.
Cercetările ştiinţifice din acest domeniu au fost sintetizate într-o lucrare de tipizare a pajiştilor
din România de Ţucra şi colab. (1987).
1.1. Sistematica unităţilor tipologice
Conform concepţiei ecosistemice pajiştile sunt alcătuite din unităţi funcţionale de vegetaţie
denumite fitocenoze elementare, a căror existenţă este determinată de staţiuni elementare (unităţi
ecologice), şi de intervenţia omului. Ambele elemente se condiţionează reciproc şi alcătuiesc o unitate
denumită staţiune ecologică de pajişti cu vegetaţie uniformă şi condiţii ecologice omogene
(Popovici şi colab., 1996).
Fitocenozele de pajişti prezintă asemănări sau deosebiri din punct de vedere floristic, al
exigenţelor ecologice, funcţie de care pot fi sistematizate şi grupate în unităţi de diferite ranguri.
După unele idei care au evoluat din 1972 şi până în 1985 ale acestor cercetători sistemul
actual de clasificare tipologică a pajiştilor permanente cuprinde următoarele unităţi:
-tipul de pajişte, ca unitate sistematică de bază, ca unitate de nivel inferior acestuia;
-subtipul de pajişte;
-unităţile de nivel superior tipului: seria de tipuri zona sau etajul de vegetaţie.
Cu alte cuvinte identificarea tipurilor de pajişte se face după următoarele criterii:
-compoziţia floristică;
-condiţiile staţionale;
-productivitatea pajişti;
-măsurile tehnologice;
-evoluţia vegetaţiei.
Sistemul actual de clasificare tipologică şi fitoecologică a pajiştilor cuprinde următoarele
unităţi (Ţucra şi colab., 1987):
-tipuri de pajişte – ca unitate sistematică de bază;
-subtipul de pajişte – unitate de nivel inferior;
-seria de tipuri;
-zona respectiv etajul de pajişte.
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Tipul de pajişte, reuneşte totalitatea fitocenozelor sub aspectul compoziţiei floristice,
condiţiilor staţionale şi productivităţi şi care sunt supuse anumitor măsuri tehnologice. Prezintă în
general aceeaşi direcţie de evoluţie.
Definirea tipului de pajişte devine preocuparea mai multor pratologi care încearcă să creeze
scheme – cadru pentru regruparea asociaţiilor în tipuri de pajişti sau care relevă strânsa legătură dintre
asociaţii şi condiţiile staţionale, bazându-se pe analize de laborator, date meteorologice din staţii
speciale de microclimat, studii pedologice etc. (Motcă, 1972; Cernelea, 1974,1976; Lauer, 1974; etc).
În concepţia actuală, tipul de pajişte este unitatea de vegetaţie ierboasă care cuprinde
totalitatea fitocenozelor asemănătoare sub aspectul compoziţiei floristice, condiţii staţionale şi
productivităţii care supuse anumitor măsuri tehnologice, prezintă în general direcţii evolutive
specifice. Pentru necesităţile practice de exploatare raţională a pajiştilor se determină capacitatea de
producţie a tipurilor de pajişti. Aceasta se realizează prin acţiunea de caracterizare, cartare şi bonitare
a pajiştilor, care scot în evidenţă elementele esenţiale din structura ecosistemului cu repercusiuni
concrete asupra îmbunătăţirii şi folosirii lor raţionale.
Aceste acţiuni sunt cercetări cu aplicabilitate imediată (Neacşu şi colab., 1978; Ţucra şi
colab.,1984; etc.).
Bonitarea pajiştilor, este o acţiune deosebit de importantă şi se face după cele 10 clase de
productivitate. Se face cu desfăşurarea simultană a două acţiuni:
1) bonitarea staţiunii (determinarea favorabilităţii terenurilor, a capacităţii de producţie a
terenurilor folosite ca pajişti);
2) bonitarea vegetaţiei (determinarea capacităţii de producţie a vegetaţiei, a capacităţii de
păşunat sau numărul de UVM), (UVM-unităţi vită mare), la hectar.
Tipurile principale de pajişti se prezintă pe hărţi la diferite scări, în funcţie de scopul
urmărit, ceea ce reprezintă acţiunea de cartare a pajiştilor. Aceste hărţi, însoţite de anexe cu
caracterizarea datelor principale obţinute din teren, permit o cunoaştere amănunţită a potenţialului
productiv al pajiştilor, corelat cu încărcătura de animale la hectar, o planificare a lucrărilor de
suprafaţă şi radicale, a cantităţilor necesare de îngrăşăminte şi seminţe pe sortimente o planificare a
sistemei de maşini în funcţie de pante (Ţucra şi Neacşu, 1985)
Subtipul de pajişte, se constituie atunci când se constată o variabilitate locală a însuşirilor
legate de vegetaţie şi staţiune, determinate de diferenţieri care sunt prea mici pentru a justifica crearea
altor tipuri de pajişti.
Astfel în pajiştile de Agrostis tenuis şi Festuca rubra, subtipurile cu Poa pratensis sau cu
Nardus stricta desemnează prin dominanţa locală a acestor specii situaţii staţionale diferite.
Subtipurile sunt importante din punct de vedere teoretic şi practic, semnalând tendinţele evolutive
majore ale tipului iar, pe de altă parte, determină alegerea unor variante diferenţiate de îmbunătăţire.
Tipurile de pajişti asemănătoare sub aspectul compoziţiei floristice sunt reunite în serii de
tipuri de pajişte, cu caracter dinamic şi evolutiv, ce cuprind de regulă tipuri de pajişti care aparţin
aceleiaşi direcţii de evoluţie.
Alături de categoriile de staţiuni şi de măsurile tehnologice grupele cenoecologice
constituie elemente de caracterizare a tipurilor de pajişti. Grupele cenoecologice sunt axate pe
caracterizarea unor elemente de natură biologică a vegetaţiei staţiunilor şi măsuri tehnologice de
ameliorare. Conceptul de grupă cenoecologică reflectă cerinţele speciilor faţă de factorii ecologici
(lumină, temperatură, reacţia solului umiditate), cât şi comportamentul cenotic asemănător (frecvenţa
ridicată a speciilor în cadrul unităţii de vegetaţie, acoperire, vitalitate şi capacitatea de concurenţă).
Au fost stabilite pentru ţara noastră 64 de grupe cenoecologice de plante indicatoare, iar în
cadrul grupelor speciile sunt prezente în ordinea alfabetică după familiile botanice. Cu ajutorul datelor
care cuprind grupele de specii se pot realiza uşor conexiuni cu sistemul staţional şi cel fitocenologic.
Clasificarea tipologică a pajiştilor din România este redată în tabelul 6.1. (Anexa I), unde
sunt prezentate pajiştile zonale şi azonale, răspândirea acestora, date climatice, edafice şi orografice,
dar mai ales sunt prezentate seriile de pajişti, tipurile şi subtipurile, cu vegetaţia caracteristică
acestora.
1.2.Tipuri de pajişti permanente din Banat (Samoilă şi colab., 1979)
Condiţiile naturale din Banat, au determinat existenţa a numeroase asociaţii ierboase praticole.
Cercetări tipologice privind pajiştile din Banat au efectuat Safta (1939); Popescu şi Bujorean (1957),
Popescu, Bujorean şi Samoilă (1963) ş.a., folosind în stabilirea tipurilor de pajişti îndeosebi criteriul
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dominanţei.
Sunt prezentate principalele tipuri de pajişti naturale din Banat, luând în considerare,
îndeosebi condiţiile staţionale, potenţialul lor productiv şi calitatea furajului obţinut. Aceste tipuri de
pajişti au fost încadrate în formaţiile de pajişti naturale zonale, intrazonale şi azonale, după literatura
de specialitate (Puşcaru - Soroceanu şi colab. 1989).
Din acest punct de vedere, deosebim în Banat, ca de altfel şi în restul ţării, următoarele
formaţii de pajişti:
 pajişti de câmpie şi podişuri joase;
 pajişti de dealuri şi podişuri înalte
 pajişte de munte pajişti subalpine,
 pajişti din lunci, văi şi depresiuni
 pajişti din terenuri mlăştinoase;
 pajişti de pe terenurile sărăturate
În cele ce urmează, prezentăm cele mai des întâlnite forme de pajiști în Banat:
1.2.1. Pajişti de câmpie şi podişuri joase
In condiţiile Banatului, pajiştile de câmpie şi podişuri joase sunt reprezentate prin păşuni slab
până la mijlociu productive a căror suprafaţă se restrânge permanent, fiind transformate în pajişti
temporare. După nivelul şi calitatea producţiei, deosebim următoarele tipuri:
A. Păşuni productive, mezofile, cu valoare furajeră bună de pe terenuri plane, pe soluri
fertile, mezobazice-eubazice, mijlociu aprovizionate cu fosfor şi potasiu, slab până la humifere,
fertilizate eusistemic. In covorul ierbos al acestor pajişti predomină speciile Lolium perenne,
Trifolium repens, Poa pratensis. Din punct de vedere fitocenologic majoritatea acestor pajişti aparţine
la asociaţia Trifolio repentis-Lolieutm.
B. Păşuni slab productive, mezoxerofile, până la xerofile termofile, cu valoare furajeră
mediocră, de pe versanţi şi coaste, pe soluri mezobazice, mediu aprovizionate cu fosfor şi potasiu,
slab humifere, nefertilizate. In componenţa acestor pajişti se află frecvent Festuca valesiaca, Festuca
rupicola, Botriochloa ischaemum. La acest tip de pajişte aparţin asociaţiile Poterio-Festucetum
valesiacae şi Salvio nemorosa + S. nutans- Festucetum rupicolae.
1.2.2. Pajişti din lunci, văi şi depresiuni
Aceste pajişti se situează pe al doilea loc, ca suprafaţă, după pajiştile de dealuri şi podişuri
înalte, suprafaţa lor fiind însă în continuă scădere, în urma numeroaselor lucrări de hidroamelioraţii
efectuate în această parte a ţării, ele fiind asigurate cu umezeală suficientă şi elemente fertilizante.
Sunt pajişti cu folosire mixtă, mediu productive, mezofile până la higrofile, neutrofile, de valoare
furajeră bună, pe soluri aluvionare, bine aprovizionate în elemente fertilizante, eutrofe. În compoziţia
floristică a acestor pajişti predomină: Alopecurus pratensis, Lolium perenne, Poa pratensis, P.
trivialis, Agrostis stolonifera, Agropyron repens, Festuca partensis, la care se raportează asociaţiile:
Alopecuretum pratensis, Rorippo silvestris-Agrostietum stoloniferae, Rorippa-Agropyretum repentis,
Agrostio stoloniferae-Caricetum distantis, Poeto trivialis-Festucetum pratensis.
1.2.3. Pajişti din terenuri mlăştinoase
Pe terenurile cu umiditate în exces se instalează o vegetaţie alcătuită din specii hidrofile şi
higrofile, de constituţie grosieră, slab consumate de animale, sau folosite drept aşternut. Aceste pajişti
higrofile, mediu productive, cu valoare furajeră scăzută, de pe terenuri cu exces de umiditate au în
componenţa speciile genului Carex, iar dintre graminee Phalaris arundinacea, Agrostis canina, Poa
palustris. Asociaţiile reprezentative sunt: Caricetum ripario-acutiformis, Caricetum vesicariae,
Caricetum vulpinae.
1.2.4. Pajişti de pe terenuri sărăturate
În partea vestică a Banatului se dezvoltă o vegetaţie praticolă halofilă, cu deosebire în Câmpia
joasă a Timişului, folosită prin păşunat. După productivitate şi valoare furajeră se pot deosebi:
A. Păşuni de pe soluri slab până la mediu sărăturate, mediu productive, de valoare furajeră
mediocră spre bună. In covorul ierbos al acestor păşuni predomină Puccinellia limosa, Festuca
pseudovina, Agrostis stolonifera, diverse specii de trifoi de sărătură. Asociaţiile reprezentative pentru
acest tip de păşune sunt: Puccinellietum limosae şi Agrostio stoloniferae-Beckmanietum erucaeformis.
B. Păşuni de pe soluri puternic sărăturate, slab productive, de valoare furajeră scăzută. In
componenţa acestui tip de păşune predomină: Festuca pseudovina, Hordeum marinum, Achillea
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setacea, Artemisia maritima ssp. monogyna. Asociaţiile reprezentative sunt: Hordeetum hystricis,
Achilleo setaceae-Festucetum pseudovinae, Artemisio monogynae-Festucetum pseudovinae.
1.3. Asociaţiile vegetale
Vegetaţia pajiştilor, unitară în ansamblul ei fizionomic se diferenţiază floristic în funcţie de
factorii pedoclimatici, fapt ce determină existenţa unor asociaţii şi tipuri de pajişti specifice.
Situate pe soluri deosebit de variate, începând cu lăcoviştile şi sărăturile din zona de câmpie,
la sub 100 m altitudine şi până la culmile munţilor, la cca 2000 m altitudine pe podzoluri scheletice şi
grohotişuri, pajiştile din Banat prezintă un ansamblu floristic şi fitocenotic deosebit, zonându-se pe
verticală, în funcţie de condiţiile pedoclimatice şi modul de folosire.
Pajiştile de terenuri mlăştinoase sunt reprezentate de:
 pajişti de rogozuri înalte (Caricetum ripariae);
 pajişti de rogoz aspru (Caricetum gracilis);
 pajişti de rogozul vulpii (Caricetum vulpinae);
 pajişti de ierbăluţă (Phalaridetum arundinaceae);
Pajiştile higrofile, mezohigrofile şi mezofile aparţin ordinului Molinietalia şi cuprinde
numeroase asociaţii: Epilobio-Juncetum effusi, Peucedano rocheliani-Molinietum coerulae, LythroCalamagrostetum epigeii, Alopecuretum pratensis.
Pajiştile mezohigrofile ruderalizate pe aceste pajişti se întâlnesc următoarele asociaţii:
Rorippo silvestris-Agrostietum stoloniferae, Junco inflexi-Menthetum longifoliae, Rorippo austriacaeAgropyretum repentis
Pajiştile mezofile rezistente la călcare şi tasarea solului. Acestor pajişti le sunt atribuite
asociaţii de: Lolio-Plantaginetum majoris
Pajişti mezofile secundare aparţin ordinului Arrhenatheretalia şi sunt reprezentate de cele mai
valoroase asociaţii.
Asociaţiile întâlnite pe aceste pajişti sunt:
-Trifolio repentis-Lolietum perennis;
- Arrhenatheretum elatioris;
-Poaeto trivialis-Festucetum pratensis;
- Lolio-Cynosuretum;
-Festuco rubrae-Agrostietum tenuis.
Pajişti mezoxerofile, termofile - aceste pajişti cuprind asociaţii mezoxerofile cu vădite nuanţe
termofile. Pe aceste pajişti se întâlneşte asociaţia: Danthonio-Chrysopogonetum.
Pajişti de sărături. Asociaţiile praticole halofile întâlnite pe aceste pajişti sunt:
-Puccinellietum limosae, -Hordetum hystricis;
-Champhorosmetum annuae;-Juncetum gerardi;
-Agrostio stoloniferae-Beckmanietum erucaeformis;
- Artemisio-Festucetum pseudovinae.

b) Fauna din această regiune se încadrează în regiunea paleoarctică, subregiunea panonică.
Provincia prezintă o faună central-europeană, dar cu multe elemente de origine pontică. Dintre
animalele caracteristice enumerăm: orbetele, bacterieni, lepidoptere,etc.
În această zonă o pondere însemnată o au rozătoarele, care uneori produc pagube însemnate
agriculturii: popândăul, hârciogul, căţelul pământului, şoarecele comun, şobolanul de câmp, iepurele.
Frecvent se întâlnesc şi mamifere carnivore ca: vulpea, dihorul, nevăstuica.
Păsările sunt reprezentate de: prepeliţă, potârniche, graurul, fazanul, cioară de semănătură, etc.
Păsările răpitoare de zi sunt reprezentate de şorecarul mare, şorecarul încălţat, coţofana, iar cele de
noapte sunt reprezentate de: bufniţă, ciuf.
Reptilele sunt reprezentate de şopârla cenuşie, destul de comună, iar amfibienii de broasca
râioasă comună; în locurile cu pământ moale, trăieşte broasca de pământ.
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Subcapitolul 3.4. CARACTERISTICI PEDOLOGICE ŞI GEOLOGICE
Principalele caracteristici pedologice și agrochimice ale suprafeţelor cu pajişti ale UAT
Comuna PESAC sunt cele prevăzute în Studiul pedologic și agrochimic ce stă la baza întocmirii
planului de fertilizare și a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării
amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente întocmit pentru Comuna Pesac de
către Oficiul Județean pentru Studii Pedologice și Agrochimice Timiș, studiu înregistrat la Primăria
Comunei Pesac sub nr.80/09.01.2018 și care este Anexă la prezentul Amenajament pastoral.

Capitolul IV CADRUL DE AMENAJARE
Subcapitolul 4.1. PROCEDEE DE CULEGERE A DATELOR DIN TEREN
Pentru determinarea compoziţiei floristice au fost efectuate mai multe relevee, în funcţie de
suprafaţa pajiştii luată în studiu. S-a avut în vedere colectarea datelor care să permită identificarea
diferitelor tipuri de comunităţi vegetale (asociaţii). În acest sens au fost utilizate metode de studiu
specifice fitosociologiei (metoda geobotanică şi metoda dublului metru).
Analiza vegetaţiei are drept scop identificarea influenţei factorilor abiotici dar şi evoluţia
vegetaţiei prin prisma influenţei antropice adică gestiunea de exploatare şi prezenţa sau absenţa
lucrărilor de îngrijire pe suprafaţa respectivă.
Modul de gestiune al unei suprafeţe de pajişte permanentă influenţează direcţia de evoluţie a
structurii floristice cât şi dinamica de vegetaţie a acesteia.
Pentru determinarea compoziţiei floristice au fost efectuate relevee floristice după metoda
geobotanică. Prin această metodă, compoziţia floristică se studiază într-o suprafaţă de probă pătrată.
Numărul suprafeţelor de probă este de 3 pentru suprafeţe de până la 100 ha de pajişte şi de 3-5 pentru
cele de peste 100 ha.
Suprafeţele de probă se aleg parcurgând pajiştea pe diagonală şi se delimitează cu ţăruşi
porţiuni cât mai uniforme din punct de vedere floristic. Ţăruşii rămân pentru întreaga perioadă de
vegetaţie, urmărind aspectele sezoniere sau fenologice. Mărimea suprafeţelor de probă este de cel
puţin 100 mp.
După delimitarea suprafeţelor de probă se trece la întocmirea fişei geobotanice sau a
releveului notându-se:
localitatea;
data;
suprafaţa probei cercetate;
modul de folosire a pajişti cercetate;
suprafaţa de probă;
altitudinea;
expoziţia;
înclinarea terenului;
solul;
apa freatică;
înălţimea plantelor (cm);
acoperirea generală (%).
După această etapă se trece la determinarea speciilor întâlnite în interiorul fiecărei suprafeţe de
probă şi se înregistrează în fişa geobotanică pe grupe după criteriul botanico-economic şi anume:
- 1. graminee
- 2. leguminoase
- 3. cyperaceae şi juncaceae
- 4. plante din alte familii botanice
17

- 5. muşchi şi licheni
- 6. specii lemnoase.
Pentru mai multă exactitate se cercetează şi suprafeţele limitrofe, iar speciile întâlnite în
fitocenoză, dar în afara suprafeţei de probă, se notează la sfârşitul listei floristice. Ordinea speciilor în
cadrul fiecărei grupe se va face în funcţie de dominanţa lor.
După înscrierea speciilor în fişe, în dreptul fiecărei specii se trec principalele caracteristici:
abundenţa, dominanţa, frecvenţa şi fenofaza.
Abundenţa (A) reprezintă numărul de indivizi dintr-o specie; care se apreciază vizual în
procente sau note (1-5) sau prin numărarea acestora (de obicei în suprafeţe de 1 mp în 3-4 repetiţii)
Dominanţa (D) reprezintă gradul de acoperire a solului de masa aeriană a plantelor apreciat
vizual şi exprimat în procente sau note.
Dominanţa se poate referi la toate plantele şi în acest caz se vorbeşte de „acoperire generală”
sau la fiecare specie în parte „acoperire specifică”.
De regulă dominanţa si abundenţa se exprimă asociat după scara lui Braun Blanquet:
- (+) specii reprezentate prin indivizi rari, cu acoperire sub 1%;
- (1) indivizi mai numeroşi, dar cu o acoperire mica, de 1-5%;
- (2) indivizi abundenţi, cu o acoperire de 5-25%;
- (3) indivizi abundenţi, cu o acoperire de 25-50%;
- (4) indivizi abundenţi, cu grad mare de acoperire de 50-75%;
- (5) indivizi foarte abundenţi, cu grad de acoperire de 75-100%.
Pentru calcularea indicilor sintetici este necesar, pentru fiecare specie, să se aprecieze gradul
de acoperire în procente (A%).
Frecvenţa reprezintă modul de răspândire a indivizilor unei specii în suprafaţa de probă. O
specie poate fi reprezentată mai mult sau mai puţin în cadrul unui anumit areal:
- + specii doar prezente,
- 1 specie prezentă în 1-20% din suprafaţa,
- 2 specie prezentă în 21-40% din suprafaţa,
- 3 specie prezentă în 41-60% din suprafaţa,
- 4 specie prezentă în 61-80% din suprafaţa,
- 5 specie prezentă în 81-100% din suprafaţa.
Fenofaza este faza de dezvoltare în care se află indivizii unei specii la data la care se fac
observaţiile:
- Fz - plantele se află în stadiul vegetativ,
- fl - platele sunt înflorite,
- frt - plantele cu fruct.
O pajişte naturală bună trebuie sa aibă o buna densitate şi o compoziţie botanică echilibrată.
Densitatea este considerată bună când golurile sunt puţine sau deloc, mijlocie când sunt până la 20%
goluri, sau slabă.
Conform compoziţiei sale botanice o pajişte poate fi de tipul:
- G- bogată în graminee,
- L- bogată în leguminoase,
- E- echilibrată,
- D- bogată în diverse „alte specii”.
După întocmirea fişelor geobotanice, acestea se centralizează şi apoi se grupează pe asociaţii
şi se întocmeşte tabelul asociaţiei.
Pasul următor îl constituie determinarea Valorii pastorale (VP) care ne oferă informaţii despre
calitatea pajiştilor cercetate.
Calculul VP se face astfel:
VP = ∑PC (%) x IC/5
unde:
VP - indicator valoare pastorală (0-100);
PC – participare în covorul ierbos (%) indiferent de metoda de determinare (AD, P, Cs, G);
IC – indice de calitate furajeră;
După determinarea indicatorului de valoare pastoral prin împărţirea la 5 a punctajului obţinut
din înmulţirea PC x IC, acesta se apreciază astfel:
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•
0-5 – pajişte degradată;
•
5-15 – foarte slabă;
•
15-25 – slabă;
•
25-50 – mijlocie;
•
50-75 – bună;
•
75-100 – foarte bună.
Indicele obţinut pentru VP are valori de la 0 într-o pajişte fără valoare furajeră, până la 100
pentru o pajişte semănată (ideală).
Următorii indici ecologici utilizaţi în lucrare sunt cei nominalizaţi de ELLEMBERG (1974)
pentru Europa Centrală, cu adaptările făcute pentru flora ţării noastre.
Indicii de umiditate (U) se notează de la 0 la 6 şi reprezintă specii de plante:
- amfitolerante 0;
- xerofite 1;
- xeromezofite 2;
- mezofite 3;
- mezohidrofite 4;
- hidrofite 5;
- ultrahidrofite 6
Indicii de temperatură (T) se notează de la 0 la 5 şi reprezintă specii de plante:
 -amfitolerante 0;
 -hechistoterme (criofile) 1;
 -microterme 2;
 -mezoterme 3;
 -moderat termofile 4;
 -termofile 5
Indicii de reacţie a solului (R) se notează de la 0 la 5 şi reprezintă:
 plante eurioice (amfitolerante) 0;
 specii foarte acidofile 1;
 acidofile 2;
 acido-neutrofile 3;
 slab acide-neutrofile 4;
 neutro-bazifile 5.

Subcapitolul 4.2. OBIECTIVE SOCIAL-ECONOMICE ŞI ECOLOGICE
Amenajamentul Pastoral al pajiștilor din Comuna Pesac are ca principal obiectiv creșterea
valorii pastorale a pajiștilor din această comună. Prin sporirea producției pajistilor vor creste si
productiile animalelor si implicit bunastarea propietarilor acestora.
Din punct de vedere ecologic, o exploatare rațională si controlată a acestor pajiști, duce la o
creștere a biodiversității covorului vegetal și la protejarea și degradarea solului.
Organizarea unui pășunat rațional creeaza o imagine placcuta a pajistilor, acestea avand un
aspect ingrijit, iar prin conservarea biodiversității covorul vegetal in prerioada de vara are un aspect
multicolor incântător.
Subcapitolul 4.3. STABILIREA CATEGORIILOR DE FOLOSINŢĂ A PAJIŞTILOR
Întreaga suprafata de pajiste supusa acestui Amenajament Pastoral va fi exploatată prin
pașunat, în principal, cu doua categorii de animale: ovine și bovine.
Factorii limitativi pe aceste pajisti sunt fie excesul de umiditate și un grad scazut de salinitate,
fie posibilitatea unor ani secetosi.
Pe teritoriul acestor păsuni au fost identificate două tipuri de asociatii vegetale și anume:
- Festuca valesiaca, care ocupa unele zone cu tendință de sărăturare din localitatea Pesac,
aceasta având un potential de producție scăzut de 0,3-0,5 UVM la ha;
- Poa pratensis care este prezentă pe celelalate suprafete din localitatea Pesac, având o valoare
pastorală buna, cu producție de 7,5-12,5t/ha si o capacitate de pășunat de 1-1,5 UVM la ha.
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Subcapitolul 4.4. FUNDAMENTAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL
4.4.1 Durata sezonului de păşunat
Data începerii păşunatului este legată de epoca venirii primelor îngheţuri. Ultimul păşunat
trebuie să se realizeze cel mai târziu cu 20-30 zile înainte de instalarea îngheţurilor permanente.
Astfel plantele au posibilitatea să acumuleze glucide, să-şi refacă masa vegetativă, ceea ce determină
o mai bună suportare a îngheţurilor pe de o parte, iar pe de altă parte la pornirea timpurie în vegetaţie.
Întârzierea, toamna, a păşunatului, până la venirea îngheţurilor, face ca iarba să nu se poată
reface corespunzător, primăvara constituind una din cauzele dispariţiei speciilor valoroase de pe astfel
de pajişti.
Lăsarea animalelor pe păşune în tot timpul anului, cum din păcate se întâmplă în foarte multe
locuri, este total contraindicată şi constituie una din cauzele majore ale degradării păşunilor.
Păşunile reprezintă cea mai ieftină sursă pentru asigurarea hranei ierbivorelor în timpul
perioadei de vegetaţie, având multiple avantaje ce decurg din efectele favorabile atât asupra
animalelor, cât şi asupra păşunilor în relaţia sol-plantă-animal.
În art.6 din O.A.P. nr. 544/2013 se prevăd următoarele:
(1) începerea păşunatului se face în funcţie de condiţiile pedoclimatice şi de gradul de
dezvoltare a covorului ierbos.
(2) Se evită începerea păşunatului prea devreme, care poate afecta perioada de regenerare,
sănătatea şi supravieţuirea plantelor.
(3) Perioada de păşunat se va încheia în luna noiembrie, la o data stabilită în funcţie de
evoluţia temperaturilor şi regimul precipitaţiilor.
(4) Data începerii şi încheierii păşunatului, precum şi modul de organizare a păşunatului,
continuu sau pe tarlale, se stabilesc prin hotarâre a consiliului local.
Ţinând cont de toate caracteristicile climei zonale - durata de păşunat, în zona de câmpie,
unde se află şi Comuna Pesac, durata sezonului de păşunat este de la 1 aprilie și până la 15
noiembrie.
Conform Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, art Art. 10.(1) - introducerea
animalelor pe pajişti este permisă doar în perioada de păşunat prevăzută în amenajamentul
pastoral, iar alin (2) se stipulează: este interzis păşunatul în cazul excesului de umiditate a pajiştii.
În faza tânără de vegetaţie plantele de pe păşuni au însuşiri organoleptice deosebite (gust,
miros) care măresc apetitul animalelor şi ca urmare creşte gradul de consumabilitate a ierbii care
poate ajunge la 85-95%.
Dacă păşunatul se începe prea devreme, când plantele sunt prea tinere şi solul prea umed,
asupra vegetaţiei efectele negative sunt următoarele:
- se distruge stratul de ţelină, se bătătoreşte solul şi se înrăutăţeşte regimul de aer din sol. Se
formează gropi şi muşuroaie;
- pe terenurile în pantă se declanşează eroziunea;
- se modifică compoziţia floristică dispărând plantele valoroase mai pretenţioase din punct
de vedere al apei, aerului şi hranei din sol;
- plantele fiind tinere au suprafaţa foliară redusă şi vor folosi pentru refacerea lor substanţe
de rezervă acumulate în organele din sol ce are ca efect epuizarea lor.
Efectele negative asupra animalelor sunt:
- iarba prea tânără conţine multă apă şi ca atare are un efect laxativ epuizant, ceea ce duce
la eliminarea excesivă a sărurilor minerale de Cu, Mg, Na;
- conţinând prea puţină celuloză nu se pretează la salivaţie şi rumegare, animalele fiind
predispuse la intoxicaţii şi meteorizaţii;
- conţinutul mare de azot al ierbii tinere determină acumularea în stomac a amoniacului şi
ca atare declanşarea unor fermentaţii periculoase.
În aceaşi măsură nu recomandăm nici folosirea pajiştilor prin păşunat mai târziu de
data de 15 noiembrie. Ultimul păşunat trebuie să se realizeze cel mai târziu cu 20-30 zile înainte de
instalarea îngheţurilor permanente. Astfel plantele au posibilitatea să acumuleze glucide, să-şi refacă
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masa vegetativă, ceea ce determină o mai bună suportare a îngheţurilor pe de o parte, iar pe de altă
parte pornirea timpurie în vegetaţie.
Întârzierea toamna a păşunatului, până la venirea îngheţurilor, face ca iarba să nu se poată
reface corespunzător, primăvara constituind una din cauzele dispariţiei speciilor valoroase din pajişti.
4.4.2. Numărul ciclurilor de păşunat
Numărul ciclurilor de păsunat se stabilește în funcţie de durata de regenerare a plantelor, din
momentul in care a fost pasunată și până în momentul in care poate fi din nou pășunat.
În general în regiunile bogate în precipitaţii şi pe solurile fertile vegetaţia se reface mai repede,
în aproximativ 25-35 zile iar pe regiunile secetoase şi pe solurile slab fertile, plantele se refac mai
încet, în 35-45 zile. Timpul de ocupare al unei parcele este 1-6 zile.
În cazul acestui studiu durata recomandată, de reface a plantelor, va fi de 30 zile iar
perioada de ocupare a unei tarlale este de 5 zile.
4.4.3. Fâneţele
Suprafetele care nu se vor păsuna se recomandă să se cosească, în stadiul de înspicare la
graminee, pentru producerea de fân.
Recoltarea fâneţelor. Fâneţele, recoltându-se doar în anumite perioade ale anului această
lucrare este sezonieră şi se realizează în funcţie de anumiţi parametri, dependenţă de fenofaza
plantelor, de înzestrarea gospodăriei, de factori economici, organizatorici etc.
Epoca de recoltare, care se referă la momentul optim de recoltare, are o influenţă majoră
asupra producţiei şi calităţii acesteia. Acumularea de masă vegetativă se face continuu până la
terminarea înfloritului. Pe de altă parte, conţinutul maxim în proteine digestibilă este în faza tânără,
iar pe măsură ce planta creşte şi îmbătrâneşte acest conţinut scade.
Relaţia dintre cantitatea recoltei, calitatea ei si epoca de recoltare, la fâneţele naturale, este
redată în tabelul de mai jos:
Producţia de fân, substanţă uscată şi substanţe nutritive (kg/ha)
în funcţie de epoca de recoltare
Epoca de recoltare

La înspicat
La înflorit
La maturitatea seminţelor

Producţia de fân
1130
3260
2900

SU
1027
2935
2611

PD
99
209
186

UN
584
1660
1250

Săruri minerale
100
231
193

Se constată că în perioada înfloririi se obţine cea mai mare producţie de fân şi de cea mai
bună calitate, ceea ce determină un număr maxim de UN/ha. Din acest punct de vedere epoca optimă
de recoltare este de la începutul până la sfârşitul înfloririi, ceea ce corespunde cu o durată de 7-10
zile. Pe lângă producţie şi calitate, recoltarea trebuie făcută de aşa manieră încât să se dea posibilitatea
plantelor să se refacă până la coasa următoare (sau până la venirea îngheţurilor), pentru a se asigura
producţii mari şi în anii următori. De asemenea, cositul trebuie făcut în momentul în care se
defavorizează în cel mai mare grad înmulţirea buruienilor.
Recoltatul prea devreme, deşi duce la obţinerea unui fân foarte valoros şi bogat în elemente
nutritive, determină obţinerea de producţii mai mici şi, de asemenea, duce la slăbirea plantelor,
acestea neavând timp să acumuleze suficiente substanţe de rezervă. Dacă acest mod de recoltare se
repetă vor scădea producţiile la coasele următoare şi, în final, determină o slăbire a vivacităţii
plantelor, ceea ce are ca şi consecinţă imediată scăderea producţiilor, iar ca şi consecinţă de durată,
eliminarea acestor plante din covorul vegetal.
Dacă fâneţele se recoltează prea târziu, se obţin producţii mai mari de fân, însă de calitate
inferioară, ceea ce determină obţinerea unui număr mai mic de unităţi nutritive la hectar, a unei
cantităţi mai mici de substanţe asimilabile, înrăutăţindu-se consumabilitatea şi digestibilitatea. În
acelaşi timp scade conţinutul în săruri minerale şi vitamine, albumine, caroten; aceasta şi datorită
faptului că frunzele încep să se scuture, frunzele fiind tocmai organele bogate în astfel de principii
nutritivi.
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În cazul fâneţelor de două coase (sau a celor cultivate), dacă se întârzie primul cosit va
scădea producţia coasei a doua, aceasta ajungând la numai 15-20 % din recolta primei coase, când în
condiţii normale aceasta trebuie să ajungă până la 50 % din producţia primei coase.
Mai mult, în fâneţele bogate în leguminoase, prin recoltarea la timp a primei coase se obţine
la coasa a doua un fân de calitate mai bună, datorită conţinutului mai mare în proteină, ca urmare a
participării în proporţie mai mare a leguminoaselor la această coasă.
În condiţiile recoltării la timp a primei coase, fânul obţinut la coasa a doua este format din
mai multe frunze, tulpinile sunt mai puţin tari şi în consecinţă au un grad de consumabilitate mai
mare.
Întârzierea recoltării favorizează şi îmburuienarea, pentru că în momentul recoltării
buruienile au format deja seminţe.
La fâneţele de două coase epocile de recoltare vor fi alese de aşa manieră încât ultima recoltă
să se facă cu o lună înainte de venirea îngheţurilor permanente, pentru a permite acumularea de
substanţe de rezervă în plante.
În concluzie, în privinţa epocii de recoltat subliniem:
- pentru obţinerea unor producţii mari de fân şi de bună calitate la prima coasă, fâneţele
trebuie cosite în perioada de la înspicatul gramineelor şi îmbobocitul leguminoaselor
până la înflorit;
- cositul prea de timpuriu, mai mulţi ani de-a rândul, duce la slăbirea vitalităţii ierburilor şi
la scăderea producţiei în anii următori;
- întârzierea cositului determină scăderea valorii fânului, favorizează înmulţirea
buruienilor, însă măreşte vitalitatea ierburilor;
- stabilirea epocii de recoltare a fâneţelor se face în funcţie de faza de creştere a
gramineelor dominante valoroase şi nu după date calendaristice;
- fâneţele trebuie cosite într-un sistem de rotaţie la epoci diferite;
- pentru a se asigura autoînsămânţarea odată la 4-5 ani fâneaţa se recoltează după formarea
seminţelor.
Pentru a se evita influenţa negativă a cositului la aceeaşi epocă asupra vegetaţiei şi producţiei
pajiştilor, se recomandă împărţirea fâneţelor în mai multe tarlale şi recoltarea acestora în epoci
diferite.
Astfel la fâneţele de o coasă se recomandă împărţirea în 4 parcele recoltate astfel:
- parcela 1 la înspicat; parcela 2 la începutul înfloritului; parcela 3 la înflorirea deplină;
parcela 4 la formarea seminţelor.
La fâneţele de două cose acestea se împart în 5 parcele recoltarea făcându-se astfel:
- parcela 1 şi 2 se cosesc de două ori prima coasă la înspicat; parcela 3 – o singură coasă la
formarea seminţelor; parcela 4 – două coase, prima la înflorirea deplină; parcela 5 – două
coase la începutul înfloritului.
Reamintim că pentru autoînsămânţarea păşunilor şi acestea trebuie odată la 4-5 ani cosite şi
anume după formarea seminţelor.
Un fapt foarte important de care trebuie să se ţină seama la recoltare este mersul vremii. O
vreme ploioasă şi răcoroasă face ca pe lângă recoltarea dificilă, să fie aproape imposibilă pregătirea
fânului, întreaga operaţie putând fi compromisă. De aceea este bine ca, în cazul în care condiţiile sunt
neprielnice, recoltatul să fie amânat cu câteva zile, cu atât mai mult cu cât în astfel de condiţii
fenofazele se desfăşoară mai lent. De exemplu pe timp răcoros şi umed înfloritul poate dura 10-14
zile.
Dacă condiţiile meteo se menţin neprielnice este mai bine să se transforme recolta în siloz sau
semisiloz, prin această metodă pierderile fiind mult diminuate.
Tehnica recoltării
Este dependentă de condiţiile specifice fâneţelor respective, în sensul că fâneţele de munte şi
dealuri, înalte fiind, situate pe terenuri accidentate în majoritate se recoltează manual sau cu
cositoarea autopropulsată.
Pe terenurile plane sau cu pantă lină recoltarea se face mecanizat cu combinele pentru recoltat
furaje sau cu cositorile purtate pe diferite tipuri de tractoare.
Este foarte important ca elementele active ale cositoarelor să fie bine ascuţite, pentru ca
recoltarea să se facă prin tăiere şi să nu se rănească plantele.
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Înălţimea de recoltare
Înălţimea de la suprafaţa solului la care se execută recoltarea este de foarte mare importanţă,
pe de o parte pentru producţia obţinută, iar pe de altă parte pentru menţinerea vivacităţii ierburilor.
Cosirea prea sus duce, în primul, rând la o scădere a producţiei şi calităţii acesteia, deoarece o
parte din recoltă rămâne necosită, parte formată din multe frunze bazale şi lăstari tineri bogaţi în
substanţe nutritive.
Dacă recoltarea se face prea sus se favorizează şi înmulţirea unor buruieni care fructifică sub
înălţimea de tăiere, ceea ce duce la înrăutăţirea compoziţiei floristice. Astfel, o recoltare repetată la 10
cm înălţime, face ca procentul de buruieni din recoltă să ajungă la 25 %.
Dacă recoltarea se face la suprafaţa solului (deci la înălţime prea mică), se măreşte producţia
şi se îmbunătăţeşte calitatea la coasa respectivă. Dar aceasta micşorează puterea de regenerare a
plantelor.
BĂRBULESCU şi MOTCĂ (1987) arată că o consecinţă a tăierii prea joase a plantelor de pe
pajişti este reducerea absorbţiei elementelor nutritive o perioadă lungă de timp, fiind inhibată
regenerarea organelor aeriene ale plantelor.
Pentru a se realiza un raport favorabil între producţie şi calitate şi pentru a se asigura refacerea
plantelor în cele mai bune condiţii, se recomandă ca înălţimea de cosit să fie 3-5 cm de la suprafaţa
solului. Înălţimea mai mare de recoltat, 5-6 cm, este indicată la pajiştile temporare şi la coasa a doua.
De asemenea se recomandă o înălţime de 6-7 cm în cazul păşunilor recoltate prin cosit.
4.4.4 Capacitatea de păşunat
Încărcătura cu animale pe o pajişte sau capacitatea de păşunat, este un instrument util de
folosire pentru crescătorul de animale deoarece îi permite să ajusteze încărcătura de animale în funcţie
de cantitatea de iarbă disponibilă. Pentru stabilirea încărcăturii corecte se calculează capacitatea de
păşunat, respectiv numărul de animale ce pot păşuna pe unitatea de suprafaţă.
Capacitatea de păşunat şi încărcătura optimă de animale pe hectar se calculează, pentru fiecare
pajişte în parte, conform metodologiei prevăzute în O.A.P. nr. 544 din 21 iunie 2013.
Conform literaturii de specialitate şi O.A.P. nr.544/2013, art. 8 (1) capacitatea de păşunat se
estimează pe baza producţiei medii de masă verde obţinută în anii anteriori, ţinând cont de fertilitatea
solului, condiţiile meteorologice şi compoziţia floristică a covorului vegetal; iar art.8 (2) prevede ca
numărul de animale (UVM/ha) trebuie să fie suficient pentru a asigura utilizarea maximă a producţiei
de masă verde, menţinând în acelaşi timp sustenabilitatea pe termen lung a pajiştii.
Capacitatea de păşunat sau încărcătura de animale, conform O.A.P. nr.544/2013, art.10, se
defineşte prin numărul de animale (exprimat în unităţi vită mare UVM) care pot fi hrănite pe întreg
sezonul de păşunat de pe 1 ha de pajişte, la care se cunoaşte producţia de furaje disponibilă şi se
stabileşte conform formulei:
Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p.)
în care:
- Î.A. - încărcătura cu animale/ha de pajişte, exprimată în UVM/ha;
- P.d. - producţia disponibilă de masă verde - kg/ha;
- Z.p. - număr de zile de păşunat într-un sezon;
- C.i. - consum zilnic de iarbă - kg/UVM.
- [necesarul zilnic pentru 1 UVM este de 65 kg de masă verde sau ≈ 13 kg (65:5) substanţă
uscată (SU)].
Producţia actuală (Pa) se determină sau se estimează în tone masă verde/ha.
Încărcarea păşunii cu animale se stabileşte în funcţie de producţia ei.
Producţia utilă de masă verde la hectar pe suprafaţele de pajişte din comuna Pesac a fost
estimată la 8.5 – 9.5 t/ha masă verde, fiind neuniform repartizată. La prima recoltă (primele cicluri de
păşunat) producţia de masă verde reprezintă aproximativ 50% din producţia totală. În timpul verii
producţia pajiştilor scade foarte mult datorită secetei, urmând ca iarba să se refacă apoi în toamnă.
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Capacitatea de păşunat determinată, la o producţie medie de 9 t/ha masă verde, cu un necesar
zilnic de 65 kg masă verde pentru 1 UVM şi cu o durată a sezonului de păşunat de 194 zile, este de
0,72 UVM/ha.
Utilizatorii de pajişti au obligaţia să respecte încărcătura minima de animale pe hectar (0,3
UVM). Păşunatul se efectuează cu maxim 1,5 UVM (Unitate Vită Mare).
Menţiuni:
Semnalăm faptul că prin lucrări de ameliorare se poate mări producţia pajiştilor cu 20-30%. În
această situaţie încărcătura de animale pe ha (CP-capacitate de păşunat) poate ajunge sau chiar depăşi
1,95 UVM/ha.

Capitolul V. ORGANIZAREA,
FOLOSIREA PAJIȘTILOR

ÎMBUNĂTĂȚIREA,

DOTAREA

ȘI

Subcapitolul 5.1. LUCRĂRI DE REPUNERE ÎN VALOARE A SUPRAFEŢELOR DE PAJIŞTI
NOȚIUNI GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
Îmbunătăţirea regimului elementelor nutritive din sol.
Una din cele mai importante măsuri de îmbunătăţire a producţiilor pajiştilor este aplicarea de
îngrăşăminte chimice; organice şi mixte (chimice şi organice).
În aplicarea îngrăşămintelor pe pajiştile permanente trebuie să se ţină seama de unele particularităţi
imprimate de perenitatea culturii şi de complexitatea vegetaţiei, de numărul mai mare de recolte pe
an, de modul de folosire a pajiştilor (păşunat-cosit) şi nu în ultimul rând de condiţiile foarte diferite de
relief şi altitudine.
Ţinând cont de toate acestea, fertilizarea pajiştilor se realizează în cadrul unui program bine
organizat.
Utilizarea îngrăşămintelor chimice pe pajişti
Creşterea plantelor şi productivitatea pajiştilor sunt sensibil afectate de biodisponibilitatea
elementelor nutritive, azotul, fosforul şi potasiul fiind în general limitanţii principali. O slabă
aprovizionare determină o creştere lentă a plantelor şi reduce în acelaşi timp concentraţia acestor
elemente în biomasa produsă. Într-o pajişte excesul fertilizării poate provoca dezvoltarea unei flore
nitrofile în detrimentul altor specii şi diminuarea sau dispariţia leguminoaselor.
Fertilizarea cu azot. Pentru a adapta producţia de iarbă la nevoile animalelor, fertilizarea cu
azot nu se justifică decât dacă prezenţa leguminoaselor din pajişte este scăzută iar acestea nu pot fixa
azotul necesar funcţiilor plantelor.
Doza de azot nu trebuie să depăşească 200 kg/ha, aplicat fracţionat (2-3 repetiţii). Excepţie
fac solurile podzolite deosebit de sărace, cu pajişti degradate şi invadate de buruieni unde se pot folosi
doze de până la 250 kg/ha azot.
Administrarea fracţionată a dozelor mari de azot este impusă de necesitatea aprovizionării
ritmice a plantelor cu elemente nutritive şi de cerinţa folosirii cu eficienţă maximă a azotului din
îngrăşământ, înlăturând pe cât posibil pierderile prin levigare.
Epoca optimă de aplicare a îngrăşămintelor cu azot este primăvara, întrucât el este mai eficient
folosit de către plantele din pajişti în primele faze de vegetaţie, când consumul în azot este maxim.
Forma îngrăşământului cu azot aplicat pajiştilor trebuie să fie în funcţie de reacţia solului.
Astfel, pe pajiştile de pe solurile acide sunt mai indicate nitrocalcarul, ureea şi chiar azotatul de
amoniu, în timp ce pe sărături este indicat sulfatul de amoniu.
De asemenea, în regiunile cu regim pluviometric ridicat este mai indicată ureea, iar în
regiunile secetoase ureea este contraindicată fiind de preferat azotatul de amoniu.
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Fertilizarea cu fosfor. Dintre fertilizanţii care se aplică în mod regulat pe pajişti, superfosfatul
şi triplu-superfosfatul sunt adesea aplicaţi ca şi fertilizanţi individuali, în timp ce fosfatul de amoniu
este administrat în complex împreună cu N şi/sau K.
Dozele de fosfor aplicate pe pajişti sunt în funcţie de cartarea agrochimică, cert este că
raportul N/P trebuie să fie de 2/0,5-1 cu excepţia unor pajişti în care lipsesc leguminoasele şi unde
raportul trebuie să fie net în favoarea azotului (2/0,3-0,5). Epoca optimă de aplicare a îngrăşămintelor
cu fosfor este toamna, la sfârşitul perioadei de vegetaţie.
Când din anumite motive nu s-au administrat toamna, aceste îngrăşăminte se pot aplica
primăvara devreme pe sol îngheţat. Îngrăşămintele cu fosfor se aplică în general toamna, iar efectul
remanent este de 2-4 ani.
Fertilizarea cu potasiu. Aplicarea unilaterală a îngrăşămintelor cu potasiu pe pajişti nu duce la
sporuri de producţie cum nici asocierea cu azotul nu sporeşte producţia. Pe solurile normal
aprovizionate este necesară aplicarea potasiului astfel ca raportul N/P/K să fie de 2/0,5-1/0,5 ceea ce
înseamnă doze de 40-60 kg K 2O aplicate la 2-3 ani. Pe pajiştile foarte productive potasiul se va aplica
anual, toamna.
Îngrăşăminte cu microelemente. La plante microelementele întră în alcătuirea unor vitamine,
pigmenţi, a enzimelor, influenţând sintezele specifice din organism.
Microelementele esenţiale pentru nutriţia plantelor sunt: Fe,Cu, Zn, B, Mn, Mo, Co. La animale lipsa
microelementelor pot provoca o serie de boli.
Epoca de administrare este primăvara devreme odată cu îngrăşămintele cu azot, dar pot fi aplicate şi
extra – radicular, sub formă de soluţie, în perioada de vegetaţie a plantelor.
Utilizarea îngrăşămintelor organice pe pajişti
Îngrăşămintele organice prin calitatea lor de îngrăşăminte complexe, exercită un efect
ameliorativ asupra însuşirilor fizice, chimice şi biologice ale solului, utilizarea lor determinând
sporuri însemnate de producţie în pajişti.
Pe pajiştile permanente se folosesc toate tipurile de îngrăşăminte organice, o pondere mai
mare având-o gunoiul de grajd, îngrăşămintele semilichide mustul de grajd şi îngrăşarea prin târlire.
Gunoiul de grajd. Folosirea gunoiului de grajd pe păşuni reprezintă una dintre cele mai
importante măsuri de sporire a producţiei şi îmbunătăţire a compoziţiei floristice. Gunoiul de grajd
este un îngrăşământ organic complet, care îmbogăţeşte solul în humus, în principalele elemente
nutritive, în unele microelemente cât şi în microorganisme şi produse ale metabolismului lor.
Cantitatea administrată este în funcţie de compoziţia floristică a pajiştilor, stadiul de degradare
a acestora, de cantitatea de gunoi de grajd disponibilă. Dozele recomandate variază între limite largi şi
anume de la 20 la 40 t/ha.
Epoca optimă de aplicare este toamna la încheierea ciclului de păşunat. În felul acesta pe lângă
faptul că se obţin sporuri de producţii de 10 % faţă de fertilizarea din primăvară, mai există avantajul
că timpul de transport este mai lung, deci lucrarea poate fi efectuată în condiţii mai bune şi că
precipitaţiile din iarnă antrenează mai bine elementele nutritive în sol.
Primăvara devreme se poate administra gunoi de grajd fâneţelor şi eventual acelor
tarlale de pe pajişte pe care se va intra târziu la păşunat.
Gunoiul de grajd este indicat a se administra bine fermentat, deci după ce a stat un an în
platformă. Acest lucru este necesar întrucât el se aplică la suprafaţă. Se recomandă ca gunoiul de
grajd să se repartizeze cât mai uniform pe păşune. În felul acesta se evită îmburuienarea păşunii prin
înmulţirea plantelor nitrofile nevaloroase, acolo unde prin împrăştiere neuniformă a căzut o cantitate
mai mare de gunoi.
Durata de remanenţă a gunoiului este de 4-5 ani în funcţie de doza aplicată, calitatea
îngrăşământului, compoziţia floristică a pajiştii. Sporurile cele mai mari de recoltă se obţin în anul I,
spor ce scade treptat de la un an la altul.
Îngrăşăminte organice semilichide (tulbureala de grajd). Îngrăşăminte organice semilichide
provin din adăposturile de bovine prevăzute cu un sistem de evacuare hidraulică a dejecţiilor sau prin
spălarea cu jet de apă a padocurilor de la taberele de vară. Aceste îngrăşăminte sunt bogate în azot şi
în potasiu; conţinutul în fosfor este însă scăzut.
Îngrăşăminte organice semilichide sunt împrăştiate, pe pajişti, cu maşini speciale în doze de
20-30m3/ha, primăvara devreme sau toamna târziu. Dacă se aplică primăvara, păşunatul este permis
numai după o perioadă de 4-5 săptămâni.
Această fertilizare are un efect remanent de 2-3 ani.
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Târlirea - reprezintă un mod de fertilizare a pajiştilor care se execută direct cu animalele.
Astfel animalele, care sunt ţinute închise în perioada de odihnă peste zi dar mai ales în timpul nopţii,
lasă pe sol însemnate cantităţi de dejecţii lichide şi solide.
Astfel de terenuri se întâlnesc des în jurul saivanelor, a stânelor. Se pune deci problema
folosirii acestor dejecţii în scopul sporirii valorii pajiştilor, a producţiilor, cu atât mai mult cu cât
cantitatea acestor dejecţii este considerabilă.
Pentru a se realiza fertilizarea prin târlire animalele sunt ţinute mai multe nopţi pe acelaşi
teren, în nişte locuri îngrădite, numite târle.
Suprafaţa strungii, târlei, se calculează în raport cu specia sau numărul animalelor.
S=Nxs
unde: - s este suprafaţa rezervată unui animal; N- numărul de animale din turmă.
Târlirea se execută pe întreg sezonul de păşunat cu o intensitate de maximum 2-3 nopţi o
oaie/1m2 pe pajişti cu covor vegetal valoros, sau 4-6 nopţi o oaie /1m2 pe pajişti degradate.
Târlirea se execută cu toate speciile de animale, revenind ca echivalent 2-3 nopţi 1UVM/6m2
pe pajişti valoroase sau 4-6 nopţi pe pajişti degradate.
Depăşirea pragului de 6-8 nopţi o oaie/1m2 sau 1UVM/6m2 duce la degradarea accentuată a
covorului vegetal prin apariţia speciilor de buruieni nitrofile (ştevia, urzica, etc.) cât şi la poluarea
apelor, solului, peisajului, îmbolnăvirea animalelor şi alte neajunsuri.
În nopţile în care se realizează târlirea se acumulează cantităţi suficiente de elemente nutritive,
care să determine sporirea procentului de participare în covorul ierbos a unor specii cu valoare foarte
mare cum sunt: Lolium perenne, Trifolium repens, Trifolium pratense.
Menţinerea animalelor pe târlă se realizează cu ajutorul unor garduri mobile numite porţi de
târlire (sau ţarcuri, oboare, garduri). Acestea au 3-4m lungime, 1,3m înălţime fiind prevăzute cu 4-5
bare orizontale şi şipci oblice pentru asigurarea rezistenţei.
Porţile din plasă de sârma cu rame metalice uşoare 21-23 kg au o durabilitate mai mare, sunt
uşor de manipulat şi de fixat în pământ, costul lor amortizandu-se în 2-3 ani. Cu asemenea porţi,
schimbarea târlei (ocolului) se face de un singur om într-un timp relativ scurt.
Efectul târlirii se resimte 2-5 ani. Astfel prin mutarea succesivă a târlei, în sezonul de
păşunat (în decursul unui an), se poate fertiliza o suprafaţă destul de mare de pajişte.
Corectarea reacţiei solurilor
O mare parte din pajiştile permanente din ţara noastră se află pe soluri acide; iar câteva zeci de
mii de hectare pe soluri cu reacţie alcalină (sărături). Înlăturarea acestor neajunsuri se realizează prin
aplicarea amendamentelor.
O categorie aparte de pajişti care necesită amendamente sunt cele de pe sărături. În acest caz
se pune problema corectării pH-ului de la alcalin spre neutru. Pe solurile bazice cresc un număr redus
de plante furajere, cu valoare economică redusă şi care nu sunt capabile de a forma o ţelină bine
închegată.
Recomandări pentru corectarea alcalinităţii
Ca o primă intervenţie pe sărături, care au un indice al pH peste 8, este eliminarea
excesului temporar de umiditate prin desecare, după care se aplică amendamentele cu reacţie
acidă cum este gipsul, fosfogipsul, praful de lignit şi sulful.
Dozele care se aplică sunt de 3-12 t/ha ghips sau fosfogips şi 0,5-6 t/ha sulf.
Efectul amendării durează 10-12 ani.
Epoca de aplicare a amendamentelor este toamna şi în „ferestrele” iernii, însoţite de
administrarea gunoiului de grajd bine fermentat.
Lucrările de îmbunătăţire sunt necesare pentru întreţinerea corespunzătoare a pajiştilor ceea
ce face ca valoarea economică a unei pajişti să sporească.
Lucrări de îmbunătăţire anuală a pajiştilor
Combaterea buruienilor
Apariţia şi înmulţirea buruienilor în vegetaţia pajiştilor este favorizată de manifestarea în
exces sau deficit a unor factori ecologici, precum şi de gospodărirea necorespunzătoare a pajiştilor:
neexecutarea lucrărilor de curăţare, nefolosirea unei încărcături cu animale adecvate producţiei
pajiştei, neschimbarea locurilor de odihnă şi adăpost pentru animale, fertilizarea neuniformă cu
îngrăşăminte organice sau chimice, recoltarea cu întârziere a fâneţelor, folosirea la supraînsămânţare a
unor seminţe infestate cu buruieni, etc.
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Practic trebuie considerate buruieni sau cel puţin vegetaţie nedorită şi plantele din familia
Juncacee şi Cyperacee cât şi speciile din alte familii botanice.
Speciile de rogozuri şi pipiriguri prezente în unele pajişti analizate ajung la dimensiuni foarte
mari, iar după moartea plantelor, formează muşuroaie greu de distrus.
În general rogozurile în faza tânără au o valoare mai mare, dar atunci, primăvara, excesul de
umiditate împiedică ajungerea la ele. Prin maturizare valoare furajeră a rogozurilor scade foarte mult
astfel încât după apariţia inflorescenţelor şi când terenul s-a uscat şi poate fi păşunat, valoarea furajeră
a acestor plante este echivalentă cu valoarea furajeră a paielor.
Rogozurile au un conţinut scăzut în calciu ceea ce produce îmbolnăviri ale sistemului osos.
Conţinutul ridicat în siliciu determină scăderea consumabilităţii acestora. Acest lucru este amplificat
şi de faptul că multe specii sunt acoperite cu perişori tari impregnaţi cu siliciu, care irită mucoasa
bucală şi intestinală provocând animalelor grave leziuni.
Majoritatea speciilor care fac parte din grupa plantelor din alte familii botanice sunt
neconsumate de animale.
Folosirea neraţională a pajiştilor, supraîncărcarea acestora, intrarea prea devreme cu animalele
la păşunat sau scoaterea prea târziu a animalelor de pe păşune, lipsa unor lucrări elementare de
îngrijire, fac ca plantele din alte familii botanice, neconsumate de animale, să devină dominante.
Recomandări:
Pentru îmbunătăţirea pajiştilor din localitatea Pesac recomandăm combaterea
speciilor neconsumate de animale din păşuni, prin cosiri repetate şi eliberarea terenului de
resturile vegetale.
Această operaţiune este obligatorie după fiecare ciclu de păşunat şi cu precădere
înainte ca speciile nedorite să fructifice, evitând astfel proliferarea lor.
Obligatoriu primăvara înainte de intrarea cu animalele pe păşune se fac cosiri de
curăţire a pajiştii.
Distrugerea muşuroaielor şi nivelarea
Muşuroaiele se formează ca urmare a neângrijirii pajiştilor.
Muşuroaiele prezente pe pajiştile analizate sunt de origine vegetală, fiind cauzate de
acumularea materiei organice de la plantele neconsumate (rogozuri şi pipiriguri) sau de cioatele care
putrezesc treptat, dar şi de origine animală în special povocate de cârtiţe.
Animalele calcă printre tufe, datorită excesului de umiditate existent aici, bătătoresc solul, îl
dislocă în jurul tufelor şi formează astfel muşuroaiele care pot ajunge la 50-150 cm în diametru şi 3080 cm în înălţime. Aceasta determină o înţelenire puternică şi formarea unui strat compact ce poate fi
foarte greu distrus.
Recomandări
Pentru combaterea muşuroaielor (de orice tip) recomandăm măsuri preventive care
trebuiesc aplicate anual, spre sfârşitul perioadei de vegetaţie sau primăvara devreme, folosinduse grapele obişnuite sau târşitorile.
Există şi maşini speciale de distrugere şi împrăştiere a muşuroaielor lăsând în urmă un
sol mărunţit şi nivelat. Unde muşuroaiele ocupă o suprafaţă prea mare, dacă este posibilă
desţelenirea, e bine să se facă aceasta, iar acolo unde nu se poate se face o nivelare cu lama
greder.
După distrugerea muşuroaielor este obligatorie aplicarea de îngrăşăminte şi
supraînsămânţarea cu un amestec de specii perene cu valoare furajeră ridicată.
Curăţirea pajiştilor, îndepărtarea pietrelor, cioatelor
Pe o serie de pajişti, există pietre la suprafaţă. De asemenea există cioate putrezite, resturi de
vegetaţie aduse de ape cât şi materiale rezultate în urma activităţii omului (aceasta în special pe
pajiştile de lângă aşezările umane).
Este de notorietate situaţia izlazurilor comunale în foarte multe regiuni ale ţării ajungând
mai degrabă gropi de gunoi decât teren agricol, aici aruncându-se tot ce nu mai este necesar în
gospodărie. Pentru stoparea unor astfel de activităţi se impune o legislaţie foarte severă.
Recomandări:
Curăţirea pajiştilor de pietre, cioate; tăierea şi scoaterea buturugilor, copacilor uscaţi,
resturi menajere (peturi, pungi, conserve).
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Curăţirea singură nu este eficientă. Orice măsură de îmbunătăţire a pajiştii trebuie să
înceapă cu curăţirea, dar ea trebuie să fie urmată de alte măsuri cum sunt: nivelarea,
supraînsămânţarea, fertilizarea, toate urmate de utilizarea corespunzătoare a pajiştilor.
Lucrări ce se execută în timpul păşunatului
După trecerea animalelor rămân o serie de dejecţii solide care trebuiesc considerate, în
primul rând, ca sursă de elemente nutritive pentru vegetaţie.
Importanţa acestora este mare pe pajiştile unde nu se aplică fertilizarea sau pe acelea situate
în zone cu regim pluviometric bogat, care face ca o serie de elemente nutritive să fie spălate.
Dacă pe pajişte sunt vaci de lapte de exemplu, atunci în medie o dejecţie solidă de vacă
acoperă în întregime o suprafaţă de 0,09 mp, dar acţiunea ei asupra vegetaţiei se întinde pe o suprafaţa
chiar de 10 ori mai mare. Aceasta cauzează neajunsuri mari, întrucât favorizează dezvoltarea speciilor
nitrofile, lipsite de valoare economică, creând astfel mari neuniformităţi în compoziţia floristică. Dacă
dejecţiile nu se împrăştie, după 10 zile, dispar toate leguminoasele şi 75 % din graminee.
Un alt neajuns este şi faptul că dejecţiile sunt focare de infecţii.
De aceea impunem ca pe pajiştile folosite de către animale din localitatea Pesac, după fiecare
ciclu de păşunat dejecţiile solide să fie împrăştiate; în mod special în pajiştile unde păşunează vacile.
După ce animalele au fost scoase de pe păşune rămân o serie de plante neconsumate. Aceste
plante sunt cele pe care animalele le ocolesc. Rămânând pe pajişte ele pot forma seminţe şi ca atare
proliferează. De aceea ele trebuiesc îndepărtate prin cosire. Operaţia este obligatorie, ca şi precedenta,
după fiecare ciclu de păşunat.
Recomandări:
În timpul păşunatului trebuie să se execute o serie de lucrări care să ducă la
îmbunătăţirea compoziţiei floristice, la refacerea cât mai rapidă a plantelor, la sporirea
producţiei de masă verde pe unitatea de suprafaţă, la asigurarea zooigienei.
- cosirea resturilor nepăşunate după ce animalele au părăsit tarlaua, ceea ce
împiedică fructificarea şi deci înmulţirea plantelor slabe din punct de vedere
furajer, neconsumate de animale;
- împrăştierea dejecţiilor animaliere, care prezintă cel puţin trei avantaje legate de
faptul că: se împiedică astfel crearea condiţiilor de dezvoltare a buruienilor nitrofile
nevaloroase, care s-ar putea dezvolta în jurul acestora; se realizează o anumită
fertilizare a pajiştilor; se înlătură focarele de infecţie cu viermi paraziţi.
Toate aceste măsuri, aplicate în complex, au ca efect creşterea valorii economice a
păşunii respective.
Supraînsămânţarea
Pentru completarea golurilor şi proliferarea plantelor valoroase, recomandăm
supraînsămânţarea cu specii valoroase corespunzătoare condiţiilor ecologice specifice.
Supraînsămânţarea trebuie executată în urma unei mobilizări superficiale a solului,
recomandabil primăvara.
MENȚIUNI
Menţionăm faptul că, în cazul în care se doreşte supraînsămânţarea pajiştii, amestecul
se va face cu speciile recomandate de specialisti, conform legilor in vigoare.
Lucrări de îmbunătăţire al pajiştilor pe termen lung
Lucrări de înlăturare a excesului de umiditate
Excesul de umiditate creează condiţii nefavorabile dezvoltării plantelor valoroase înrăutăţind
regimul de aer din sol, determinând fenomenele de reducere şi nu de oxidare şi ca atare apar compuşi
toxici pentru plante cum ar fi: amoniac, hidrogen sulfurat, metan cât şi o serie de compuşi ai fierului
şi sulfului. Lipsa aerului stânjeneşte procesele de descompunere aerobă a materiei organice,
stânjeneşte nitrificarea cât şi fixarea azotului atmosferic de către microorganisme, cum, de asemenea,
determină formarea unor compuşi greu solubili în care sunt încorporate o serie de microelelemente ca
borul, molibdenul etc.
Excesul de umiditate face ca aceste soluri să fie mai reci, cu aproximativ 5oC, lucru deosebit
de important mai ales primăvara când datorită acestui lucru se întârzie pornirea în vegetaţie.
De asemenea, din punct de vedere al zooigienei, solurile umede sunt necorespunzătoare
întrucât sunt favorabile înmulţirii paraziţilor, care duc la evidente scăderi de producţie animalieră.
Eliminarea excesului de umiditate se poate realiza prin următoarele metode:
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desecarea prin canale deschise – constă în săparea unui sistem de canale cu panta
continuă de 5 ‰ de 50-150 cm adâncime cu secţiune trapezoidală. Acestea sunt
canalele de desecare propriu-zise sau de absorbţie. Ele se fac la distanţe de 150-300 m,
iar funcţie de gradul de umiditate, configuraţia şi tipul terenului, iar lungimea lor este
de 400-1000 m. Aceste canale sunt legate între ele prin canale colectoare,
perpendiculare pe curbele de nivel care au dimensiuni mai mari decât canalele de
absorbţie. Canalele colectoare se varsă în canalul principal care duce până la cel mai
apropiat recipient. Aceste canale trebuie de aşa manieră făcute încât să se evite
declanşarea eroziunii.
Pământul care rezultă din săparea canalelor se împrăştie uniform pe pajişte sau, dacă pajiştea
are depresiuni, atunci acestea se umplu cu pământul din canale.
Pereţii canalelor se consolidează cu brazde de ţelină sau în anumite locuri cu bârne şi scânduri.
Pentru a preveni o desecare prea puternică de-a lungul canalului principal se construiesc stăvilare cu
ajutorul cărora se reglează nivelul apei din sol. Desecarea cu ajutorul canalelor de suprafaţă este
uşoară ca şi execuţie şi întreţinere şi foarte eficientă, eliminând o cantitate mare de apă în timp scurt.
În plus aceste canale pot servi ca delimitatoare ale tarlalelor. Peste canalele de desecare este necesară
construirea podeţelor pentru trecerea animalelor:
-

-

desecarea prin drenuri – constă în instalarea drenurilor la 1-1,5 m adâncime,
distanţate între ele la 10-50 m funcţie de natura solului şi de cantitatea de umiditate în
exces. În cazul în care drenurile sunt din argilă sau din piatră, beton sau lemne, durate
de funcţionare este foarte mare. Dacă se fac drenuri cârtiţă, după 3-4 ani drenurile
trebuiesc refăcute. În general desecarea prin drenuri prezintă câteva avantaje deosebite.
În primul rând ele funcţionează tot anul ceea ce face ca păşunatul să se poată începe
primăvara mai devreme, mărind astfel perioada de păşunat. De asemenea se
îmbunătăţeşte regimul de aeraţie şi cel termic;

-

desecarea pe cale biologică – desecarea se face cu ajutorul plantării unor arbori mari
consumatori de apă ca Salix, Populus care se plantează de aşa manieră încât să
delimiteze tarlalele de păşunat, putând fi folosite în perioada de arşiţă ca şi umbrare.

Subcapitolul
5.2.
AMESTECURI
DE
IERBURI
RECOMANDATE
REÎNSĂMÂNŢAREA SAU SUPRAÎNSĂMÂNŢAREA PAJIŞTILOR

PENTRU

În amestecurile destinate înfiinţării sau reinsamântării pajiştilor utilizate ca păşune, se introduce
un procent mai mare de specii de talie joasă, cu o mare capacitate de lăstărire, rezistente la călcat; spre
deosebire de amestecuri pentru fâneaţă sau cu folosire mixtă în care predomină specii de talie înaltă.
Alegerea speciilor şi stabilirea procentului de participare a fiecărei specii în cadrul
amestecului
În alegerea speciilor se ţine seama de unele caracteristici biologice (forma de creştere, talia, ritm
de dezvoltare, vivacitate) şi de cerinţele lor ecologice (tab.6.2.1.). Fiecare specie are cerinţele ei faţă
de mediu şi se dezvoltă cel mai bine dacă acestea sunt satisfăcute.
Procentul de participare a fiecărei specii în amestec se stabileşte în funcţie de :
 valoarea furajeră a specie;
 de direcţia de evoluţie pe care dorim să o imprimăm pajiştii;
 de concurenţa între specii;
Alegerea soiurilor în cadrul fiecărei specii este de asemenea de mare importanţă.
Dezvoltarea lucrărilor de ameliorare a acestor specii, a dus la crearea a o serie de soiuri cu grade
diferite de precocitate.
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Capacitatea de concurenţă a principalelor specii folosite în amestecuri
Grupa de concurenţă
I- Capacitate mare de
concurenţă
II- Capacitate mijlocie de
concurenţă
III- Capacitate slabă de
concurenţă

Denumirea speciilor
Graminee
Arrhenatherum elatius Dactylis glomerata Festuca arundinacea
Lolium multiflorum

Leguminoase
Medicago sativa

Alopecurus pratensis Bromus inermis Lolium perenne

Trifolium pratense

Agropyron pectiniforme
Agrostis stolonifera
Festuca pratensis
Phleum pratense
Poa pratensis Typhoide arundinacea

Lotus comiculatus
Onobrychis
viciifolia
Trifolium
hybridum
Trifolium repens

Clasarea soiurilor de graminee perene în funcţie de precocitate
Soiul

Perioada înspicării
(câmpie, lunci) terase,
zona colinară inferioară)

Local de Banat Gorom De
Transilvania
Pandur

Decada a treia a lunii
aprilie
4 : 3

2 SEMIPRECOCE Lolium perene Lolium perene Dactylis
glomerata Festuca arundinacea Bromus
intermis Bromus intermis Festuca rubra

Local de Banat Rapid
Goliat Parnas Bărăgan 5
Orfov De Braşov

Decada întâia a lunii mai
5: 1

3. SEMITARDIV

Festuca pratensis Dactylis glomerata
Dactylis glomerata Dactylis glomerata
Lolium perene Festuca rubra

Local de Braşov Gotar
Gomag Intensiv Rapsod
Feruma

Decada a doua a lunii mai
5 : 2

4. TARDIV

Dactylis glomerata Lolium perene
Phleum pratense Festuca pratensis
Festuca pratensis

Nr. Clasa de
crt. precocitate

1. PRECOCE

Specia

Dactylis glomerata Dactylis glomerata
Poa pratensis Festuca arundinacea

Poiana Marta Tirom Paltar Decada a treia a lunii mai
Transilvan
5 :3

Principalele graminee care intră în cadrul
suprainsamanțării pajiştilordin Comuna Pesac sunt:

amestecurilor

destinate

înfiinţăriisi

Dactylis glomerata: Are o arie largă de cultură, fiind recomandat din câmpie până la limita
superioară a fagului. Planta matură este rezistentă la secetă, dar pentru germinaţie şi în primele faze
de vegetaţie, are cerinţe mai ridicate pentru umiditate. Reacţionează foarte bine la fertilizare. Se
pretează la toate modurile de exploatare (păşunat, cosit, mixt). După înspicare, calitatea furajului
scade foarte mult.
Gorom: Reprezintă o selecţie din soiul Local de Banat, dar este mai productiv şi de calitate mai
bună. Este un soi rezistent la iernare şi la secetă şi are bună capacitate de regenerare după coasă.
Gorom este un soi timpuriu, motiv pentru care nu este recomandat în amestec cu leguminoasele
perene.
Goliat: Soi foarte productiv şi de calitate bună. Capacitatea de competiţie foarte ridicată.
Recomandat în amestecuri intensive (cu o leguminoasă, lucernă sau trifoiul roşu) dar şi în amestecuri
complexe pentru fâneţe şi păşuni.
Gotar: Rezistent la păşunat, capacitate de regenerare ridicată, recomandat în
amestecuri simple şi complexe, având competitivitate mai scăzută.
Gomar: Are caracteristici asemănătoare cu Gotar.
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Ovidiu: Soi productiv, capacitate de regenerare bună. Recomandat în amestecuri simple şi
complexe. Este un soi semiprecoce, cu o bună competitivitate în amestecuri.
Poiana: Soi sintetic tipic de păşune, mai tardiv cu 10-12 zile decât soiul Golit. Intră în
amestecuri simple şi respectiv în amestecuri complexe.
Olimp : Soiul are un ritm de creştere şi epocă optimă de recoltare, apropiate de soiurile de
lucernă Gloria, Selena şi Topaz; oferind un furaj echilibrat din punct de vedere energo-proteic. Ca
atare este recomandat în amestec cu lucerna.
Intensiv : Este un soi de talie înaltă, cu o foarte bună creştere în primăvară şi foarte bună
capacitate de regenerare.
Soiul intensiv de golomăţ este recomandat în amestecurile simple sau complexe, cu alte specii
de graminee sau leguminoase perene din pajişti.
Soiuri străine: Baraula (53a), Prato (53a), Modac (52b), Loke (52a), Amba (51b), etc.
Festuca pratensis
Se recomandă pe terenuri revene până la foarte umede din câmpie până la etajul molidului.
Capacitate de competiţie medie. Reacţionează moderat la fertilizare. Valoarea nutritivă şi de
însilozare bună. Creşte atât pe păşuni cât şi pe fâneţe, rezistând foarte bine la acţiunile animalelor
(călcare,muşcare).
Paltar: Rezistent la iernare şi boli, capacitate de regenerare bună, recomandat pentru păşunat,
longevitate foarte bună, calitate bună. Este un soi tardiv, recomandat în zonele unde precipitaţiile
anuale depăşesc 650 mm, în amestec cu alte soiuri de graminee şi leguminoase perene de pajişti, din
aceeaşi clasă de precocitate.
Transilvan: Capacitate bună de otăvire, rezistă bine la iernare şi boli. Se comportă bine la
păşunatul raţional. Cele mai mari producţii le dă în anul doi, când este folosit prin cosit. Poate fi
cultivat în cultură pură dar şi în amestecuri simple şi complexe.
Tâmpa: Productiv, de calitate bună, cu mare capacitate de regenerare după fiecare recoltat.
Asigură producţii bune atât la exploatarea prin cosit cât şi la cea în sistem de păşune.
Postăvar: Este recomandat a se cultiva în amestecuri simple şi complexe din zonele umede.
Soiuri străine: Belimo (52b), Cosmos (52b), Brefest (53a), Stella (52b), Pradel, etc.
Lolium perene (zâzanie,iarba de gazon): Are plasticitate ecologică mai restrânsă, este
sensibil la gerurile mari fără zăpadă şi la alternarea îngheţ - dezgheţ, din primăvară. Se recomandă pe
terenuri umede şi fertile din zona pădurilor de stejar şi fag. Capacitate ridicată de competiţie în
amestecuri. Longevitate în amestecuri mai scăzută decât speciile precedente. Reacţionează foarte bine
la fertilizare, îndeosebi cu azot, specie indicată în amestecurile de păşune şi în proporţie redusă la
exploatarea mixtă.
Rapid: Rezistent la iernare şi relativ rezistent la secetă, otăveşte foarte bine după cosit sau
păşunat. Este cel mai precoce soi românesc. Se recomandă în amestecuri complexe la folosirea mixtă.
Rapsod: Are o rezistenţă bună la iernare şi boli, suportă bine păşunatul. Este un soi semitardiv,
fiind cu aproximativ două săptămâni mai tardiv ca Rapid. Se recomandă pentru amestecuri complexe
cu folosire mixtă.
Marta: Deosebit de tardiv, soi adaptat special pentru amestecuri de păşune, foarte bun pentru
gazon.
Mara: Productiv, rezistent la iernare, suportă bine cositul şi păşunatul.
Soiuri străine: Barvestra (52b), Bastion (52b), Baranna (52b).
Festuca arundinacea (păiuşul înalt): Specie de perspectivă pentru pajişti semănate în zona
pădurilor de foioase şi în cultură irigată, preferând staţiuni mai umede. Este foarte productivă,
capacitate bună de regenerare, reacţionează bine la fertilizare. Are un grad de consumabilitate mai
redus. Calitatea plantelor tinere este mult superioară celei înspicate, ceea ce face ca în faza tânără să
fie bine consumate de animale , în special de oi. La folosirea prin păşunat este bine ca durata dintre
folosiri să nu depăşească 30 de zile pentru a nu deprecia calitatea.
Pandur: Ritm rapid de creştere primăvara, foarte productiv; perioadă scurtă de folosinţă. Se
cultivă în zonele umede pe terenuri cu soluri grele.
Parnas: Reacţionează bine la irigare şi la fertilizare cu azot, capacitate mare de regenerare după
recoltare. Este un soi semiprecoce, înspică cu circa 7 zile mai târziu decât soiul Pandur.
Alin: Este un soi tardiv, ceea ce permite exploatarea pe o perioadă mai îndelungată de timp,
capacitate de regenerare bună. Rezistenţa la iernare şi cădere este foarte bună. Pe lângă zonele
colinare umede, acest soi poate fi cultivat în zonele sărăturate sau cu exces de umiditate.
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Brio: Productiv, prezintă rezistenţă bună la rugini, capacitatea de regenerare este bună. Înspică
cu două săptămâni mai târziu decât soiul Parnas . Poate fi cultivat atât în cultură pură cât şi în amestec
cu alte soiuri de graminee şi leguminoase perene.
Poa pratensis (firuţa): Are un areal de cultură foarte larg, din câmpie până în zona montană.
Ritm de dezvoltare lent, vivacitate foarte mare. Recomandată pentru amestecuri de păşune de lungă
durată. Are o bună valoare nutritivă, grad ridicat de consumabilitate, mare volum de frunze şi o bună
capacitate de otăvire.
De Transilvania: Productiv, poate fi introdus în toate amestecurile de păşune câte 2-4 kg/ha.
Soiuri străine: Monopoly (51b), Jori (51b), Tendos (51b), Tommy (51b).
Medicago sativa: Se recomandă pe soluri profunde şi fertile din zonele mai calde. Este
rezistentă la secetă, dar se comportă foarte bine şi în cultură irigată. Indicată în amestecuri cu
graminee exploatate prin cosit, suportând mai greu păşunatul.
Luxin: Potenţial productiv superior, regenerare rapidă după cosire, pornirea în vegetaţie
primăvara, lentă, iar creşterea de toamnă viguroasă şi prelungită.
Luteţia: Fructifică foarte abundent şi produce recolte mari şi stabile de sămânţă.
Gloria: Soi cu mare rezistenţă la boli, bine adaptat condiţiilor de semănat la începutul toamnei,
calitate superioară a furajului.
Adonis: Soi productiv rezistent la veştejirea fuzariană şi foarte rezistent la iernare, lăstarii au
foliaj abundent. Are conţinut ridicat de substanţă uscată, proteină brută şi zaharuri solubile.
Selena: Capacitatea de regenerare după fiecare coasă este rapidă, rezistenţă bună la iernare şi
cădere, rezistenţă bună la rugină, fuzarioză şi pătarea brună a frunzelor.
Soiuri străine: Piane, Farnken Neu (53a), Resis (53a), Derby (53a).
Trifolium pretense: Recomandat în zonele colinare cu precipitaţii mai bogate, în amestecuri de
fâneaţă de scurtă durată. Poate fi folosit şi în amestecuri de păşunat, pentru susţinerea producţiei în
primii doi ani de vegetaţie. Se recomandă supraînsămânţarea pajiştilor de graminee pentru
îmbunătăţirea compoziţiei floristice şi mărirea longevităţii.
Select: Bună capacitate de competiţie, suportă o densitate sporită de graminee, rezistent la
iernare, are o bună capacitate de fructificare.
Napoca – Tetra: Tetraploid, soi intensiv, mare masă vegetativă.
Apollo - Tetra Tetraploid
Soiuri străine: Leisi (61a), Renova (61a), Changis (61a), Ruttinova (61a), Ternara (61b),
Vanessa (61b), Marino (62a), Merviot (62a), Kvarta (62a).
Trifolium repens: Are o arie largă de cultură, din câmpie până în etajul molidului, exceptând
staţiunile prea uscate. Este singura leguminoasă care reuşeşte pe solurile cu exces temporar de
umiditate. Se recomandă pentru amestecurile de păşunat. Are valoare furajeră ridicată.
Măgurele (tip Hollandicum): Rezistent la iernare şi boli, perenitate foarte bună pentru
amestecurile de păşune din zona dealurilor umede, cu capacitate mare de concurenţă şi capacitate
mare de a fixa azotul.
Crau (tip Ladino): Productiv, semitardiv, rezistenţă bună la iernare, rezistent la păşunat,
perenitate bună.
Dacia: Perioada prelungită de vegetaţie, rezistent la iernare, mediu rezistent la secetă.
Mioriţa: Perenitate bună, rezistenţă bună la iernare, calitate bună.
Soiuri străine: Ladino, Calif, Milkanova, Sonia, Alban, Milo.
Lotus corniculatus: Are o arie largă de cultură, asemănătoare cu a trifoiului alb, dar mai
rezistent la secetă. Se pretează la cultura extensivă şi semiintensivă, în amestecuri cu graminee
exploatate prin păşunat sau mixt.
Local de Transilvania: Putere bună de regenerare, se comportă bine în amestecuri.
Livada: Uniformitate bună, producţie mare, plasticitate bună, rezistenţă ridicată la boli,
dăunători şi secetă, bună capacitate de producţie în amestec cu gramineele.
Alina: Productiv, uniformitate bună, rezistenţă bună la boli şi dăunători.
Stabilirea cantităţii de sămânţă pentru fiecare specie care intră în cadrul amestecului.
Pentru semănat se foloseşte sămânţă de cea mai bună calitate, cu o puritate şi o germinaţie
ridicată.
Cantitatea de sămânţă (C), în kg/ha, pentru fiecare specie se calculează conform formulei:
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Ck

D  MMB
 100
PG

unde:
k
= coeficientul de participare al fiecărei specii în amestec.
MMB = masa a 1.000 boabe
D
= densitatea
P
= puritatea
G
= germinaţia
În tabelul de mai jos, se prezintă principalele date necesare calculării cantităţii de sămânţă
pentru principalele specii de graminee şi leguminoase recomandate în vederea înfiinţării pajiştilor
semănate.
Elemente necesare în vederea calculării normelor de semănat
Specia

Alopecurus pratensis
Arrhenatherum elatius
ela elatius
Bromus
inermis
ppratensis
Dactylis glomerata
Festuca pratensis
Festuca rubra
Lolium multiflorum
Lolium perene
Phleum pratense
Poa pratensis
Trisetum flavescens
Lotus corniculatus
Medicago sativa
Onobrychis viciifolia
Trifolium hybridum
Trifolium pratense
Trifolium repens

Densitatea
(boabe
germinabil e
la m2)

MMB
(g)

2000-3000
700-1000
700-1000
1500-2500
1500-2000
1500-2500
1000-1500
1000-1500
2000-3000
5000-7000
3000-4000
1000-1500
700-900
300-400
1500-2000
700-900
1500-2000

0,7-1,0
2,8-3,6
3,5-4,4
0,8-1,5
1,6-2,4
1,2-2,5
2,0-2,4
2,0-2,5
0,3-0,5
0,3-0,4
0,3-0,5
1,2-1,5
1,5-2,3
12,0-15,0
0,6-0,8
1,0-2,2
0,6-0,8

I

II

Germinaţia
Clasa
III I
II
III

80
95
95
90
95
95
97
97
96
90
80
97
98
98
97
98
97

70
90
90
85
90
90
95
95
94
85
70
96
96
96
95
96
95

60
80
85
80
85
80
90
90
90
80
70
94
94
94
90
53
90

Puritatea

85
85
85
85
85
85
90
90
90
85
80
85
84
80
85
90
85

70
80
80
75
80
80
85
85
85
75
70
75
80
70
75
85
80

60
70
70
65
70
60
75
75
75
65
60
60
70
60
65
70
70

Norma de
semănat
la
SU=100%

Norma de
semănat la
SU
coresp. val
Val.
P şi G
din cl.II

21
27
34
23
35
37
28
28
10
21
14
17
15
47
12
13
12

43
38
47
36
49
51
34
34
12
33
28
24
19
70
17
16
16

repens Cantitatea
repens
de sămânţă

rezultată se măreşte dacă:
- terenul nu este bine pregătit;
- nu se seamănă în epoca optimă;
- semănatul se face pe un teren erodat.
În urma multiplelor cercetări efectuate pe plan naţional şi internaţional, s-au elaborat o serie de
amestecuri pentru pajiştile temporare, în funcţie de modul de folosire, care sunt periodic revizuite.
Pentru pajiștile din Comuna Pesac recomandau următorul amestec:
Cantitatea de sămânţă:
8 kg
7 kg
10 kg
7 kg
Q = 32 kg/ha

Speciile propuse pt amestec
- Trifoi alb
- Golomaţ
- Paiuş de livezi
- Raigras englezesc

33

Subcapitolul 5.3. CAPACITATEA DE PĂŞUNAT
Capacitatea de păşunat sau încărcătura de animale, reprezintă numărul de animale (exprimat
UVM) care pot fi repartizate pe un hectar de păşune, într-o perioadă de păşunat.
Capacitatea de păşunat se determină după formula:
Cp= Pr/ G (UVM/ha păşune)
unde:
Cp = capacitatea de păşunat
Pr = producţia reală
G = necesarul de nutreţ verde pentru 1 UVM în intervalul de păşunat.
Capacitatea de păşunată în UVM se poate transforma în unităţi concrete pentru diferite specii şi
categorii de animale conform tabelului de mai jos:
Coeficienţii de transformare în UVM pentru diferite specii şi categorii de animale
Specia şi categoria de animale
Vaci cu lapte
Vaci cornute mari de toate vârstele
Tauri şi boi de muncă
Tineret bovin peste 1 an
Tineret bovin până la 1 an
Oi şi capre
Cai de muncă
Tineret cabalin peste 1 an
Tineret cabalin sub 1 an
Porci

Coeficienţii de transformare
1,0
0,7-0,8
1,0-1,2
0,5-0,7
0,2-0,3
0,14-0,16
1,0-1,1
0,5-0,7
0,25-0,30
0,2-0,25

Datorită faptului că producţia pajiştilor poate varia în funcţie de perioada de vegetaţie, iar
necesarul de iarbă rămâne constant, se impune reducerea capacităţii de păşunat cu până la 30% iar
surplusul de iarbă de la ciclul I şi ciclul II se poate transforma în fân, semifân şi siloz.
Valorile coeficientului de folosinţă sunt foarte diferite, de la un tip la altul de pajişte:
Valoarea coeficientului de folosinţă la diferite tipuri de pajişti (%)
(după Bărbulescu, 1980)
Tipul de păşune

Coeficientul
de folosinţă

Tipul de păşune

Coeficientul
de folosinţă

Păşuni de câmpie şi podişuri joase
Păşuni de păiuşuri stepice din stepă şi
silvostepă

50-70

Păşuni alpine
Păşuni de ţepoşică (Nardus stricta)

40

Pârloage din stepă şi silvostepă

60-70

Păşuni de iarba stâncilor şi păruşcă

60-70

Păşuni de dealuri şi podişuri înalte
Păşuni de păiuşuri stepice

60-70

Păşuni de firuţă de munte
Păşuni de rogozuri alpine şi păruşcă

70
60-70

Păşuni de Agrostis tenuis

80-90

Păşuni de coarnă şi păiuşuri alpine

70-80

Păşuni de munte

Păşuni de văi, lunci, depresiuni, sărături şi nisipuri.

Păşuni de Agrostis tenuis
Păşuni de Festuca rubra

90
95

Păşuni de graminee mezofile
Păşuni de rogozuri şi pipirig

85
20-30

Păşuni de Nardus stricta
Păşuni semănate

50
95

Păşuni de sărătură
Păşuni de nisipuri

20-50
30-40
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Coeficient de
folosire (%)

Producţia de
masă verde utila
(t/ha)

75,17

12

85

10.2

Producţia totală
de masă verde (t)

Producţia de
masă verde t/ha)

Pajişti de câmpie şi podişuri
joase/ Păşuni productive,
mezofile
Pajişti de pe terenuri sărăturate/
Păşuni de pe soluri slab până la
mediu sărăturate, mediu
productive, de valoare furajeră
mediocră spre bună

Suprafaţa
parcelei de
exploatare (ha)

Tip de palişte

766,

ZAF

Încărcare în
UVM
/ 1 ha
Total

204

1,05

73
10

7

50

3,5

35

78,9
2

70

0,36

3,6

*ZAF- număr zile animal furajat pe păşune; DSP – durată sezon păşunat
0,05 – cantitatea de masă verde, în tone, consumată efectiv de un UVM/zi

Subcapitolul 5.4. ORGANIZAREA PĂŞUNATULUI PENTRU DIFERITELE SPECII DE
ANIMALE
Metodele de păşunat se clasifică în două categorii: păşunatul liber (continuu sau neraţional) şi
păşunatul raţional. Ambele metode au variante pentru exploatarea intensivă şi extensivă.
Păşunatul continuu (liber) este sistemul de păşunat practicat, în zonă, din cele mai vechi
timpuri, fiind un sistem extensiv. Conform acestui sistem, animalele sunt lăsate să pască pe păşune de
primăvara devreme şi până toamna târziu.
Sistemul este practicat în zonele secetoase, unde producţia pajiştilor permanente este mică şi
neuniform repartizată pe cicluri de păşunat; perioada de secetă din vară duce la diminuarea producţiei
în ciclurile trei şi patru.
În condiţiile actuale, din studiul vegetaţiei pajiştilor, nu recomandăm tarlalizarea în nici un
trup de pajişte analizat; producţia pajiştilor fiind prea mică pentru a se justifica economic.
Cu toate acestea în următorii ani, după ce se vor face toate lucrările de ameliorare a pajiştilor,
unele pajişti pot fi tarlalizate (în mod special blocurile fizice – cu subvenţii APIA) şi se va putea trece
la păşunatul raţional cu garduri electrice.
Recomandări:
Practicarea unor variante de raţionalizare a păşunatului continuu:
- conducerea turmelor pe un anumit traseu, care din când în când este modificat. Astfel
animalele nu stau în aceelaşi loc, ci păşunează pe locuri diferite şi în aceiaşi zi şi în zile
diferite;
- păşunatul în front. În acest caz animalele sunt dirijate în deplasarea lor pe păşune de
către un cioban ce le permite înaintarea numai pe măsura consumării suficiente a
plantelor;
- păşunatul continuu (liber) intensiv simplificat unde parcelarea este redusă în mod
substanţial la 1-2 parcele cu efect direct asupra diminuării cheltuielilor ocazionale de
parcelare şi alimentare cu apă.
În momentul în care producţia pajiştii se va îmbunătăţii considerabil se va putea trece la
organizarea unui păşunat raţional, pe anumite unităţi de exploatare.
Păşunatul raţional (prin rotaţie). Are ca principiu împărţirea păşunii în tarlale şi intrarea
succesivă cu animalele pe tarlale.
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Organizarea unui păşunat raţional (prin rotaţie) presupune stabilirea numărului de parcele
(tarlale) în care se împarte pajiştea, suprafaţa acestora şi durata de timp cât stau animalele pe tarla.
În această metodă păşunea este păscută doar pentru anumite perioade, intercalate cu pauze
care permit refacerea plantelor din pajişti (25-30 de zile).
Ciclul de păşunat se referă la durata de refacere a pajiştii şi durata păşunatului pe o tarla.
Astfel în intervalul de păşunat de 194 de zile, avem 4-6 cicluri de păşunat în funcţie de evoluţia
factorilor climatici; în general în zona de câmpie pe timpul verii vegetaţia pajiştilor suferă foarte mult.
Şi această metodă prezintă mai multe variante:
O primă variantă – păşunatul dozat, pe care o recomandăm pentru pajiştile permanente, cu
producţii mai mici de 8 t/ha m.v. utilizate în mod special cu oile, se referă la atribuirea unei suprafeţe
mai mari de păşune, pe care animalele stau o periodă mai lungă de timp. Suprafaţa tarlalei se
calculează în funcţie de producţia păşunii şi de numărul de animale. Tarlalele sunt utilizate în
succesiune, conform figurii de mai jos:

Fig... Păşunatul dozat, în succesiune
(http://www.gazetadeagricultura.info/animale/ovine-caprine/12981-pasunatul-oilor.html)
Varianta intensivă - a păşunatului raţional constă în împărţirea păşunii în 8-12 tarlale şi
intrarea succesivă cu animalele pe tarlale. Această variantă este deja mai pretenţioasă şi se recomandă
acolo unde producţia păşunii depăşeşte 13-15 t/ha masă verde.
Conform O.A.P. nr.544/2013 şi a literaturii de specialitate, pentru stabilirea numărului de
tarlale se face raportul între durata de refacere a vegetaţiei pajiştii şi durata păşunatului pe o tarla:
N.t.= D.r. ÷ D.p.
în care:
- N.t. - numărul de tarlale;
- D.r. - durata de refacere a pajiştii (pentru regenerarea plantelor), cu variaţii cuprinse
între 24 şi 50 zile, în funcţie de numărul ciclului de păşunat, condiţiile meteorologice,
altitudine, tipuri de plante etc.;
- D.p. - durata de păşunat pe o tarla cu variaţii cuprinse între 3 şi 6 zile.
Numărul de tarlale se majorează cu 1-2, reprezentând tarlalele care se scot anual prin rotaţie
de la păşunat, pentru aplicarea metodelor de îmbunătăţire.
După stabilirea numărului de tarlale şi a suprafeţelor acestora se trece la delimitarea tarlalelor.
Delimitarea tarlalelor – se realizează prin formele naturale ale reliefului (râuri, văi) vegetaţia
lemnoasă existentă (liziere, pâlcuri de arbori), drumuri, semne convenţionale sau prin garduri.
Gardurile fixe sunt formate din stâlpi înalţi de 1,5 m de la suprafaţa solului, depărtaţi între ei la
3-4 m, pe care se fixează 3-4 rânduri de sârmă ghimpată sau şipci. Gardurile interioare pot avea numai
două rânduri de sârmă. Gardurile fixe sunt costisitoare şi necesită lucrări permanente de întreţinere.
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Gardurile electrice – cu păstor electric, reprezintă soluţia cea mai bună pentru organizarea
păşunatului pe tarlale. În interiorul tarlalelor se pot delimita suprafeţe mai mici, pe care animalele să
stea 1-2 zile sau doar o jumătate de zi.

Fig... Păşunatul în interiorul tarlalelor
(http://www.gazetadeagricultura.info/animale/ovine-caprine/12981-pasunatul-oilor.html)
Delimitarea între parcele se poate face şi prin garduri vii formate din foioase. Gardurile sunt
indispensabile din punct de vedere tehnologic, economic şi ecologic. Ele reduc viteza vânturilor,
asigură umbra pentru animale în zilele toride, păstrează umiditatea solului, produc oxigen. Se
recomandă următorii arbuşti: soc, lemn câinesc, gledice, sălcioară, cătină albă, păducel, alun, etc.
Timpul de păşunat pe tarla prezintă de asemenea o importanţă deosebită. Se cunoaşte faptul
că animalele erbivore reuşesc, în câteva ore, să-şi procure necesarul de hrană. În rest se plimbă
bătătorind iarba şi solul. De aceea este indicat să se păşuneze dimineaţa 3-4 ore, să se întrerupă
păşunatul 2-4 ore ( timp în care animalele se odihnesc şi beau apă) şi să se reia după - amiază de
asemenea 3-4 ore.
În cazul păşunatului raţional (când se face tarlalizarea) păşunea se menţine la un nivel
productiv ridicat prin fertilizarea periodică, la fiecare 3-4 săptămâni cu îngrăşăminte pe bază de azot,
în doze de 50-60 kg/ha N. În timpul administrării îngrăşămintelor nu se întrerupe păşunatul. Excepţie
fac pajiştile care sunt sub angajament APIA. La acestea fertilizarea se va face în funcţie de
recomandările din pachetul accesat.
Avantaje sistemului raţional (în oricare din variante) de păşunat sunt:
- se limitează timpul petrecut de animale pe un anumit teritoriu;
- sporeşte producţia păşunilor ca urmare a faptului că plantele după folosire au timp
pentru refacere;
- ciclurile de păşunat determină o mai bună uniformizare a producţiilor în decursul
perioadei de vegetaţie;
- înlăturarea păşunatului selectiv prin faptul că animalele sunt obligate să consume
toate speciile, adică atât cele valoroase cât şi cele nevaloroase, ceea ce face ca procentul de
buruieni să se reducă şi deci să se îmbunătăţească compoziţia floristică a pajiştii;
- folosirea uniformă a întregii suprafeţe de păşunat, nemaiexistând suprafeţe
subpăşunate (cu plante nevaloroase) sau suprapăşunate (cu plante valoroase);
- sporeşte gradul de consumabilitate al plantelor;
- posibilitatea aplicării lucrărilor de îmbunătăţire a pajiştilor, inclusiv fertilizare,
irigare etc.;
- animalele nu distrug ţelina şi în consecinţă nu se declanşează fenomene erozionale;
- obţinerea unor producţii mai mari la animale (lapte, carne) prin faptul că au la
dispoziţie tot timpul furajul în cantitatea şi de calitatea corespunzătoare;
- prevenirea îmbolnăvirii animalelor de parazitoze pentru că în intervalul de 25-30
zile cât animalele lipsesc de pe tarla ouăle şi larvele paraziţilor sunt omorâte de acţiunea
razelor solare;
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- posibilitatea grupării animalelor pe categorii omogene, ceea ce prezintă mari
avantaje din punct de vedere tehnic, economic, şi organizatoric.
Lucrări tehnice şi instalaţii
Pe pajişti unele împrejmuiri sunt deosebit de necesare pentru o mai bună exploatare a
covorului ierbos.
Aceste împrejmuiri, sub forma de garduri, servesc la delimitarea de tarlale, la separarea unor
fâneţe de păşuni, la împrejmuirea stânelor, taberelor de vară, a locuinţelor, plantaţiilor, terenurilor
degradate, a prăpăstiilor, a terenurilor mlăştinoase etc.
Într-o economie prosperă, nu se poate renunţa la asemenea amenajări. Împrejmuirile se
executa, în general, din materiale locale (lemn, piatră), sau pot fi garduri din sârmă şi stâlpi din beton.
În momentul în care se va trece la realizarea împrejmuirilor, acestea se vor face pe baza unui
plan ce va ţine cont de reglementările în vigoare; O.A.P. nr.544/2013, art.14 alin. (1) şi (2) ce prevede
următoarele:
(1) Amplasarea gardurilor în vederea împărţirii pe tarlale a pajiştilor se va face conform schiţei-hartă
care cuprinde:
a) suprafeţele care se vor supraînsămânţa;
b) tarlalele situate pe pajişti permanente (pentru menţinerea compoziţiei floristice printr-un
păşunat raţional);
c) suprafeţele cu pajişti anuale/temporare;
d) suprafeţele utilizate ca fâneţe;
e) terenurile fragile care sunt susceptibile la eroziune;
f) cursurile de apă, şanturile, în care se pot înfiltra nutrienţi;
g )alte caracteristici naturale de peisaj.
(2) Gardurile temporare reprezintă un sistem eficient pentru păşunatul raţional al tuturor ierburilor,
modalitate rapidă de a regla suprafaţa de pajişte la cerinţele reale ale animalelor, de a păstra densitatea
optimă a animalelor şi pentru gestionarea corectă a cantităţii de masă verde consumată de către
animale.
Gardul electric constituie un mijloc foarte eficient pentru organizarea păşunatului pe tarlale,
pentru delimitarea parcelelor sau pentru protejarea împotriva animalelor sălbatice.
Acest echipament funcţionează pe principiul producerii unor şocuri de tensiune înaltă, dar de
intensitate joasă şi de foarte scurtă durată, asupra animalului care atinge conductorul gardului, prin
închiderea unui circuit electric între conductor şi pământ prin corpul animalului.
Gardurile electrice moderne folosesc pentru alimentare baterii de acumulatoare care sunt
menţinute în stare de încărcare cu instalaţii cu panouri fotovoltaice.
Generatoarele de impulsuri sunt construcţii electronice compacte care au rolul de a transforma
curentul preluat de la sursa de alimentare în curent cu impulsuri de tensiune ridicate, la intensitate
scăzută şi de foarte scurtă durată.
Parametrii pe care trebuie să-i realizeze un generator de impulsuri la nivelul lungimii totale a
conductorului sunt: tensiunea minimă a impulsului de 2000 V, tensiunea impulsului pentru oi poate
ajunge până la 4.000 V; energia impulsului cuprinsă între 1 şi 5 J; perioada dintre două impulsuri
cuprinsă între 1 şi 1,5 secunde; durata impulsului de maxim 25 milisecunde.
Drept conductori pentru garduri electrice se folosesc: conductori din sârmă zincată cu
diametru cuprins între 1,5 şi 2,5mm; conductori rotunzi acoperiţi la exterior cu împletitură din liţe de
cupru cu diametrul exterior cuprins între 2,5 şi 12,5 mm; conductori sub formă de panglică cu lăţimi
cuprinse între 6 şi 40 mm. Lungimea conductorului pe care poate să-l alimenteze un generator de
impulsuri poate atinge chiar 30 km şi depinde de rezistenţa specifică a conductorului şi de puterea
generatorului de impulsuri folosit.
Ca stâlpi pentru gardul electric se pot folosi: stâlpii din lemn; stâlpii metalici; stâlpii din fibre
de sticlă sau mase plastice dure etc. Conductorii se fixează pe stâlpi folosind izolatori.
La instalarea pe teren a gardului trebuiesc respectate indicaţiile din notiţa tehnică.
(http://pajisti-grassland.ro/proiecte/lucrari/ghid1.pdf).
Pe lângă avantajele legate de sporirea gradului de valorificare a ierbii prin păşunatul porţionat
cu "păstorul" electric se reduce numărul păstorilor care pot efectua alte lucrări necesare pe pajişti în
perioada de păşunat.
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Subcapitolul 5.5. CĂI DE ACCES
La fiecare corp de pajişte trebuie să existe un drum de acces pe care să poată circula
mijloace auto şi mecanizate, ca să efectueze în bune condiţii, în sezonul primavără-vară-toamnă, toate
transporturile necesare, inclusiv pentru mersul animalelor la şi de la păşune.
De la drumul principal de acces la corpul de pajişti se vor deschide şi amenaja drumuri în
continuare, pe cât posibil la toate trupurile de pajişti, iar în interiorul fiecarui trup se vor amenaja
drumuri sau căi de acces simple, până la adăposturile de animale, la stâne, la adăpători, depozite de
furaje, silozuri etc.
La proiectarea şi execuţia drumurilor pastorale se ţine seama de unele criterii, şi anume:
- drumul să servească pe cât posibil mai multor scopuri: pastorale, forestiere, turistice,
etc. ;
- să ofere posibilităţi de acces la o cât mai mare suprafaţă de pajişti;
- să traverseze cât mai puţine văi şi pâraie, în vederea reducerii volumului lucrărilor de
artă, poduri, podeţe etc. şi să evite complet locurile înmlăştinate;
- să fie pietruit, de la drumul de legătură până la corpul de pajişti;
- să solicite un cost redus pe fiecare kilometru.
Subcapitolul 5.6. CONSTRUCŢII ZOOPASTORALE ŞI SURSE DE APĂ
O lucrare de deosebită importanţă se referă la asigurarea apei pe păşune. Modul de amenajare
depinde de sursa de apă. Cel mai indicat este folosirea surselor de apă naturale (râuri, izvoare, fântâni)
dar, care să nu fie poluate. Se cunoaşte că producţiile obţinute de la animale sunt mult influenţate de
calitatea şi cantitatea apei.
În general, animalele beau multă apă, cantităţile consumate fiind condiţionate de mai mulţi
factori. Astfel, cu cât animalele sunt mai grele şi dau producţii mai mari de lapte, vor consuma mai
multă apă. De asemenea, consumul de apă este în strânsă legătură cu conţinutul de substanţă uscată
ingerată. În mod obişnuit, pentru 1kg SU ingerată, bovinele au nevoie de 4-5 l apă, iar ovinele şi
cabalinele de 2-3l apă.
Când adăpatul se face în râuri, trebuie amenajată o porţiune de râu unde animalele să aibă
acces fără a fi periclitate de accidentări. Porţiunea respectivă trebuie pietruită pentru a preîntâmpina
înmlăştinarea.
Dacă se face adăparea în jgheaburi cu apă permanentă de la izvoare, (a căror debit trebuie să
fie superior consumului de apă al animalelor), locul trebuie să fie pietruit şi prevăzut cu pantă de
asemenea pentru prevenirea înmlăştinării.
Tot adăpători (jgheaburi) se fac şi atunci când adăpatul se face din fântâni. La construirea
adăpătorilor trebuie să se ţină seama de câteva elemente pentru ca adăpatul să se desfăşoare în bune
condiţii şi cât mai repede.
În continuare prezentăm câteva date orientative cu privire la dimensiunile necesare pentru
adăpători:
Date necesare pentru calcularea lungimii adăpătorilor

Specia
Cornute mari şi cai
Tineret bovin-cabalin

Necesar
zilnic
(1 apă)
40-45

Lăţimea de jgheab
Adăpat pe o
Adăpat pe ambele
latură
laturi
0,5
1,2

Timpul necesar pentru
adăparea unui animal
(minute)
7-8

25-30

0,4

1,0

5-6

Oi şi capre

4-5

0,2

0,5

4-5

Tineret ovin

2-3

0,2

0,5

4-5

Porci

8-10

0,2

0,5

4-5
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Date referitoare la cerinţele adăpătorilor, în funcţie de specie (cm)
Specia

Adâncimea adăpătorii

Lăţimea

Înălţimea de la pământ

sus

jos

Cornute mari

35

35

25

40-60

Cai

35

40

30

60-70

Oi şi capre

20

30

25

25-35

Porci

25

30

25

20-30

Lungimea adăpătorii (L) este dată de formula:
L

Nxtxs
, în care:
T

N – numărul de animale care urmează să se adape;
t – timpul necesar pentru adăparea unui animal (minute)
s – frontul de adăpare necesar pentru un animal în metri;
T – timpul necesar pentru adăparea unei turme, care este de 60 minute.
Recomandări:
- Verificarea anuală a sursei de apă: fântâni, surse de apă naturale;
- Înainte de a intra cu animalele pe păşune trebuie reparate şi dezinfectate adăpătorile
(jgheaburile);
- Verificarea anuală a sursei de apă (fântâni), ce deservesc stânile;
- Forarea unor fântâni acolo unde este cazul.
Activitatea pastorală cere încă destul de multe braţe de muncă, atât pentru lucrările de
îmbunătăţire a pajiştilor, cât mai ales pentru exploatarea lor, inclusiv recoltatul fânului şi îngrijirea şi
deservirea animalelor.
Păstorul de vite sau ciobanul are un rol important în cadrul activităţii pastorale, de aceea lor
trebuie să li se creeze condiţii de locuit corespunzătoare. Pentru personalul care deserveşte animalele,
încăperile de locuit se pot construi ataşate de celelalte construcţii zoopastorale, stâne, grajduri, tabere
de vară, magazii sau amenaja ca adăposturi speciale.
Asemenea tipuri sau modele de locuinţe sau adăposturi pot varia de la un etaj altitudinal la
altul, după zone, după numărul oamenilor ce urmează să locuiască în ele şi după felul şi numărul
animalelor ce le deservesc. Este de dorit ca asemenea locuinţe să-şi păstreze din punct de vedere
arhitectural întregul specific local.
Stânele
Sunt construcţii unde se face prepararea laptelui de oaie şi a brânzeturilor şi unde au ciobanii
locuinţa de vară.
Se amplasează construcţia lângă sursa de apă sau se are în vedere posibilitatea de a aduce apa
la stâna prin conducte sau forarea de fântâni. Amplasarea stânei este legată şi de existenţa unei căi de
acces, drum sau potecă. De la stână trebuie, pe cât posibil, să fie vedere largă spre trupul de păşune.
Stâna se aşează cu spatele către vântul dominant şi cu celarul orientat către nord sau nord-est, nordvest, pentru că e necesar ca în această încăpere să fie în permanenţă răcoare, să nu fie în bătaia directă
a razelor solare. La stână şi în jurul ei este necesară în permanenţă o mare curăţenie.
Activitatea la stânele cu oi mulgătoare este legată de aşa numita strungă, amenajare pentru
muls şi pentru separarea oilor mulse de cele nemulse. Se consideră că sistemul strungilor fixe nu este
bun, pentru că stând prea mult într-un loc, se distruge complet vegetaţia ierboasă şi nu mai cresc decât
buruieni nitrofile ca: urzici (Urtica dioica), ştevii (Rumex sp.), şi altele. Strunga trebuie sa fie mutata
si ea la fiecare 2-4 zile în alt loc, toate porţiunile de pajişte din apropierea stânei putând fi fertilizate
prin târlire, prin mutarea strungii.
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Pentru muncitorii care lucrează la îmbunătăţirea pajiştilor se construiesc adăposturi ţinând
seama de numărul de ani în care se va lucra cu un număr sporit de muncitori şi de destinaţia ce
urmează a se da adăpostului (va rămâne ca atare sau se va transforma în magazie, adapost pentru
tineretul taurin, grajd pentru tauri sau pentru vaci înainte de fătare etc).
În general în zona de câmpie, locuinţele pentru oameni nu se amenajează în pajişti,
muncitorii care lucrează pe pajişte seara se retrag, având case în sat.
Excepţie fac ciobanii care rămân şi peste noapte lângă oi.
În zona de câmpie, bovinele sunt duse vara la păşune şi nu au în general nevoie de adăposturi,
pentru că stau în permanenţă în parcela unde păşunează, făcând în acelaşi timp şi fertilizarea prin
târlire, iar pe timpul unor intemperii se adăpostesc de obicei sub arbori.
Recomandări:
- Reamenajarea stânelor, magaziilor, locuinţelor şi sau adăposturilor pentru
îngrijitori;
- Reamenajarea şi dezinfectarea grajdurilor, tabere de vară;
- Amenajarea strungii (amenajare pentru muls).

Capitolul VI. DIVERSE
Subcapitolul 6.1. PRECIZĂRI PRIVIND APLICAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL DE
CĂTRE CRESCĂTORII DE ANIMALE
Art.1 – Prevederi generale
(1) Prevederile prezentului Amenajament pastoral stabilesc drepturile și obligațiile
deținătorilor de animale privind regimul de pășunat, precum și reguli de exploatare a pășunilor
aparținând domeniului privat al Comunei Pesac.
(2) Terenurile evidenţiate ca păşuni, aparţinând domeniului privat al comunei Pesac, vor fi
folosite pentru păşunatul animalelor. În scopul asigurării unui păşunat raţional, pe tot parcursul anului
se vor stabili efectivele de animale pe trupuri/loturi de păşune.
(3) Suprafețele de pășune, suprafețele reprezentând porțiuni de teren nefolosite, dar care pot fi
valorificate ca și pajiști, precum și trupurile/loturile de pajiști destinate pășunatului sunt cuprinse în
Anexa nr.1 la prezentul Amenajament pastoral și care face parte integrantă din acesta. Aceste
suprafețe pot fi modificate prin hotărâri ale consiliului local.
(4) Principalele caracteristici pedologice și agrochimice ale suprafețelor reprezentând pajiști
sunt cele stabilite prin Studiul pedologic și agrochimic ce stă la baza întocmirii planului de fertilizare
și a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale
suprafețelor de pajiști permanente întocmit pentru Comuna Pesac de către Oficiul Județean pentru
Studii Pedologice și Agrochimice Timiș, studiu înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub
nr.80/09.01.2018 și care constituie Anexa nr.2 la prezentul Amenajament pastoral și care face parte
integrantă din acesta.
Art. 2 – Obiectul amenajamentului pastoralului
Fac obiectul prezentului Amenajament pastoral suprafeţele de păşune permanentă, respectiv
terenurile consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee (însămânţate sau naturale),
cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu.
Art. 3 - Repartizarea terenurilor pentru păşunat
(1) Determinarea suprafeţelor pajiştilor destinate păşunatului se realizează pentru crescătorii
de animale în baza contractelor de închiriere.
(2) Dreptul de folosință asupra terenurilor pentru pășunat se acordă pe bază de contract de
închiriere crescătorilor de animale – persoanelor fizice sau juridice având animale înscrise în RNE,
proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație. Crescătorii de animale vor face dovada
înregistrării la primărie a efectivelor de animale.
(3) Lucrările de întreţinere a pajiştilor, precum şi a utilităţilor zoopastorale se vor efectua de
către crescătorii de animale care le folosesc. Pentru a ocupa suprafaţa de păşune repartizată prin
contract, crescătorilor de animale le este permisă traversarea cu animalele pe suprafeţele de teren din
vecinătatea amplasamentului stabilit, în condiţiile în care nu există drumuri de acces amenajate.
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Art. 4 - Perioada de păşunat
(1) Păşunatul se iniţiază în momentul în care terenul este zvântat şi când plantele au o înălţime
minimă de 10-15 cm pentru ovine şi caprine şi 15-20 cm pentru bovine şi cabaline. În acest sens,
perioada de începere a pășunatului este 1 aprilie, iar perioada de încheiere a pășunatului este 15
noiembrie. Perioada de pășunat poate fi modificată prin hotărâri ale consiliului local, în funcție de
evoluțiile meteo anuale, întrucât este necesar a se asigura un raport optim între creșterea vegetației și
consum, evitând compromiterea producției de iarbă și calitatea acesteia.
(2) Se vor evita: păşunatul pe rouă, brumă, imediat după ploaie sau în zilele cu variaţii mari de
temperatură şi precipitaţii abundente; revenirea pe aceeaşi parcelă la intervale mai mici de 21 zile;
ţinerea pe o parcelă a animalelor o perioadă mai mare de 4-6 zile.
(3) Întreruperea păşunatului se face cu 3-4 săptămâni înainte de apariţia primelor îngheţuri,
pentru a permite plantelor să se regenereze şi să fie astfel suficient de puternice pentru a rezista pe
timpul iernii.
Art. 5 – Drepturile crescătorilor de animale
Crescătorii de animale au următoarele drepturi:
(1) să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea acestora pășunile care fac obiectul
contractului de închiriere.
Art. 6 – Obligaţii ale crescătorilor de animale
(1) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a pajiștilor ce fac
obiectul contractului de închiriere;
(2) să întocmească un program de păşunat raţional, cu respectarea perioadei de refacere a
covorului vegetal, după fiecare ciclu de păşunat; vor fi înscrise măsurile ce trebuie respectate la
începutul fiecărui sezon de păşunat, cu privire la curăţarea păşunilor, eliminarea buruienilor toxice,
târlirea, eliminarea excesului de apă, modul de grupare a animalelor pe păşune, acţiunile sanitarveterinare obligatorii;
(3) să declare la Primăria Comunei Pesac animalele pentru a fi înscrise în registrul agricol al
localităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
(4) să facă dovada existenţei certificatului de sănătate eliberat de medicul veterinar de
circumscripţie, pentru întregul efectiv de animale învoite la păşunat;
(5) să respecte limitele trupului de păşune repartizat, durata ciclului de păşunat, să asigure
protecţia parcelelor învecinate şi a tuturor culturilor din apropierea suprafeţelor repartizate pentru
păşunat;
(6) să aibă grijă şi să păstreze în bună stare dotările şi construcţiile pastorale;
(7) să respecte normele sanitar-veterinare în vigoare şi dispoziţiile organelor sanitarveterinare;
(8) să urmărească permanent starea de sănătate a animalelor şi să anunţe imediat apariţia sau
suspiciunea unei boli transmisibile;
(9) să nu subînchirieze bunurile care fac obiectulcontractului de închiriere; subînchirierea
totală sau parțială este interzisă, sub sancțiunea numității absolute;
(10) să plătească chiria la termenul stabilit;
(11) să respecte capacitatea de pășunat sau încărcătura optimă de animale stabilită prin
hotărâre a consiliului local întreaga perioadă de pășunat;
(12) să comunice în scris Primăriei Comunei Pesac, în termen de 5 zile de la vânzarea
animalelor sau a unora dintre acestea, în vederea verificării respectării capacității de pășunat în toate
zilele perioadei de pășunat;
(13) să practice un pășunat rațional pe grupe de animale;
(14) să nu introducă animalele la pășunat în cazul excesului de uniditate a pajiștii;
(15) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetației nefolositoare și a excesului
de apă, dar și lucrări de fertilizare, anual; pentru buna desfășurare a pășunatului responsabilii de turme
efectuează lucrări de igienizare pe trupurile de pășune primite în administrare astfel: curățirea
suprafețelor de pășuni de buruieni, nivelareamușuroaielor, strângerea pietrelor și a resturilor vegetale
de pășune;
(16) să respecte bunele condiții agricole și de mediu, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare;
(17) să restituie locatorului, în deplină propiretate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de
orice sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen;
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(18) să restituie locatorului suprafața de pajiște ce face obiectul contractului de închiriere în
condiții cel puțin egale cu cele de la momentul încheierii contractului de închiriere;
(19) să nu lase nesupravegheate animalele pe pășune;
(20) răspunde civil, convențional sau penal pentru pagubele produse de animalele avute sau
lăsate în grija sa;
(21) răspunde solidar pentru pagubele produse de animale din neglijența angajaților săi;
(22) răspunde material pentru integritatea și sănătatea animalelor avute sau lăsate în grija sa,
conform normelor veterinar-sanitare.
Art. 7 – Obligaţiile locatorului
Locatorul are următoarele obligații:
(1) să nu îl tulbure pe deținătorul contractului de închiriere în exercițiul drepturilor rezultate
din contractul de închiriere;
(2) să notifice locatarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor
deținătorului contractului de închiriere;
(3) să constate și să comunice deținătorului contractului de închiriere orice atenționare
referitoare la nerespectarea clauzelor contractului de închiriere.
Art. 8 – Atribuţiile privind păşunea şi păşunatul pe teritoriul comunei Pesac, revin
Compartimentului Agricol și Protecția mediului, în cadrul căruia se vor desfăşura următoarele
activităţi:
a) întocmirea şi gestionarea contractelor de închiriere a pășunii;
b) verificarea cu privire la modul în care crescătorii de animale/chiriașii îndeplinesc obligaţiile
prevăzute în contract;
c) monitorizarea lucrărilor de întreţinere şi de îmbunătăţire a pajiştilor;
d) alte activităţi care se impun, în baza prevederilor legale în vigoare privind păşunile.
Art. 9 – Interdicții pentru crescătorii de animale
(1) Se interzice executarea și amplasarea de construcţii neautorizate sau amenajări de orice fel
pe păşune, fără respectarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată. Se pot amplasa pe pășuni construcții care deservesc activității agricole, cu respectarea
legilor în vigoare și conform art.7 din H.G. nr.1064/2013.
(2) Se interzice depozitarea deşeurilor menajere şi/sau agrozootehnice pe păşune.
(3) Se interzice schimbarea categoriei de folosinţă a suprafeţelor de păşune. Aceasta se poate
face doar în condițiile legii de către proprietarul pajiștii.
(4) Se interzice trecerea peste păşuni cu căruţa sau cu orice alte mijloace de transport, care
cauzează deteriorarea acestora sau crearea de noi drumuri.
(5) Se interzice degradarea pășunilor prin săpare, luare de pământ din pășune, precum si prin
orice alte mijloace.
Art. 10 - Sancțiuni și contravenții
(1) Acestea sunt reglementate prin art.14-15 din O.U.G. nr.34/2013,cu modificările și
completările ulterioare.
(2) Potrivit art.15 din O.U.G. nr.34/2013, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor
se fac de către persoanele împuternicite de structurile centrale și locale cu atribuții în domeniu, aflate
în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de către primar și persoanele
împuternicite de acesta, de către politiștii de frontieră pentru faptele constatate în zona specifică de
competență, de către personalul din cadrul Jandarmeriei Române, precum și de către ofițerii și
subofițerii din cadrul serviciilor de urgență profesioniste.
(3) Prevederile art.14 și 15 din O.U.G. nr.34/2013 referitoare la contravenții se completează cu
dispozițiile O.G. nr.2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Pentru prevenirea păşunatului ilegal se vor efectua controale de către echipe mixte formate
din reprezentanţi ai Primăriei Comunei Pesac şi ai Postului de Poliţie al Comunei Pesac.
(5) Organul constatator poate aplica în mod repetat, după fiecare somație la care
contravenientul nu se conformează, o nouă amendă.
(6) Conform prevederilor art.28 din O.U.G. nr.2/2011 privind regimul juridic al
contravențiilor, contravenientul poate achita în termen de 48 de ore de la data încheierii sau
comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii.
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Art. 11 – Repartizarea pășunilor
(1) Repartizarea pășunilor se face prin închiriere, realizată în condițiile legii. Încredințarea
contractului de închiriere se face prin licitație publică.
(2) Licitația publică se organizează și se monitorizează de administratorul pășunilor.
(3) Calculul capacității de pășunat, respectiv a prețului de închiriere este prevăzut în Anexa
nr.3 la prezentul amenajament pastoral.
Art. 12 – Studiul de oportunitate și Caietul de sarcini
(1) Studiul de oportunitate reprezintă Anexa nr.4 la prezentul Amenajament pastoral și care
face parte integrantă din acesta.
(2) Caietul de sarcini reprezintă Anexa nr.5 la prezentul Amenajament pastoral și care face
parte integrantă din acesta și cuprinde:
- informații generale privind obiectul închirierii;
- descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat;
- obiectul închirierii;
- condiții de exploatare a terenului;
- durata contractului de închiriere.
Art. 13 – Instrucțiunile privind licitația publică deschisă, prin metoda strigării, sunt prevăzute
în Anexa nr.6 la prezentul Amenajament pastoral și care face parte integrantă din acesta.
Art. 14 – Modelul contractului de închiriere a pajiștii reprezintă Anexa nr.7 la prezentul
Amenajament pastoral și care face parte integrantă din acesta.
Art. 15 – Conform H.G. nr.643/2017, la prezentul Amenajament pastoral se vor anexa:
ortofotoplanul cu suprafața totală de pajiști (Anexa nr.8 și care face parte integrantă din
Amenajamentul pastoral), însoțit de un tabel nominal în care sunt prevăzuți proprietarii și utilizatorii
de pajiști (Anexa nr.9 și care face parte integrantă din Amenajamentul pastoral).
Subcapitolul 6.2. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A AMENAJAMENTULUI; DURATA
ACESTUIA
Art. 1 – Prezentul Amenajament Pastoral va intra în vigoare începând cu data de 01.03.2018.
Art. 2 – Cu data de 01.03.2018, își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare.
Art. 3 – Durata prezentului Amenajament Pastoral este de 10 ani.
Art. 4 – Prezentul amenajament pastoral este valabil până la modificarea sa prin hotărâre a
consiliului local.
Subcapitolul 6.3. COLECTIVUL DE ELABORARE A PREZENTEI LUCRĂRI
Întocmit de echipa de specialiști din cadrul Primăriei Comunei Pesac:
Numele și prenumele

Funcția

DUMITRAȘ ANGELICA

secretar comună

LUNGU SILVIA-ANGELICA

inspector I principal

Ing.SCHREIER MARIOARA

inspector I asistent

Ing. BOGDAN VIOREL-GEORGE

referent II

Semnătura

AVIZAT Reprezentant din partea Direcției pentru Agricultură Județeană (D.A.J.) Timiș:
Numele și prenumele
Ing. MIRON CLARA

Funcția

Semnătura

consilier
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Anexa nr.1
la Amenajamentul pastoral nr.249/23.01.2018

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
Cu suprafeţele de teren disponibile pentru închiriere către crescătorii de animale

a) Prin H.C.L. Pesac nr.89/15.12.2015 privind implementarea proiectului “REALIZARE
SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA PESAC, LOCALITATEA
PESAC“ și prin H.C.L. Pesac nr.59/18.10.2017 privind aprobarea modificării, prin act adiţional, a
pct.1 al art.II din contractul de închiriere nr.1237/10.03.2015 încheiat între Comuna Pesac şi
doamna Drăgan Nicoleta-Angelica, precum și a Anexei nr.2 la contractul de închiriere, o suprafață
de 0,12 ha a fost scoasă din pășune pentru realizarea stației de epurare din Comuna Pesac. Astfel, trei
suprafețe de pajiști, respectiv Pș 950 – 0,50 ha, Pș 951 – 1,17 ha și Pș 953 – 0,81 ha (în suprafață
totală de 2,48 ha) au fost unificate și intabulate rezultând două parcele înscrise în următoarele extrase
de carte funciară:
- C.F. nr.401553 Pesac în suprafață de 2,36 ha;
- C.F. nr.401534 Pesac în suprafață de 0,12 ha.
Deci, în prezent, din suprafața de pajiște de 2,48 ha a mai rămas disponibilă pentru închiriere o
suprafață de 2,36 ha, cea înscrisă în C.F. nr.401553 Pesac.
Astfel, este disponibilă în prezent pentru închirierea către crescătorii de animale o suprafață
totală de 117,8955 ha, formată din următoarele parcele:
Parcela

Categoria de
folosință

Suprafața
(ha)

Pș 807
Pș 813/1
Pș 814
Pș 816
Pș 817
Pș 822/1
Pș 824
Pș Pd 826
Pș 827
Pș 828
Pș 919/2
Pș 926
Pș 928
Pș 931
Pș 933
Pș 934
Pș 935
Pș 936
Pș 938
Pș 940
Pș 945/1
Pș 948
Pș 949
CF nr.401553 (format din
Pș 950, Pș 951 și pș 953)
Pș 965
Pș 968

pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune

2,75
8,2890
1,8874
1,0307
0,62
17,03
2,17
0,99
13,56
2,88
0,50
1,80
3,83
0,30
0,12
0,70
0,45
0,99
1,71
0,62
18,31
3,29
13,51
2,36

pășune
pășune

0,20
2,44
1

Pș 976
Pș 977
Pș 978
Pș 980
Pș 981
Pș 17
Pș 18

pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune
pășune

3,21
0,87
1,47
0,32
0,99
7,4384
1,26

TOTAL:

117,8955

b) Suprafeţele de teren nefolosite care nu sunt cuprinse în categoria pășuni, dar care pot
fi valorificate ca și pajiști, se constituie într-o suprafață totală de 2,50 ha, fiind formată din
următoarele parcele:
Parcela

Categoria de
folosință

Suprafața
(ha)

neagricol
neagricol
neagricol
neagricol
neagricol

0,50
0,81
0,27
0,05
0,87

NGL 818
NGL 919/1
HB 808
HB 969
HB 964

TOTAL:

2,50

Deci, există o suprafață totală disponibilă de 120,3955 ha care poate fi închiriată crescătorilor
de animale pentru o mai bună valorificare a bunurilor aparținând patrimoniului privat al comunei
Pesac, precum și pentru îmbunătățirea eficienței economice a exploatării animalelor și pajiștilor.

TABEL
TRUPURI/LOTURI
de pășune disponibile pentru închirierea către crescătorii de animale
Nr. crt.

Trup/lot de
pajiste

1.

Trup/lot

Parcele

Suprafața
-ha-

Total suprafață/
trup-lot
-ha-

Pș 977

0,87

0,87

Pș 976

3,21

3,21

Pș 940

0,62

0,62

NGL 818
Pș 817

0,50
0,62

1,12

din Pș 822/1

3,30

3,30

Pș 828
din Pș 822/1

2,88
13,73

16,61

1
2.

Trup/lot

3.

Trup/lot

2
3
4.

Trup/lot

4
5.

Trup/lot

5
6.

Trup/lot

6

2

7.

Trup/lot

7

8.

Trup/lot

8
9.

Trup/lot

9
10.

Trup/lot

Pș
Pș
Pș
Pș
Pș

926
928
931
933
934

1,80
3,83
0,30
0,12
0,70

6,75

din Pș 827
Pș 824
Pș 826

9,60
2,17
0,99

12,76

Pș 919/2
NGL 919/1
din Pș 948

0,50
0,81
0,80

2,11

din Pș 945/1

0,60

0,60

Pș 807
Pș 813/1
Pș 814
Pș 816
Pș 965
Pș 968
Pș 981
Pș 980
Pș 978
HB 808
HB 969
HB 964
din Pș 945/1

2,75
8,2890
1,8874
1,0307
0,20
2,44
0,99
0,32
1,47
0,27
0,05
0,87
3,90

Pș 935
Pș 936
Pș 938
din Pș 945/1

0,45
0,99
1,71
10,61

din Pș 827
Pș 17
Pș 18
din Pș 948
Pș 949
C.F.401553

3,96
7,4384
1,26
2,49
13,51
2,36

10
11.

Trup/lot

11

12.

Trup/lot

12

13.

Trup/lot

13

14.

Trup/lot

Din Pș 945/1

3,20

24,4671

13,76

31,0184

3,20

14
TOTAL

PRIMAR,
TOMA CORNEL

120,3955

INSPECTOR I PRINCIPAL – AGRICOL,
LUNGU SILVIA-ANGELICA
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Anexa nr.2
la Amenajamentul pastoral nr.249/23.01.2018

CARACTERISITICILE PEDOLOGICE ȘI AGROCHIMICE
ALE SUPRAFEȚELOR DE

PAJIȘTI
DIN COMUNA PESAC

- 2018 -

Anexa nr.3
la Amenajamentul pastoral nr.249/23.01.2018

CALCULUL CAPACITĂȚII DE ÎNCĂRCARE A PĂȘUNILOR

Capacitatea de pășunat sau încărcătura optimă de animale se definește prin numărul de
animale care pot fi hrănite pe întreg sezonul de pășunat pe ha de pășune, la care se cunoaște producția
de furaje disponibilă. Pentru buna gestionare a pajiștilor, pășunatul se realizează la o densitate optimă
de animale.
În actele normative în vigoare se precizează că este obligatoriu să se respecte o încărcătură
optimă de animale pe hectar, dar nu mai mică de 0,3 UVM/ha (UVM – unități de vită mare, ce se
constituie în unitate standard și față de care se face conversia diferitelor tipuri de animale).
În conformitate cu prevederile art.9-10 ale O.A.P. nr.544/2013 privind metodologia de calcul
al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște, calculul se face luându-se în considerare
producția de masă verde/ha a pajiștii (P).
Conform comunicării adresei comune a Consiliului Județean Timiș (nr.2576/04.03.2014), a
Direcției Agricole Timiș (nr.590/04.03.2014) și a Camerei Agricole Timiș (nr.202/04.03.2014)
înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1049/05.03.2014, cu privire la modul de utilizare a
pajiștilor permanente, producția de masă verde de pe pjiștii care se poate obține pe ha/an în județul
Județului Timiș este de 4,5 – 8 tone/ha.
Producția de masă verde de pășune (P) obținută la nivelul Comunei Pesac este de aproximativ
de 6 tone/ha, respectiv 6.000 kg/ha.
Totodată la nivelul pajiștilor din Comuna Pesac, nu există rest de masă verde/ha rămasă
neconsumată de pe pajiște (R); astfel, restul de masă verde/ha este de 0 kg/an.
Calcularea cantității totale de furaje disponibile/ha de pajiști (P.d.) se face prin diferența între
producția de masă verde rămasă neconsumată în kg/ha (P) și restul de masă verde/ha rămasă
neconsumată de pe pajiște (R), respectiv 6.000 kg/ha.
Potrivit art.10 din O.A.P. nr.544/2013, încărcătura optimă de animale (Î.A.) sau capacitatea de
pășunat se stabilește conform formulei: Î.A. = P.d.\ (C.i. x Z.p.),
unde: Î.A. – încărcătura cu animale/ha de pajiște, exprimată în UVM/ha;
P.d. – producția disponibilă de masă verde – kg/ha;
Z.p. – număr de zile de pășunat într-un sezon;
C.i. – consum zilnic de iarbă – kg/UVM
[necesarul zilnic pentru 1 UVM este de 65 kg de masă verde sau ≈13 kg (65:5) substanță
uscată (SU)].
În ordinul mai sus menționat se mai precizează la art.10 alin.3 faptul că ”Durata de pășunat
este de minimum 180 de zile în zona de câmpie și de minimum 90 de zile în etajul subalpin și alpin.”
În conformitate cu propunerea înaintată prin prezentul Amenajament pastoral, durata de
pășunat pe teritoriul administrativ al comunei Pesac este de 229 zile (perioada de începere a
pășunatului este 1 aprilie, iar perioada de încheire a pășunatului este 15 noiembrie).
Astfel, Î.A. = 6.000 / (65 x 229 zile) = 6.000 / 14.885 = 0,40 UVM/ha.
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Perioada de pășunat poate fi modificată prin hotărâri ale consiliului local, în funcție de
evoluțiile meteo anuale, întrucât este necesar a se asigura un raport optim între creșterea vegetației și
consum, evitând compromiterea producției de iarbă și calitatea acesteia.
Potrivit aceluiași act normativ, conversia animalelor în UVM se face conform coeficienților
prevăzuți în tabelul din anexa care face parte integrantă din ordin, tabel prezentat mai jos.
Categoria de animale
Tauri, vaci și alte bovine de mai mult de 2 ani,
ecvidee de mai mult de 6 luni
Bovine între 6 luni și 2 ani
Bovine de mai puțin de 6 luni
Ovine
Caprine

Coeficientul de conversie Capete/UVM
1,0

1,0

0,6
0,4
0,15
0,15

1,6
2,5
6,6
6,6

De asemenea, în O.A.P. nr.544/2013 se mai precizează:
Mărimea tarlalei depinde de producția disponibilă de masă verde/ha (P.d.) de tarla, necesarul
de furaje al animalelor și de numărul de zile de pășunat.
După determinarea numărului de tarlale, se ajustează numărul de zile de pășunat pentru a
permite o durată optimă de refacere, în funcție de viteza de creștere a vegetației.
La începutul sezonului de pășunat, când creșterea vegetației este rapidă, sunt necesare cel puțin
20 zile de odihnă, iar în ciclurile următoare sau în perioada de secetă sunt necesare cel puțin 30 zile de
odihnă.
Durata de refacere a vegetației după pășunat se stabilește în funcție de specia dominantă de
plante valoroase, sol, precipitații, temperatură, condiții de secetă etc.
Gardurile temporare reprezintă un sistem eficient pentru pășunatul rațional al tuturor ierburilor,
modalitate rapidă de a regla suprafața de pajiște la cerințele reale ale animalelor, de a păstra densitatea
optimă a animalelor și pentru gestionarea corectă a cantității de masă verde consumată de către
animale.
Pentru a evita degradarea pajiștilor permanente se respectă următoarele reguli:
a) menținerea densității optime a animalelor stabilite pe baza producției vegetale;
b) reducerea numărului de animale când productivitatea pajiștilor scade;
c) reducerea numărului de animale pe pajiștile cu arbori, dacă este frecvent afectată coaja
copacilor/copaci tineri/puieți.
Se evită pășunatul cu un număr de animale care depășește capacitatea de pășunat pentru a
preveni restricționarea creșterii speciilor de plante tipice zonei și care se înmulțesc prin
autoînsămânțare, pierderea calității și a diversității vegetației naturale și semi-naturale.
Prețul mediu/tonă de masă verde obținută pe pășune se stabilește, în condițiile legii, prin
hotărâri ale consiliilor județene. Întrucât licitația pentru închirierea pajiștilor s-a realizat în anul 2015,
s-a ținut cont de faptul că în anul 2014, potrivit Hotărârii nr.37/27.02.2014 a Consiliului Județean
Timiș privind aprobarea prețurilor medii ale unnor produse agricole pentru anul fiscal 2014,
înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1160/10.03.2014, prețul mediu/kg la masă verde a
fost 0,048 lei/kg.
Prețul prevăzut în contractele de închiriere a pajiștii pe hectar, conform O.A.P. nr.407/2013,
era de până la 50% din valoarea mesei verzi pe hectar stabilită în condițiile de mai sus.
Conform comunicării adresei comune a Consiliului Județean Timiș (nr.2576/04.03.2014), a
Direcției Agricole Timiș (nr.590/04.03.2014) și a Camerei Agricole Timiș (nr.202/04.03.2014)
înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1049/05.03.2014, cu privire la modul de utilizare a
pajiștilor permanente, producția de masă verde de pe pjiștii care se putea obține pe ha/an în județul
Județului Timiș este de 4,5 – 8 tone/ha.
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Producția de masă verde de pășune (P) obținută la nivelul Comunei Pesac este de aproximativ
de 8 tone/ha, respectiv 8.000 kg/ha.
Raportat la prețul mediu, respectiv producția de masă verde pe pășune, rezultă că valoarea
masei verzi pe hectar este de 384 lei (8.000 kg/ha x 0.048 lei/kg).
Pe cale de consecință, prețul pe hectar, prevăzut în contractele de închiriere, a fost de până la
192 lei/ha (50% din valoarea mesei verzi pe hectar stabilită în condițiile legii), care se constituie
așadar ca limită maximă.
Pe cale de consecință, luând în considerare acest fapt, propunerea a fost ca prețul de pornire a
licitației să fie de 160 lei/ha, cu specificația, în documentația de licitație, că aceasta nu va putea
depăși suma de 192 lei/ha.
Se face precizarea că în O.A.P. nr.407/2013, legiuitorul nu face distincție pe tipul de animale
care pășunează pe hectar.
De precizat faptul că în prezent, conform art.9 alin.2 din O.U.G. nr.34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare (ultimele modificări fiind
efectuate la data de 23.01.2018):
„Pentru punerea în valoare a pajiștilor aflate în domeniul privat al comunelor, orașelor,
respectiv al municipiilor și pentru folosirea eficientă a acestora, unitățile administrativ-teritoriale,
prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de
animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor,
membri ai colectivității locale sau care au sediul social pe teritoriul localitatii respective, încheie
contracte de închiriere prin atribuire directa, în condițiile prevederilor Legii nr 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pentru suprafețele de pajiști disponibile,
proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani.
Suprafețele de pajiști rămase nealocate se atribuie în condițiile prevederilor alin. (1) crescătorilor de
animale persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor.”
De subliniat faptul că pentru închirierea viitoare a suprafețelor de pajiști, pe toată perioada de
valabilitate a prezentului Amenajament pastoral, care are valabilitatea de 10 ani și care va intra în
vigoare începând cu data de 01.03.2018, se va avea în vedere legislația în vigoare din acel moment.

Întocmit de echipa de specialiști din cadrul Primăriei Comunei Pesac:

Numele și prenumele

Funcția

DUMITRAȘ ANGELICA

secretar comună

LUNGU SILVIA-ANGELICA

inspector I principal

Ing. SCHREIER MARIOARA

inspector I asistent

Ing. BOGDAN VIOREL-GEORGE

referent II

Semnătura
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Anexa nr.4
la Amenajamentul pastoral nr.249/23.01.2018

STUDIU DE OPORTUNITATE
privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a suprafeței de 118,0155 ha pajişti din
domeniul privat al comunei Pesac, județul Timiș, precum și a suprafeței de 2,50 ha terenuri
nefolosite dar care pot fi valorificate ca și pajiști, pentru pășunatul animalelor

1. Descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat

TABEL 1
Cu suprafaţa de păşune disponibilă pentru închiriere către crescătorii de animale
Parcela

Suprafața
(ha)

Pș 807
Pș 813/1
Pș 814
Pș 816
Pș 817
Pș 822/1
Pș 824
Pș Pd 826
Pș 827
Pș 828
Pș 919/2
Pș 926
Pș 928
Pș 931
Pș 933
Pș 934
Pș 935
Pș 936
Pș 938
Pș 940
Pș 945/1
Pș 948
Pș 949
CF nr.401553 (format din Pș 950, Pș 951 și Pș 953)
Pș 965
Pș 968
Pș 976
Pș 977
Pș 978
Pș 980
Pș 981
Pș 17
Pș 18

2,75
8,2890
1,8874
1,0307
0,62
17,03
2,17
0,99
13,56
2,88
0,50
1,80
3,83
0,30
0,12
0,70
0,45
0,99
1,71
0,62
18,31
3,29
13,51
2,36
0,20
2,44
3,21
0,87
1,47
0,32
0,99
7,4384
1,26

TOTAL:

117,8955
1

TABEL 2
Cu suprafaţa de terenuri nefolosite, dar care pot fi valorificate ca și pajiști
Parcela
Suprafața
(ha)
NGL 818
NGL 919/1
HB 808
HB 969
HB 964

0,50
0,81
0,27
0,05
0,87

TOTAL:

2,50

Terenul în suprafață totală de 120,3955 ha (117,8955 ha pajişti și 2,50 ha terenuri nefolosite
dar care pot fi valorificate ca și pajiști) mai sus descris nu are înscrieri privitoare la sarcini.
Terenul propus pentru închiriere este situat în extravilanul comunei Pesac şi se află în
proprietatea Comunei Pesac. Terenul este potrivit pentru pășunatul animalelor.
Terenul, în prezent, este propice pentru pășunatul animalelor, respectiv pentru amenajare şi
îmbunătăţire prin activităţi de însămânțare și întreținere.
2. Obiectivele locatorului sunt:
a) menținerea suprafeței de pajiște;
b) realizarea pășunatului rațional pe grupe de animale și pe tarlale, cu scopul menținerii
calității covorului vegetal;
c) creșterea producției de masă verde pe ha pajiște;
d) drum de acces la construcțiile zoopastorale.
2.1. Destinația terenului
Destinația terenului care urmează a se închiria este de pășune, pentru pășunatul animalelor.
2.2. Investiții necesare
Pe terenul închiriat se va proceda la efectuarea lucrărilor de întreținere, ameliorare și
reabilitare a pajiștilor, conform planului anual de exploatarea al pășunilor.
2.3. Motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu care justifică închirierea
Închirierea propusă se motivează din următoarele puncte de vedere:
a) Economic și financiar – valorificarea economică a resurselor de teren prin veniturile
aduse la buget datorită închirierii terenului.
În conformitate cu art. 9 alin. (7) din O.U.G. nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea,
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare: ”Resursele financiare
rezultate din administrarea pajiștilor proprietate publică sau privată a comunelor, orașelor, respectiv a
municipiilor se fac venit la bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor
municipiului București, după caz.”
b) Social – satisfacerea comenzii sociale cu impact pozitiv asupra nivelului de trai al tuturor
celor antrenați în activitatea de pășunat (angajați proprii, producători individuali, asociații, firme cu
activitate în domeniu). Până la această dată s-au înregistrat o serie de solicitări din partea locuitorilor
Comunei Pesac, crescători de animale, privind închirierea pășunilor de pe raza localității.
c) Mediu – îmbunătățirea factorilor de mediu și a microclimatului din zonă prin amenajarea –
întreținerea terenurilor și utilităților, prin:
a) determinarea părților din pajiște care sunt oprite de la pășunat;
b) capacitatea de pășunat a pajiștii;
c) orice alte elemente necesare punerii în valoare și exploatării raționale a pajiștii.
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Chiriaşul este obligat să respecte legislaţia privind protecţia mediului, în caz de încălcare a
normelor privind protecţia mediului se va proceda la rezilierea contractului de închiriere în mod
unilateral de către proprietar, fără ca cealaltă parte – chiriașul – să se opună şi să solicite daune
sau să acționeze în ionstanță și se va proceda la redarea terenului de către acesta din urmă
proprietarului, în termen de 1 lună de la data rezilierii contractului. Chiriașul este de acord cu
această clauză contractuală.
3. Nivelul minim al chiriei
Nivelul minim al chiriei este cel stabilit conform Anexei nr.3 la amenajamentul pastoral.
4. Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de închiriere și justificarea alegerii
procedurii
De precizat faptul că în prezent, conform art.9 alin.2 din O.U.G. nr.34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare (ultimele
modificări fiind efectuate la data de 23.01.2018):
„Pentru punerea în valoare a pajiștilor aflate în domeniul privat al comunelor, orașelor,
respectiv al municipiilor și pentru folosirea eficientă a acestora, unitățile administrativ-teritoriale,
prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de
animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor,
membri ai colectivității locale sau care au sediul social pe teritoriul localitatii respective, încheie
contracte de închiriere prin atribuire directa, în condițiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pentru suprafețele de pajiști disponibile,
proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o perioadă cuprinsă între 7 și 10
ani. Suprafețele de pajiști rămase nealocate se atribuie în condițiile prevederilor alin. (1)
crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul național
al exploatațiilor.”
De subliniat faptul că pentru închirierea viitoare a suprafețelor de pajiști, pe toată perioada de
valabilitate a prezentului Amenajament pastoral, care are valabilitatea de 10 ani și care va intra în
vigoare începând cu data de 01.03.2018, se va avea în vedere legislația în vigoare din acel moment.
În conformitate cu prevederile art.9 alin.3 din O.U.G. nr.34/2013, consiliile locale ale
comunelor vor dispune cu privire la iniţierea procedurii de închiriere. Se propune ca procedură de
atribuire a contractului de închiriere licitația publică deschisă, cu strigare. Astfel, în cadrul procedurii
vor fi admise doar persoanele fizice sau juridice care îndeplinesc criteriile de calificare prevăzute în
caietul de sarcini (anexă la prezentul Amenajament pastoral), precum și de legislația în vigoare.
5. Durata estimată a închirierii
Durata contractului de închiriere este stabilit prin hotărâre a Consiliului Local Pesac între 7 și
10 ani, cu respectarea art.9 alin.(2) din O.U.G. nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea,
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare.
6.Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de închiriere
Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de închiriere: până la 1 martie a fiecărui
an, conform art.9 alin.3 din O.U.G. nr.34/2013.
În consecinţă, se dovedeşte oportună închirierea pajiștii, ţinându-se cont că se va aduce un
venit la bugetul local şi, în acelaşi timp, pajiștea va fi lucrată și întreținută.

PRIMAR,
TOMA CORNEL
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Anexa nr.5
la Amenajamentul pastoral nr.249/23.01.2018

CAIET DE SARCINI
privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a suprafețelor
de pajişti din domeniul privat al comunei Pesac, județul Timiș, precum și a suprafețelor de terenuri
nefolosite dar care pot fi valorificate ca și pajiști

1.INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIERII
Obiectul prezentului caiet de sarcini este închirierea prin licitație publică deschisă a
suprafețelor de pajiști, precum și a suprafețelor de terenuri nefolosite dar care pot fi valorificate ca și
pajiști aparținând domeniului privat al Comunei Pesac, județul Timiș.
1.1. Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat
Bunurile imobile – terenuri – care sunt și pot fi închiriate sunt în suprafață totală de 120,3955
ha, fiind identificate conform Anexei nr.1 la prezentul amenajament pastoral.
1.2. Destinaţia bunurilor ce fac obiectul închirierii
Terenurile care se închiriază au categoria de folosință ,,pășune”, respectiv ”neagricol” și sunt
destinate pentru: pășunatul animalelor, lucrări de întreținere, ameliorare și reabilitare a pajiștilor.
1.3. Condiţiile de exploatare a închirierii şi obiectivele de ordin economic, financiar, social şi
de mediu urmărite de către proprietar privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul
închirierii
Pajiştile comunale se folosesc exclusiv pentru păşunat, ca fâneţe şi pentru cultivarea plantelor
erbacee specifice zonei, în vederea obţinerii de masă verde, fân sau seminţe.
Activităţile care se desfăşoară pe pajişti sunt numai acelea pentru creşterea potenţialului de
producţie a solului şi se pot realiza perdele de protecţie, construcţii zoopastorale, surse de apă
potabilă, regularizarea cursurilor de apă, lucrări de îmbunătăţiri funciare şi proiecte având ca obiect de
investiţii producerea şi utilizarea energiei regenerabile.
Prin închirierea acestor pajiști se urmărește:
- administrarea eficientă a domeniului privat al comunei Pesac, județul Timiș prin atragerea de
venituri suplimentare la bugetul local;
- să se asigure creșterea potențialului economic al acestei zonei.
Chiriașul va realiza următoarele:
- menținerea calității terenului;
- crearea unor locuri de muncă pentru cetățenii din zonă, încercarea de accesare de programe
europene în scopul realizării unor obiective, care să corespundă cerințelor U.E.;
- apariția unor investitori în zonă, va avea ca efect dezvoltarea economică a localității;
- asigurarea unei exploatări corespunzătoare, o întreținere permanentă și o îmbunătățire
funciară a terenului închiriat.
2. CONDIŢII GENERALE ALE ÎNCHIRIERII:
2.1. Regimul bunurilor utilizate de chiriaș în derularea închirierii (regimul bunurilor proprii).
Prin închirierea terenului, proprietarul urmărește să obțină venituri suplimentare la bugetul
său, să evite degradarea factorilor de mediu prin transformarea locației respective într-o platformă de
depozitare a resturilor menajere, cât și pentru evitarea utilizării parțiale sau totale a terenului în mod
abuziv de persoanele fizice sau juridice cu care se învecinează.
Suprafața de 120,3955 ha pajişti, aparține domeniului privat al Comunei Pesac.
Procedura de atribuire a contractului de închiriere este prin licitație publică deschisă cu
strigare.
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Utilizatorii de pajişti care încheie contracte de închiriere trebuie să îndeplinească minim
următoarele condiţii:
- să fie înregistraţi în Registrul Naţional al Exploataţiilor;
- să aibă numărul de animale deţinut și declarat în Registul Agricol al Compartimentului
Agricol din cadrul Primăriei Comunei Pesac;
- să asigure o încărcătură minimă de 0,3 UVM/ha pentru suprafaţa solicitată;
- să prezinte un program de păşunat raţional, cu respectarea perioadei de refacere a covorului
vegetal după fiecare ciclu de păşunat.
Vor fi înscrise măsurile care trebuie respectate de crescători, la începutul fiecărui sezon de
păşunat, cu privire la: curăţarea păşunilor, eliminarea buruienilor toxice, târlirea, eliminarea excesului
de apă, modul de grupare a animalelor pe păşune, acţiunile sanitare veterinare obligatorii pentru
perioada preluării în folosinţă a suprafeţei de pajişti solicitată.
2.2. Obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare
În vederea exploatării suprafeței de teren care face obiectul închirierii conform destinației
stabilite la capitolul precedent, chiriașul este obligat să obțină toate permisele, licențele și avizele
prevăzute de lege.
2.3. Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă
Chiriașul este obligat să asigure exploatarea eficace, în regim de continuitate și permanență a
terenului închiriat, conform destinației stabilite prin acest caiet de sarcini.
2.4. Interdicţia subînchirierii bunului închiriat
Chiriașul are obligația de a exploata în mod direct terenul închiriat, fiind interzise
subînchirierea sau închirierea, în tot sau în parte, a obiectului închirierii.
În cazul în care chiriașul sesizează existența unor cauze sau iminența producerii unor
evenimente de natură să conducă la imposibilitatea folosirii terenului închiriat, este obligat să notifice
de îndată acest fapt proprietarului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea
exploatării acestuia în regim de continuitate.
Pe durata contractului de închiriere proprietarul poate să verifice modul de exploatare a
bunului închiriat cu notificarea prealabilă a chiriașului.
2.5. Durata închirierii
Pășunile situate în comuna Pesac, județul Timiș, care fac obiectul închirierii, se închiriază pe o
durată între 7 și 10 de ani, perioadă care va fi stabilită de către Consiliul Local Pesac prin hotărâre.
2.6. Chiria minimă şi modul de calcul al acesteia
Preţul minim pentru închiriere (chiria) de la care porneşte licitaţia va fi conform Anexei nr.3
la amenajamentul pastoral.
Sub acest nivel, nici o ofertă nu va putea fi acceptată.
Modul de achitare a chiriei cât şi a clauzelor pentru nerespectarea obligaţiilor de plată se vor
stabili de către proprietar prin contractul de închiriere.
Chiria minimă pe care o va plăti chiriașul pentru pajiștile din Comuna Pesac este cea care
reprezintă rezultatul licitației stabilită în procesul–verbal de adjudecare și se va indexa anual cu rata
inflației, în baza indicelui de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică sau de instituţiile
abilitate.
Plata chiriei se face în două tranșe: 30% până la data de 31 mai și 70% până la data de 30
august, conform Anexei nr.2 pct.IV.3 din O.A.P. nr.407/2013.
În cazul în care chiriașul vinde toate animalele, chiria prevăzută în contractul de închiriere se
plăteşte pe întregul an.
În caz de moarte a animalelor, chiria se va încasa numai pentru timpul cât animalele au
pășunat, având la bază actul medicului veterinar de constatare în acest caz și cu înștiințarea
proprietarului.
Anual, până la data de 1 martie, proprietarul va verifica încărcătura de animale /ha
/contract.
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Întârzierea la plată a chiriei se penalizează cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate pentru
fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului, conform
Anexei nr.2 pct.IV.4 din O.A.P. nr.407/2013.
Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului de
închiriere, conform Anexei nr.2 pct.IV.5 din O.A.P. nr.407/2013. Rezilierea se face prin hotărârea
consiliului local.
2.7. Natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de concedent
Garanția de participare la licitație este de 100 lei și se plătește în momentul depunerii ofertei.
2.8. Condiţiile speciale impuse de natura bunurilor care fac obiectul închirierii, cum sunt:
2.8.1. Condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea şi
punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional, după caz
Lucrările de ecologizare se vor executa de firme de specialitate în acest gen de lucrări, în baza
unei documentații tehnice privind tehnologia de execuție și cad în sarcina chiriașului.
2.8.2. Protecţia mediului
Chiriașul este obligat să ia toate măsurile pentru protecția mediului înconjurător.
La încetarea contractului de închiriere întreaga zonă afectată va fi supusă unor lucrări de
reconstruire ecologică, de redare a terenului în circuitul inițial pe cheltuiala chiriașului. Chiriașul se
obligă să asigure refacerea suprafeței cu stratul corespunzător de pământ, acolo unde este cazul.
Chiriaşul este obligat să respecte legislaţia privind protecţia mediului, în caz de încălcare a
normelor privind protecţia mediului se va proceda la rezilierea contractului de închiriere în mod
unilateral de către proprietar, fără ca cealaltă parte – chiriașul – să se opună şi să solicite daune
sau să acționeze în instanță și se va proceda la redarea terenului de către acesta din urmă
proprietarului, în termen de 1 lună de la data rezilierii contractului. Chiriașul este de acord cu
această clauză contractuală.
2.8.3. Protecţia muncii
Chiriașul, pe durata derulării contractului, are obligația de a respecta normele de protecția
muncii, atunci când în executarea unor lucrări sunt angrenate și persoane fizice, dar și pe timpul
execuției unor lucrări mecanice.
2.8.4. Condiţii privind terenurile agricole cultivate
Chiriașul, pe toată durata derulării contractului, are obligația de a respecta dispozițiile legale în
vigoare privind activitatea de pășunat, fiind interzisă mișcarea și staționarea animalelor pe terenurile
agricole cultivate, activități prin care se degradează și se distrug terenurile agricole și silvice, prin care
se distrug și se degradează culturile agricole și de îmbunătățiri funciare.
Fiecare deținător de animale este obligat să respecte condițiile optime de creștere și să asigure
cantitățile de furaje necesare animalelor, iar în situația în care animalele aparținând persoanelor fizice
sau juridice sunt găsite pe terenurile agricole cultivate în timpul anului, proprietarii animalelor vor fi
obligați să plătească daunele provocate proprietarilor de terenuri agricole cultivate și o amendă
conform legislației în vigoare, la Primăria Comunei Pesac.
Constatarea pagubelor provocate culturilor de pe terenurile agricole cultivate prin pășunarea,
plimbarea și staționarea animalelor se va face de către o comisie formată din:
- viceprimarul Comunei Pesac;
- inspectorul din cadrul Compartimentului Agricol și Protecția mediului al Primăriei Comunei
Pesac;
- reprezentant al Primăriei Comunei Pesac;
- reprezentantul Direcției pentru Agricultură a Județului Timiș;
- reprezentantul Postului de Poliție Pesac.
La activitățile de constatare a pagubelor produse culturilor agricole vor fin invitați obligatoriu
să participe proprietarul (deținătorul) terenurilor agricole cultivate – păgubit și proprietarul
(deținătorul) animalelor ce au provocat paguba.
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către primarul comunei,
persoanele împuternicite de primar, reprezentanții Postului de Poliție Pesac, precum și de către
persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
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2.8.5. Condiţii impuse de acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte
Chiriașul are obligația de a aplica si respecta toate acordurile și convențiile internaționale la
care a aderat și România.
3.CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE
3.1. Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică cu domiciliul/sediul stabil pe
raza teritorial-administrativă a Comunei Pesac, având animalele înscrise în RNE și care acceptă
condiţiile stabilite prin prezentul caiet de sarcini sau persoanele menționate de legislația în vigoare la
data organizării licitației.
3.2. Cei care doresc să participe la licitaţie pentru oricare dintre cele două terenuri, au
următoarele obligaţii:
1. să depună o cerere de înscriere la licitația publică la registratura primăriei însoțită de
următoarele acte:
- copie după actul de identitate/cetificat de înregistrare fiscală;
- copii de pe documentele din care rezultă înregistrarea în Registrul Naţional al
Exploataţiilor;
- copii de pe paşapoartele tuturor bovinelor deţinute, eliberate de către medicul
veterinar, precum şi copii de pe documente din care să reiasă numărul de crotaliu al
fiecărui animal deţinut în proprietate (ovine);
- adeverinţă de la Registrul Agricol Pesac din care să reiasă numărul de animale
deţinut;
- declarație pe propria răspundere de asigurare a unei încărcături minime de 0,3
UVM/ha pentru suprafaţa solicitată, în toate zilele perioadei de păşunat, în condiţiile legii;
- certificat fiscal care să ateste lipsa datoriilor față de bugetul local al Comunei Pesac;
- xerocopie după chitanţele care atestă plata taxei de participare la licitaţie, a garanţiei
şi a cumpărării caietului de sarcini cu instrucțiunile pentru ofertanți;
- declarație privind respectarea obligațiilor în domeniul protecției mediului;
2. să constituie o taxă de garanţie de 100 lei, care se restituie pentru cei declaraţi
necâştigători; solicitanţii înscrişi, dar care nu se prezintă la licitaţie, pierd garanţia;
garanţia se achită până la data licitaţiei, respectiv cu 30 de minute înainte de începerea
licitaţiei; celui declarat câştigător i se reţine taxa ca avans la preţul la care a adjudecat
bunul, iar dacă nu achită contravaloarea integrală a bunului la termenul stabilit în caietul
de sarcini, pierde taxa de garanţie, pierde dreptul asupra bunului adjudecat şi se va
organiza o nouă licitaţie, la aceasta nemaiavând dreptul să participe; chitanţa cu plata taxei
de garanţie se va anexa la cerere, ca o condiţie esenţială de participare la licitaţie; garanţia
se depune în lei la casieria instituţiei, cu specificaţia la obiectul plăţii - garanţie de
participare la licitaţia pentru închirierea terenului; ofertanţilor li se restituie garanţia de
participare pe bază de cerere, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la încheierea
contractului cu ofertantul declarat câştigător; garanţia de participare la licitaţie se pierde în
următoarele situaţii:
a) dacă ofertantul îşi retrage oferta în intervalul de la data depunerii cererii şi până la
comunicarea adjudecării;
b) în cazul ofertantului câştigător, dacă acesta nu se prezintă la data stabilită de comisia
de licitaţie pentru perfectarea contractului de închiriere;
c) în cazul respingerii (excluderii) de la licitaţie de către comisia de licitaţie.
3. să plătească o taxă de participare la licitaţie în sumă de 100 lei care reprezintă cheltuieli
de publicitate, rechizite, organizare a licitaţiei, cu obligativitatea ca la cererea de înscriere
să anexeze chitanţa care dovedeşte achitarea taxei de participare; taxa de participare se
poate achita până la data licitaţiei, respectiv cu 30 de minute înainte de începerea licitaţiei,
constituind venit la bugetul local; taxa de participare la licitaţie, în sumă de 200 lei nu se
va restitui participanţilor;
4. participanţii la licitaţie vor cumpăra caietul de sarcini la preţul de 50 lei; acesta poate fi
găsit la sediul primăriei, zilnic, de luni până vineri, între orele 8,00-16,00; participanţii vor
depune şi chitanţa din care reiese că au achiziţionat prezentul caiet de sarcini. În cazul
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participanţilor care au cumpărat caietul de sarcini imediat înaintea licitaţiei, există
posibilitatea să se amâne licitaţia cu 30 de minute, pentru a se acorda timpul necesar
studierii caietului de sarcini;
5. taxa de participare, garanţia de participare la licitaţie și caietul de sarcini vor fi plătite la
casieria Primăriei Comunei Pesac;
6. alte documente solicitate de organizatorul licitaţiei, dacă este cazul.
3.3. Ofertele se depun la sediul Primăriei Comunei Pesac, Județul Timiș
Pot participa la procedura de închiriere, prin licitație publică, în conformitate cu prevederile
Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea
şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, crescători de animale, persoane fizice sau juridice, cu domiciliul/sediul stabil pe raza
teritorial-administrativă a Comunei Pesac și care au animalele înscrise în Registrul Agricol al
Comunei Pesac.
Pentru a fi considerate valabile, cererile trebuie să conțină cel puțin următoarele
documente:
- copie după actul de identitate/cetificat de înregistrare fiscală;
- copii de pe documentele din care rezultă înregistrarea în Registrul Naţional al
Exploataţiilor;
- copii de pe paşapoartele tuturor bovinelor deţinute, eliberate de către medicul
veterinar, precum şi copii de pe documente din care să reiasă numărul de crotaliu al
fiecărui animal deţinut în proprietate (ovine);
- adeverinţă de la Registrul Agricol Pesac din care să reiasă numărul de animale
deţinut;
- declarație pe propria răspundere de asigurare a unei încărcături minime de 0,3
UVM/ha pentru suprafaţa solicitată, în toate zilele perioadei de păşunat, în condiţiile legii;
- certificat fiscal care să ateste lipsa datoriilor față de bugetul local al Comunei Pesac;
- xerocopie după chitanţele care atestă plata taxei de participare la licitaţie, a garanţiei
şi a cumpărării caietului de sarcini cu instrucțiunile pentru ofertanți;
- declarație privind respectarea obligațiilor în domeniul protecției mediului;
Cererea pentru participare la licitație trebuie depusă la adresa și până la data limită de
depunere, stabilite în anunțul procedurii.
3.4. Depunerea cererii de participare la licitație
Participantul are obligația de a depune cererea de înscriere la licitația publică la adresa și până
la data limită pentru depunere, stabilite în anunțul de licitație.
Riscurile legate de depunerea cererii de înscriere la licitația publică, inclusiv forta majoră, cad
în sarcina ofertantului.
Cererea de înscriere la licitație depusă la o altă adresă a proprietarului decât cea stabilită sau
după expirarea datei limită pentru depunere, nu va fi luată în considerare, fiind declarată întârziată.
4. MODUL DE DESFĂŞURARE A LICITAŢIEI
4.1. Până la data şi ora limită, se vor depune documentele de capabilitate şi cererea de
participare la licitaţie.
În ziua şi la ora precizată în anunţul publicat în presă, în prezenţa comisiei de licitaţie
participanţii sunt invitaţi în sală.
Președintele comisiei de licitaţie declară deschisă şedinţa de licitaţie, citeşte lista ofertanţilor
acceptaţi şi, dacă este cazul, verifică împuternicirea acordată persoanei care reprezinta ofertantul şi
stabileşte pasul de licitare.
Comisia de licitare stabileşte fişa participanţilor, pe baza documentelor depuse şi în ordinea
cronologică a înregistrării cererilor de înscriere în registrul intrări-ieșiri a Primăriei Pesac.
Deciziile comisiei se iau cu votul a 2/3 din numărul membrilor în funcţie.
Licitaţia este valabilă dacă s-au prezentat cel puţin 2 participanţi care oferă preţul de
pornire la licitaţie.
Depunerea cererii de participare la licitaţie şi a documentelor solicitate are ca efect acceptarea
necondiţionată a preţului de pornire la licitaţie.
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Înainte de începerea licitaţiei, documentele de capabilitate depuse vor fi verificate de către
membrii comisiei, urmând ca aceştia să consemneze în scris cele constatate.
Preşedintele comisiei dă citire anunțurilor şi publicaţiilor, condiţiilor vânzării, a fişei
participanţilor, modului de desfăşurare a licitaţiei şi constată îndeplinirea condiţiilor legale de
desfăşurare.
Se admit ca participanţi la licitaţie, solicitanţii care îndeplinesc condiţiile din prezentul caiet de
sarcini.
La desfăşurarea licitaţiei prin metoda licitației publice deschise cu strigare se întocmesc
următoarele acte:
- fişa participanţilor;
- fişa de licitare;
- procesul-verbal de adjudecare.
Preţul de strigare este pentru fiecare Trup/Lot de pajiște va fi cel stabilit potrivit Anexei
nr.3 la prezentul amenajament pastoral sau potrivit legislației în vigoare.
Pasul, pentru oricare lot, este de 10 lei.
În situaţia în care la prima strigare se oferă preţul de pornire al licitaţiei, preşedintele comisiei
de licitaţie va creşte preţul cu câte un pas de licitare, până când unul dintre ofertanţi acceptă preţul
astfel majorat şi până la a treia strigare nimeni nu ofera un preţ mai mare.
În cazul în care la data şi ora anunţată pentru desfăşurarea licitaţiei, nu sunt prezenţi minim 2
participanţi, se aşteaptă o oră, după care se amână licitaţia la interval de o săptămână.
De asemenea, și în cazul în care la data şi ora anunţate pentru desfăşurarea licitaţiei, este
înscris doar un singur ofertant, licitaţia se amână la interval de o săptămână.
Se va organiza o nouă licitaţie, cea de-a doua, cu respectarea prezentei metodologii, iar dacă la
ora respectivă se prezintă numai un solicitant, terenul - păşune, va fi atribuit acestuia în condiţiile
negocierii directe, însă în această situație nu se poate face o ofertă sub valoarea prețului chiriei
stabilite ca preț de pornire a licitației.
Participanţii la licitaţie, în ordinea fişei de participare, oferă pasul sau o sumă ce depăşeşte
pasul, în aceste condiţii pentru următorul ofertant, preţul oferit este preţ câştigat, de la care oferă din
nou pasul sau o sumă care depăşeşte pasul.
Nu se poate face o ofertă sub valoarea pasului, indiferent de oferta anterioară.
Se trece la desfăşurarea licitaţiei, anunţându-se preţul de pornire la licitaţie şi pasul de licitare
stabilit.
Preşedintele comisiei va creşte preţul cu câte un pas de licitare, urmând ca fiecare ofertant să
liciteze, menţionând clar preţul oferit, care poate fi egal sau mai mare decât preţul anunţat de
preşedintele comisiei.
În cursul şedinţei de licitaţie ofertanţii au dreptul să anunțe, prin strigare, un preţ egal sau mai
mare decât preţul anunţat de preşedintele comisiei de licitaţie.
Cel care se retrage de la licitaţie depune o cerere la comisia de licitare, menţionând preţul la
care s-a ajuns la licitaţie şi va scrie în fişa de participare, în dreptul său, la poziţia de strigare « mă
retrag » şi va semna.
Următorul participant va face oferta pornind de la preţul oferit anterior retragerii celui
dinaintea sa, care s-a retras.
Adjudecarea licitaţiei se va face în favoarea ofertantului care oferă cel mai mare preţ, iar
ceilalţi s-au retras din licitaţie.
Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă adjudecatarul, declară închisă şedinţa de licitaţie şi
întocmeşte procesul-verbal de adjudecare a licitaţiei, care va fi semnat de membrii comisiei de
licitaţie, de către adjudecatar şi de ceilalţi ofertanţi.
5. CONDIŢII DE ADJUDECARE
Adjudecarea licitaţiei se va face în favoarea ofertantului care a oferit cel mai mare preţ, iar
ceilalţi s-au retras din licitaţie. Deci, imobilul va fi adjudecat de cel care a oferit ultimul preţ, după a
treia repetare a acestuia, la intervale de 30 secunde, de către preşedintele comisiei de licitaţie.
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Ultimul ofertant care a oferit preţul cel mai mare, este declarat câştigător şi va da o declaraţie
din care să reiese că acceptă preţul, că acceptă să plătească avansul, reprezentând taxa de garanţie şi
se obligă ca în termen de 30 de zile de la data adjudecării terenului, să încheie și să semneze
contractul de închiriere.
Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă adjudecatarul, declară închisă şedinţa de licitaţie şi
întocmeşte procesul-verbal de adjudecare a licitaţiei, care va fi semnat de membrii comisiei de
licitaţie, de către adjudecatar şi de ceilalţi participanți, semnarea acestuia făcând dovada adjudecării
terenului-pășune. Un exemplar din procesul verbal de adjudecare se păstrează în dosarul licitaţiei şi o
copie de pe acesta se predă adjudecatarului licitaţiei.
În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal de adjudecare de la comisia de
licitație, proprietarul procedează la informarea ofertantului câștigător despre alegerea sa şi la
transmiterea invitaţiei pentru semnarea contractului de închiriere.
Organizatorul licitaţiei se obligă sa redacteze contractul de închiriere în 10 zile de la data
adjudecării licitaţiei.
Contractul de închiriere se va încheia şi semna în termen de maxim 30 de zile, de la data
adjudecării licitaţiei, iar chiria pentru anul în curs se va achita în două tranșe: 30% până la data de 31
mai și 70% până la data de 30 august, conform Anexei nr.2 pct.IV.3 din O.A.P. nr.407/2013.
Nesemnarea de către adjudecatar a contractului în termenul stabilit duce la: nulitatea
adjudecării, pierderea garanţiei de participare şi disponibilizarea terenului pentru o nouă licitaţie. De
asemenea, cel în cauză nu mai are dreptul de a participa la o nouă licitaţie pentru terenul în cauză.
Pentru ofertantul care a adjudecat şi a încheiat contractul de închiriere, garanţia depusă pentru
participare la licitaţie (respectiv 100 lei din valoarea totală stabilită la preţul de pornire) se va reţine de
către proprietar până în momentul încheierii contractului de închiriere, urmând ca după această dată
garanţia să constituie avans din chiria datorată de chiriaș.
Nu se pot înscrie la licitaţie:
 adjudecatarii care nu au încheiat contracte de închiriere la licitaţiile anterioare;
 persoanele juridice sau fizice care au debite faţă de Primăria Comunei Pesac.
Din taxa de participare la licitaţie se suportă cheltuielile privind organizarea licitaţiei (anunţuri
publicitare, cheltuieli materiale – furnituri de birou).
6. MODALITATEA DE ACHITARE A BUNULUI ADJUDECAT ŞI DE ÎNCHEIERE A
PROCEDURII
6.1. Preţul de închiriere al terenului stabilit în urma licitaţiei prin procesul verbal de
adjudecare va fi achitat de către chiriaș, conform clauzelor contractuale.
6.2. Chiriașul va achita chiria la casieria primăriei. Plata chiriei se va efectua în lei.
6.3. Taxa de garanţie reprezintă un avans plătit şi se scade din preţul integral de închiriere al
terenului.
6.4. Taxele ocazionate cu încheierea contractului de închiriere vor fi suportate de către chiriaș.
6.5. Demersurile privind înscrierea contractului de închiriere în coala C.F. îi revin chiriașului.
7. ALTE PREVEDERI privind desfășurarea licitației publice
7.1. Împotriva actelor întocmite de comisia de licitare se poate face contestaţie, la judecătoria
competentă teritorial, respectându-se procedura prealabilă de a depune o contestaţie la comisie, în
termen de 15 zile de la adjudecare şi în caz de nesoluţionare, ori când contestatarul este nemulţumit
de soluţie, plângerea se depune la instanţa de judecată, în termen de 30 de zile de la adjudecare sub
sancţiunea decăderii din termenul de contestare.
7.2. Licitaţia este publică, dar nu pot participa la licitaţie decât cei care au achiziţionat caietul
de sarcini, au achitat toate taxele şi cunosc şi îndeplinesc condiţiile de desfăşurare ale licitaţiei.
8. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
8.1. Contractul de închiriere încetează în următoarele situații:
a) în cazul imposibilității obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea încărcăturii
minime de animale, pășunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;
b) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;
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c) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către
locator în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia,
în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;
d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către
locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;
e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către
locatar, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului;
f) în cazul imposibilității obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunțare, fară plata unei
despăgubiri;
g) neplata la termenele stabilite prin contract, a chiriei și a penalităților datorate; neplata
chiriei până la încheierea anului calendaristic, conduce la rezilierea contractului, în mod unilateral, de
către proprietar;
h) în cazul vânzării animalelor de către locatar;
i) schimbarea destinației terenului, folosirea pajiștii în alte scopuri decât cel pentru care a fost
închiriat terenul;
j) în cazul în care se constată, de către reprezentanții consiliului local faptul că, pășunea
comunală închiriată nu este folosită;
k) prin înțelegerea părților, sub condiția achitării de către chiriaș a chiriei la zi, precum și a
celorlalte obligații ce decurg din prezentul contract;
l) în caz de încălcare a normelor privind protecţia mediului, se va proceda la rezilierea
contractului de închiriere în mod unilateral de către proprietar, fără ca cealaltă parte – chiriașul – să se
opună şi să solicite daune sau să acționeze în instanță și se va proceda la redarea terenului de către
acesta din urmă proprietarului, în termen de 1 lună de la data rezilierii contractului; chiriașul este de
acord cu această clauză contractuală; chiriaşul este obligat să respecte legislaţia privind protecţia
mediului;
m) dacă se realizează de către locatar păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;
n) închirierea poate înceta înainte de expirarea duratei stabilite prin contract, prin acordul scris
al părţilor;
o) în situaţia în care pentru nevoi de interes local terenul închiriat va fi destinat altor scopuri,
contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către proprietar, după înştiinţarea chiriaşului/locatar cu
30 de zile înainte;
p) neutilizarea fondurilor obținute ca sprijin sau subvenție de la stat pentru terenul care face
obiectul contractului de închiriere pentru lucrări de însămânțare sau întreținere a acestuia și
nedemonstrarea îndeplinirii acestei obligații la sfârșitul fiecărui an în fața Consiliului Local Pesac,
constituie motiv de reziliere unilaterală a prezentului contract;
q) să-şi realizeze toate amenajamentele pastorale necesare unei bune exploatări a pajiştilor:
împrejmuiri, sisteme de adăpare, stâne, etc.
r) să nu păşuneze cu animalele pe terenurile neevidențiate ca pășuni;
s) să nu lase nesupravegheate animalele pe pășunea închiriată;
ș) să nu lase animalele să păşuneze în timpul nopţii;
t) să nu accepte în turma sa animale străine (din afara comunei);
ț) să respecte toate normele sanitar-veterinare prevăzute de legislație pentru creșterea
animalelor;
u) să anunțe în termen de maxim 24 de ore Consiliul Local Pesac/Primăria Comunei Pesac
asupra morții animalelor, potrivit O.G. nr.47/2005, cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea, locatarul are obligația de a respecta prevederile O.A.P. nr.544/2013 cu privire
la:
 Mărimea tarlalei depinde de producția disponibilă de masă verde/ha (P.d.) de tarla,
necesarul de furaje al animalelor și de numărul de zile de pășunat.
 După determinarea numărului de tarlale, se ajustează numărul de zile de pășunat pentru a
permite o durată optimă de refacere, în funcție de viteza de creștere a vegetației.
 La începutul sezonului de pășunat, când creșterea vegetației este rapidă, sunt necesare cel
puțin 20 zile de odihnă, iar în ciclurile următoare sau în perioada de secetă sunt necesare
cel puțin 30 zile de odihnă.
 Durata de refacere a vegetației după pășunat se stabilește în funcție de specia dominantă de
plante valoroase, sol, precipitații, temperatură, condiții de secetă etc.
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Gardurile temporare reprezintă un sistem eficient pentru pășunatul rațional al tuturor
ierburilor, modalitate rapidă de a regla suprafața de pajiște la cerințele reale ale animalelor,
de a păstra densitatea optimă a animalelor și pentru gestionarea corectă a cantității de masă
verde consumată de către animale.
 Pentru a evita degradarea pajiștilor permanente se respectă următoarele reguli:
a) menținerea densității optime a animalelor stabilite pe baza producției vegetale;
b) reducerea numărului de animale când productivitatea pajiștilor scade;
c) reducerea numărului de animale pe pajiștile cu arbori, dacă este frecvent afectată
coaja copacilor/copaci tineri/puieți.
 Se evită pășunatul cu un număr de animale care depășește capacitatea de pășunat pentru a
preveni restricționarea creșterii speciilor de plante tipice zonei și care se înmulțesc prin
autoînsămânțare, pierderea calității și a diversității vegetației naturale și semi-naturale.
8.2. Prin contractul de închiriere, părțile pot stabili și alte clauze de încetare a contractului de
închiriere, fără a aduce atingere cauzelor și condițiilor reglementate de lege:
a) Închirierea poate înceta înainte de expirarea duratei stabilite prin contract, prin acordul scris
al părţilor.
b) În situaţia în care pentru nevoi de interes local terenul închiriat va fi destinat altor scopuri,
contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către proprietar, după înştiinţarea chiriaşului cu 30 de
zile înainte.
8.3. La încetarea contractului de închiriere din alte cauze decât prin ajungere la termen,
excluzând forța majoră și cazul fortuit, chiriașul este obligat să asigure continuitatea exploatării
terenului închiriat în condițiile stipulate în contract până la preluarea acestuia de către proprietarlocator, cu plata chiriei la zi.

Întocmit de echipa de specialiști din cadrul Primăriei Comunei Pesac:
Numele și prenumele

Funcția

DUMITRAȘ ANGELICA

secretar comună

LUNGU SILVIA-ANGELICA

inspector I principal

Ing. SCHREIER MARIOARA

inspector I asistent

Ing. BOGDAN VIOREL-GEORGE

referent II

Semnătura
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Anexa nr.6
la Amenajamentul pastoral nr.249/23.01.2018

INSTRUCȚIUNI
Licitație publică DESCHISĂ, prin metoda strigării
La licitație se pot înscrie persoane fizice și juridice, crescători de animale care intenționează
să desfășoare activitățile pentru care se închiriază terenul respectiv: pășunatul animalelor, lucrări de
întreținere, ameliorare și reabilitare a pajiștilor.
Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.
Oferta se depune la sediul proprietarului sau la locul precizat în anunţul de licitaţie.
În vederea participării la licitaţie, ofertantul trebuie să achite:
- taxa de participare la licitaţie în valoare de 100 lei;
- să plătească garanţia de participare la licitaţie de 100 lei;
- caietul de sarcini aferent licitaţiei în sumă de 50 lei.
Taxa de participare la licitaţie, garanţia de participare şi caietul de sarcini se vor achita la
casieria Primăriei Comunei Pesac.
Restituirea garanţiei în cazul ofertanţilor care nu au adjudecat terenul – păşune se
efectuează, la cerere, de la casieria Primăriei Comunei Pesac.
Pot participa la licitație persoane cu activitate și experiență în domeniul creșterii animalelor.
Ofertanții interesați în a participa la licitația publică deschisă privind închirierea unui lot de
teren-pajiște, proprietate privată a Comunei Pesac, vor depune la Registratura Primăriei Comunei
Pesac, până la data stabilită prin dispoziție a primarului, următoarele acte:
1. cerere de participare la licitaţie; cererea se redactează în limba română și trebuie să fie
semnată de către ofertant;
2. copie după actul de identitate/certificatul de înregistrare fiscală;
3. copii de pe documentele din care rezultă înregistrarea în Registrul Naţional al
Exploataţiilor;
4. copii de pe paşapoartele tuturor animalelor deţinute, eliberate de către medicul veterinar,
precum şi copii de pe documente din care să reiasă şi numărul de crotaliu al fiecărui
animal deţinut în proprietate;
5. Adeverinţă de la Compartimentul Agricol al Primăriei Comunei Pesac din care să reiasă
numărul de animale deţinut și declarat în Registul Agricol;
6. Declarație pe propria răspundere că va asigura o încărcătură minimă de 0,3 UVM/ha
pentru suprafaţa solicitată, în toate zilele perioadei de păşunat, în condiţiile legii;
7. certificat fiscal care să ateste lipsa datoriilor față de bugetul local al Comunei Pesac;
8. xerocopie după chitanţele care atestă plata
9. taxei de prticipare la licitaţie, a garanţiei şi a cumpărării caietului de sarcini cu
instrucțiunile pentru participanți;
10. declarație privind respectarea obligațiilor în domeniul protecției mediului.
Cheltuielile ocazionate de înscrierea la licitație vor fi suportate de către participanți.
Licitația publică se desfășoară prin strigare directă pentru fiecare trup/lot de pajiște în parte.
Şedinţa de licitaţie se desfăşoară la data, locul şi ora comunicate în anunțul publicitar şi este
deschisă de către preşedintele Comisiei de licitaţie, în prezenţa tuturor membrilor comisiei de
licitaţie şi a cel puţin doi ofertanţi care s-au calificat.
Până la data şi ora limită, se vor depune documentele de capabilitate şi cererea de participare
la licitaţie.
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În ziua şi la ora precizată în anunţul publicat în presă, în prezenţa comisiei de licitaţie
participanţii sunt invitaţi în sală.
Președintele comisiei de licitaţie declară deschisă şedinţa de licitaţie, citeşte lista ofertanţilor
acceptaţi şi, dacă este cazul, verifică împuternicirea acordată persoanei care reprezinta ofertantul şi
stabileşte pasul de licitare.
Comisia de licitare stabileşte fişa participanţilor, pe baza documentelor depuse şi în ordinea
cronologică a înregistrării cererilor de înscriere în registrul intrări-ieșiri a Primăriei Pesac.
Deciziile comisiei se iau cu votul a 2/3 din numărul membrilor în funcţie.
Licitaţia este valabilă dacă s-au prezentat cel puţin 2 participanţi care oferă preţul de
pornire la licitaţie.
Depunerea cererii de participare la licitaţie şi a documentelor solicitate are ca efect
acceptarea necondiţionată a preţului de pornire la licitaţie.
Înainte de începerea licitaţiei, documentele de capabilitate depuse vor fi verificate de către
membrii comisiei, urmând ca aceştia să consemneze în scris cele constatate.
Preşedintele comisiei dă citire anunțurilor şi publicaţiilor, condiţiilor vânzării, a fişei
participanţilor, modului de desfăşurare a licitaţiei şi constată îndeplinirea condiţiilor legale de
desfăşurare.
Se admit ca participanţi la licitaţie, solicitanţii care îndeplinesc condiţiile din prezentul caiet
de sarcini.
La desfăşurarea licitaţiei prin metoda licitației publice deschise cu strigare se întocmesc
următoarele acte:
- fişa participanţilor;
- fişa de licitare;
- procesul-verbal de adjudecare.
Pasul, pentru oricare lot, este de 10 lei.
În situaţia în care la prima strigare se ofera preţul de pornire al licitaţiei, preşedintele
comisiei de licitaţie va creşte preţul cu câte un pas de licitare, până când unul dintre ofertanţi
acceptă preţul astfel majorat şi până la a treia strigare nimeni nu ofera un preţ mai mare.
În cazul în care la data şi ora anunţată pentru desfăşurarea licitaţiei, nu sunt prezenţi minim 2
participanţi, se aşteaptă o oră, după care se amână licitaţia la interval de o săptămână.
De asemenea, și în cazul în care la data şi ora anunţate pentru desfăşurarea licitaţiei, este
înscris doar un singur ofertant, licitaţia se amână la interval de o săptămână.
Se va organiza o nouă licitaţie, cea de-a doua, cu respectarea prezentei metodologii, iar dacă
la ora respectivă se prezintă numai un solicitant, terenul - păşune, va fi atribuit acestuia în condiţiile
negocierii directe, însă în această situație nu se poate face o ofertă sub valoarea prețului chiriei
stabilite ca preț de pornire a licitației.
Participanţii la licitaţie, în ordinea fişei de participare, oferă pasul sau o sumă ce depăşeşte
pasul, în aceste condiţii pentru următorul ofertant, preţul oferit este preţ câştigat, de la care oferă din
nou pasul sau o sumă care depăşeşte pasul.
Nu se poate face o ofertă sub valoarea pasului, indiferent de oferta anterioară.
Se trece la desfăşurarea licitaţiei, anunţându-se preţul de pornire la licitaţie şi pasul de
licitare stabilit.
Preşedintele comisiei va creşte preţul cu câte un pas de licitare, urmând ca fiecare ofertant să
liciteze, menţionând clar preţul oferit, care poate fi egal sau mai mare decât preţul anunţat de
preşedintele comisiei.
În cursul şedinţei de licitaţie ofertanţii au dreptul să anunțe, prin strigare, un preţ egal sau
mai mare decât preţul anunţat de preşedintele comisiei de licitaţie.
Cel care se retrage de la licitaţie depune o cerere la comisia de licitare, menţionând preţul la
care s-a ajuns la licitaţie şi va scrie în fişa de participare, în dreptul său, la poziţia de strigare « mă
retrag » şi va semna.
Următorul participant va face oferta pornind de la preţul oferit anterior retragerii celui
dinaintea sa, care s-a retras.
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CONDIŢII DE ADJUDECARE
Adjudecarea licitaţiei se va face în favoarea ofertantului care a oferit cel mai mare preţ, iar
ceilalţi s-au retras din licitaţie. Deci, imobilul va fi adjudecat de cel care a oferit ultimul preţ, după a
treia repetare a acestuia, la intervale de 30 secunde, de către preşedintele comisiei de licitaţie.
Ultimul ofertant care a oferit preţul cel mai mare, este declarat câştigător şi va da o
declaraţie din care să reiese că acceptă preţul, că acceptă să plătească avansul, reprezentând taxa de
garanţie şi se obligă ca în termen de 30 de zile de la data adjudecării terenului, să încheie și să
semneze contractul de închiriere.
Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă adjudecatarul, declară închisă şedinţa de licitaţie şi
întocmeşte procesul-verbal de adjudecare a licitaţiei, care va fi semnat de membrii comisiei de
licitaţie, de către adjudecatar şi de ceilalţi ofertanţi, semnarea acestuia făcând dovada adjudecării
terenului-pășune. Un exemplar din procesul verbal de adjudecare se păstrează în dosarul licitaţiei şi
o copie de pe acesta se predă adjudecatarului licitaţiei.
În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal de adjudecare de la comisia
de licitatie, proprietarul procedează la informarea ofertantului câștigător despre alegerea sa şi la
transmiterea invitaţiei pentru semnarea contractului de închiriere.
Organizatorul licitaţiei se obligă sa redacteze contractul de închiriere în 10 zile de la data
adjudecării licitaţiei.
Contractul de închiriere se va încheia şi semna în termen de maxim 30 de zile, de la data
adjudecării licitaţiei, iar chiria pentru anul în curs se va achita în două tranșe: 30% până la data de
31 mai și 70% până la data de 30 august, conform Anexei nr.2 pct.IV.3 din O.A.P. nr.407/2013.
Nesemnarea de către adjudecatar a contractului în termenul stabilit duce la: nulitatea
adjudecării, pierderea garanţiei de participare şi disponibilizarea terenului pentru o nouă licitaţie. De
asemenea, cel în cauză nu mai are dreptul de a participa la o nouă licitaţie pentru terenul în cauză.
Pentru ofertantul care a adjudecat şi a încheiat contractul de închiriere, garanţia depusă
pentru participare la licitaţie (respectiv 200 lei din valoarea totală stabilită la preţul de pornire) se va
reţine de către proprietar până în momentul încheierii contractului de închiriere, urmând ca după
această dată garanţia să constituie avans din chiria datorată de cumpărător. În cazul în care chiria
datorată depăşeşte valoarea garanţiei depuse, se va achita diferenţa aferentă la data încheierii
contractului de închiriere.
Nu se pot înscrie la licitaţie:
 adjudecatarii care nu au încheiat contracte de închiriere la licitaţiile anterioare;
 persoanele juridice sau fizice care au debite faţă de Primăria Comunei Pesac.
Din taxa de participare la licitaţie se suportă cheltuielile privind organizarea licitaţiei
(anunţuri publicitare, cheltuieli materiale – furnituri de birou).
MODALITATEA DE ACHITARE A BUNULUI ADJUDECAT ŞI DE ÎNCHEIERE A
PROCEDURII
1. Preţul de închiriere al terenului stabilit în urma licitaţiei prin procesul verbal de
adjudecare va fi achitat de către chiriaș, conform clauzelor contractuale.
Chiriașul va achita chiria la casieria primăriei plata sau prin ordin de plată depus în contul
Comunei Pesac, cod fiscal 23062754, cont nr. RO43TREZ62721A300530xxxx deschis la
Trezoreria Sânnicolau Mare. Plata chiriei se va efectua în lei.
2. Taxa de garanţie reprezintă un avans plătit şi se scade din preţul integral de închiriere al
terenului.
3. Taxele ocazionate cu încheierea contractului de închiriere vor fi suportate de către chiriaș.
4. Demersurile privind intabularea în coala C.F. îi revin chiriașului.
ALTE PREVEDERI privind desfășurarea licitației publice
1. Împotriva actelor întocmite de comisia de licitare se poate face contestaţie, la judecătoria
competentă teritorial, respectându-se procedura prealabilă de a depune o contestaţie la comisie, în
termen de 15 zile de la adjudecare şi în caz de nesoluţionare, ori când contestatarul este nemulţumit
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de soluţie, plângerea se depune la instanţa de judecată, în termen de 30 de zile de la adjudecare sub
sancţiunea decăderii din termenul de contestare.
2. Licitaţia este publică, dar nu pot participa la licitaţie decât cei care au achiziţionat caietul
de sarcini, au achitat toate taxele şi cunosc şi îndeplinesc condiţiile de desfăşurare ale licitaţiei.
CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
1. Contractul de închiriere încetează în următoarele situații:
a) în cazul imposibilității obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea
încărcăturii minime de animale, pășunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;
b) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;
c) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către
locator în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina
acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;
d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către
locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;
e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către
locatar, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului;
f) în cazul imposibilității obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunțare, fară plata
unei despăgubiri;
g) neplata la termenele stabilite prin contract, a chiriei și a penalităților datorate;
h) în cazul vânzării animalelor de către locatar;
i) schimbarea destinației terenului, folosirea pajiștii în alte scopuri decât cel pentru care a
fost închiriat terenul;
j) în cazul în care se constată, de către reprezentanții consiliului local faptul că, pășunea
comunală închiriată nu este folosită;
k) prin înțelegerea părților, sub condiția achitării de către chiriaș a chiriei la zi, precum și a
celorlalte obligații ce decurg din prezentul contract;
l) în caz de încălcare a normelor privind protecţia mediului, se va proceda la rezilierea
contractului de închiriere în mod unilateral de către proprietar, fără ca cealaltă parte – chiriașul – să
se opună şi să solicite daune sau să acționeze în instanță și se va proceda la redarea terenului de
către acesta din urmă proprietarului, în termen de 1 lună de la data rezilierii contractului; chiriașul
este de acord cu această clauză contractuală; chiriaşul este obligat să respecte legislaţia privind
protecţia mediului;
m) dacă se realizează de către locatar păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE.
n) închirierea poate înceta înainte de expirarea duratei stabilite prin contract, prin acordul
scris al părţilor;
o) în situaţia în care pentru nevoi de interes local terenul închiriat va fi destinat altor scopuri,
contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către proprietar, după înştiinţarea chiriaşului/locatar
cu 30 de zile înainte;
p) neutilizarea fondurilor obținute ca sprijin sau subvenție de la stat pentru terenul care face
obiectul contractului de închiriere pentru lucrări de însămânțare sau întreținere a acestuia și
nedemonstrarea îndeplinirii acestei obligații la sfârșitul fiecărui an în fața Consiliului Local Pesac,
constituie motiv de reziliere unilaterală a prezentului contract.
2. La încetarea contractului de închiriere din alte cauze decât prin ajungere la termen,
excluzând forta majoră și cazul fortuit, chiriașul este obligat să asigure continuitatea exploatării
terenului închiriat în condițiile stipulate în contract până la preluarea acestuia de către concedent cu
plata chiriei.

PRIMAR,
TOMA CORNEL
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Anexa nr.7
la Amenajamentul pastoral nr.249/23.01.2018

CONTRACT- CADRU
de închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Pesac

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
1) Între COMUNA PESAC cu sediul in Pesac, nr.360, Judetul Timiș, telefon/fax 0256-382888,
având Codul Unic de Identificare 23062754, cont deschis la Trezoreria Sânnicolau Mare:
RO43TREZ62721A300530xxxx, reprezentată legal prin primar ___________ - în calitate de
PROPRIETAR și
2) ___________________, cu exploatația în localitatea Pesac, nr. ____, județulTimiș, având
CNP/CUI __________________________, Nr. din RNE ______/________/________., contul
nr. ______________, deschis la _____________________, telefon _______________, fax
______________, reprezentată prin _____________, cu funcția de _______________ - în
calitate de CHIRIAȘ,
la data de .________________________ , la sediul locatorului, în temeiul Codului Civil și al Hotărârii
Consiliului Local Pesac de aprobare a închirierii nr. _______ din _______ , s-a încheiat prezentul
contract de închiriere.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pășunii, aflată în domeniul privat al
comunei Pesac, pentru pășunatul animalelor, situată în blocul fizic ______, în suprafață de ________ ha,
așa cum rezultă din schița anexată care reprezintă Anexa nr.1 și care face parte integrantă din prezentul
contract.
2. Predarea-primirea obiectului închirierii, se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de 5
zile de la data semnării contractului, conform Anexei nr.2, care face parte din prezentul contract.
3. Categoriile de bunuri, ce vor fi utilizate de locatar, în derularea închirierii sunt următoarele:
a) bunuri de retur - sunt bunurile care revin pe deplin drept, gratuit și libere de orice
sarcini locatorului, la încetarea contractului de închiriere; sunt bunuri de retur, bunurile care fac
obiectul închirierii – pășunea;
b) bunuri de preluare – sunt bunurile care la expirarea contractului revin locatorului –
construcțiile;
c) bunuri proprii – sunt bunurile care la încetarea contractului de închiriere, rămân în
proprietatea locatarului; sunt bunuri proprii bunurile care au aparținut locatarului și au fost
utilizate de către acesta pe toată durata închirierii – utilaje, unelte, etc.
4. La încetarea contractului de închiriere, din orice cauză, bunurile prevăzute la pct.3 lit.a) se vor
repartiza potrivit destinațiilor arătate la acest punct, locatarul fiind obligat să restituie, în deplină
proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.
5. Obiectivele locatorului sunt:
a) menținerea suprafeței de pajiște;
b) realizarea pășunatului rațional pe tarlale, cu scopul menținerii calității covorului
vegetal;
c) creșterea producției de masă verde pe ha pajiște.
6. Pășunatul pe terenul care face obiectul prezentului contract de închiriere, este permis în
următoarele condiții:
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a) Numărul de animale permise la pășunat pe suprafața care face obiectul închirierii, pe specii,
este următorul:
- _______ bovine adulte, ______ tineret bovin 1-2 ani, _____ tineret bovin sub 1 an;
- ______ cabaline adulte, _____ tineret cabalin 1-2 ani, ____ tineret cabalin sub 1 an;
- _________ ovine peste 1 an, ________ovine sub 1 an;
- _________ caprine peste 1 an, ________ caprine sub 1 an;
- _________ porcine peste 6 luni, ________ porcine sub 6 luni.
b) Data intrării la pășunat: 1 aprilie.
c) Data până la care este permis pășunatul: 15 noiembrie.
III. DURATA CONTRACTULUI
1. Durata închirierii este de ______ ani începând cu data semnării prezentului contract.
2. Contractul de închiriere poate fi prelungit, prin act adițional, dacă legislația în vigoare
dinaintea datei de încetare a contractului de închiriere va permite prelungirea.
IV. PREȚUL ÎNCHIRIERII
1. Prețul închirierii este de ________ lei / ha / an.
2. Suma totală prevăzută la punctul 1 va fi plătită prin ordin de plată în contul Primăriei Comunei
Pesac: RO43TREZ62721A300530xxxx, deschis la Trezoreria Sânnicolau Mare sau în numerar la
casieria primăriei.
3. Plata chiriei se face în două tranșe:
- 30% până la data de 31 mai;
- 70% până la data de 30 august a fiecărui an.
4. Întârzierea la plată a chiriei se penalizează cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, cuantum
ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului, decât în cazul modificării legislației în vigoare.
5. Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic, conduce la rezilierea contractului.
V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:
1. Drepturile locatarului:
a) de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa pajiștile care fac obiectul
contractului de închiriere.
2. Drepturile locatorului:
a) să inspecteze suprafețele de pajiști închiriate, verificând respectarea obligatiilor
asumate de locatar; Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a locatarului
conform Caietului de sarcini;
b) să predea pajiștea locatarului, indicându-i limitele, precum și inventarul existent pe
bază de proces-verbal;
c) să solicite utilizatorului situația lucrărilor realizate cu valoarea exactă a acestora și
devizul aferent conform legislației în vigoare;
d) să participe la recepționarea lucrărilor executate de către locatar pe pășune și să
confirme prin semnătură executarea acestora;
e) să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe pajişte.
3. Obligațiile locatarului:
a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a pajiștilor ce
fac obiectul prezentului contract;
b) nu poate subînchiria bunurile care fac obiectul prezentului contract;
c) să plătească chiria la termenul stabilit;
d) să respecte cel puțin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în oricare din zile din
perioada de pășunat;
e) să comunice în scris primăriei modificarea numărului de animale, în termen de 5 zile
de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii
minime de 0,3 UVM/ha în oricare din zile din perioada de pășunat;
2

f) să pășuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat, fără a leza dreptul de proprietate
sau de folosinţă al celorlalţi proprietari sau locatari de pajişti;
g) să practice un pășunat rațional pe grupe de animale și pe tarlale;
h) să introducă animalele la pășunat numai în perioada de pășunat stabilită;
i) să nu introducă animalele la pășunat în cazul excesului de umiditate a pajiștii;
j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de curațare a vegetației invazive, de eliminare a
buruienilor toxice și a excesului de apă, de fertilizare, anual;
k) să respecte toate condițiile privind protecția și conservarea pajiștilor, protecția
mediului; în acest sens, va depune o dată cu semnarea prezentului contract și o declarație pe
propria răspundere privind respectarea obligațiilor în domeniul protecției mediului, conform
Anexei nr.3 la prezentul contract;
l) să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere
de orice sarcini, la încetarea contractului de închiriere;
m) să realizeze lucrări de însămânțare sau supraînsămânțare a terenului închiriat pe
cheltuiala proprie, cel puțin o dată la 3 ani;
n) să utilizeze fondurile obținute ca sprijin sau subvenție de la stat pentru terenul care
face obiectul contractului de închiriere pentru lucrări de însămânțare sau întreținere a acestuia și
să demonstreze la sfărșitul fiecărui an îndeplinirea acestei obligații în fața Consiliului Local
Pesac;
o) să respecte dispozițiile legale în vigoare privind activitatea de pășunat, pe toată durata
derulării contractului, fiind interzisă mișcarea și staționarea animalelor pe terenurile agricole
cultivate, activități prin care se degradează și se distrug terenurile agricole și silvice, prin care se
distrug și se degradează culturile agricole și de îmbunătățiri funciare; proprietarul (deținătorul) de
animale este obligat să respecte condițiile optime de creștere și să asigure cantitățile de furaje
necesare animalelor, iar în situația în care animalele aparținând persoanelor fizice sau juridice
sunt găsite pe terenurile agricole cultivate în timpul anului, proprietarul (deținătorul) animalelor
va fi obligat să plătească daunele provocate proprietarilor de terenuri agricole cultivate și o
amendă stabilită prin legislația în vigoare, la Primăria Comunei Pesac;
p) este interzis pășunatul cu o altă specie de animale decât cea stabilită în prezentul
contract;
q) să-şi realizeze toate amenajamentele pastorale necesare unei bune exploatări a
pajiştilor: împrejmuiri, sisteme de adăpare, stâne, etc.
r) să nu păşuneze cu animalele pe terenurile neevidențiate ca pășuni;
s) să nu lase nesupravegheate animalele pe pășunea închiriată;
ș) să nu lase animalele să păşuneze în timpul nopţii;
t) să nu accepte în turma sa animale străine (din afara comunei);
ț) să respecte toate normele sanitar-veterinare prevăzute de legislație pentru creșterea
animalelor;
u) să anunțe în termen de maxim 24 de ore Consiliul Local Pesac/Primăria Comunei
Pesac asupra morții animalelor, potrivit O.G. nr.47/2005, cu modificările și completările
ulterioare.
De asemenea, locatarul are obligația de a respecta prevederile O.A.P. nr.544/2013 cu
privire la:
 Mărimea tarlalei depinde de producția disponibilă de masă verde/ha (P.d.) de tarla,
necesarul de furaje al animalelor și de numărul de zile de pășunat.
 După determinarea numărului de tarlale, se ajustează numărul de zile de pășunat pentru a
permite o durată optimă de refacere, în funcție de viteza de creștere a vegetației.
 La începutul sezonului de pășunat, când creșterea vegetației este rapidă, sunt necesare cel
puțin 20 zile de odihnă, iar în ciclurile următoare sau în perioada de secetă sunt necesare
cel puțin 30 zile de odihnă.
 Durata de refacere a vegetației după pășunat se stabilește în funcție de specia dominantă
de plante valoroase, sol, precipitații, temperatură, condiții de secetă etc.
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Gardurile temporare reprezintă un sistem eficient pentru pășunatul rațional al tuturor
ierburilor, modalitate rapidă de a regla suprafața de pajiște la cerințele reale ale
animalelor, de a păstra densitatea optimă a animalelor și pentru gestionarea corectă a
cantității de masă verde consumată de către animale.
 Pentru a evita degradarea pajiștilor permanente se respectă următoarele reguli:
a) menținerea densității optime a animalelor stabilite pe baza producției vegetale;
b) reducerea numărului de animale când productivitatea pajiștilor scade;
c) reducerea numărului de animale pe pajiștile cu arbori, dacă este frecvent afectată
coaja copacilor/copaci tineri/puieți.
 Se evită pășunatul cu un număr de animale care depășește capacitatea de pășunat pentru a
preveni restricționarea creșterii speciilor de plante tipice zonei și care se înmulțesc prin
autoînsămânțare, pierderea calității și a diversității vegetației naturale și semi-naturale.
4. Obligațiile locatorului:
a) este obligat să nu îl tulbure pe locatar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul
contract de închiriere.
b) nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de
cazurile prevăzute expres de lege.
c) este obligat să notifice locatarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă
atingere drepturilor locatarului.
d) să constate și să comunice locatarului, orice atenționare referitoare la nerespectarea
clauzelor prezentului contract.
VI. CLAUZE CONTRACTUALE referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu între
părți: - locatorul răspunde de: nu este cazul;
- locatarul răspunde de: responsabilitățile de mediu, care revin în exclusivitate chiriașului.
VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
1. Nerespectarea de către părțile contractante, a obligațiilor prezentului contract de închiriere,
atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.
2. Pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile datorează penalități în
limitele stabilite de legislația in vigoare. Dacă penalitățile nu acoperă paguba, se vor plăti daune.
3. Forța majoră, exonerează părțile de răspundere. Apariția si încetarea cazului de forță majoră se
va comunica celeilalte părți în termen de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu
confirmarea constatării evenimentelor de acest gen de către autoritățile competente. În caz de forță
majoră, comunicată și constatată în condițiile de mai sus, exercitarea obligațiilor părților se decalează cu
perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea că niciuna din părți nu va pretinde penalități sau
despăgubiri.
4. Constatarea pagubelor provocate culturilor de pe terenurile agricole cultivate prin pășunarea,
plimbarea și staționarea animalelor se va face de către o comisie formată din:
- viceprimarul Comunei Pesac;
- inspectorul din cadrul Compartimentului Agricol al Primăriei Comunei Pesac;
- reprezentant al Primăriei Comunei Pesac;
- reprezentantul Direcției pentru Agricultură a Județului Timiș;
- reprezentantul Postului de Poliție Pesac.
La activitățile de constatare a pagubelor produse culturilor agricole vor fin invitați obligatoriu să
participe proprietarul (deținătorul) terenurilor agricole cultivate – păgubit și proprietarul (deținătorul)
animalelor ce au provocat paguba.
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către primarul comunei,
persoanele împuternicite de primar, reprezentanții Postului de Poliție Pesac, precum și de către
persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
VIII. LITIGII
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1. Litigiile, de orice fel, ce vor decurge din exercitarea prezentului contract, vor fi soluționate pe
cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanțele de judecată.
2. Pe toată durata închirierii, cele doua părți se vor supune legislației în vigoare.
3. Prezentul contract constituie titlu executoriu.
IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situații:
a) în cazul imposibilității obiective a locatarului de a-l exploata prin neasigurarea încărcăturii
minime de animale, pășunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;
b) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;
c) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către
locator în baza documentelor oficiale, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în
caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;
d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator,
cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;
e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către locatar,
cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului;
f) în cazul imposibilității obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunțare, fară plata unei
despăgubiri;
g) neplata la termenele stabilite prin contract, a chiriei și a penalităților datorate; neplata chiriei
până la încheierea anului calendaristic, conduce la rezilierea contractului, în mod unilateral, de către
proprietar;
h) în cazul vânzării animalelor de către locatar;
i) schimbarea destinației terenului, folosirea pajiștii în alte scopuri decât cel pentru care a fost
închiriat terenul;
j) în cazul în care se constată, de către reprezentanții consiliului local faptul că, pășunea
comunală închiriată nu este folosită;
k) prin înțelegerea părților, sub condiția achitării de către chiriaș a chiriei la zi, precum și a
celorlalte obligații ce decurg din prezentul contract;
l) în caz de încălcare a normelor privind protecţia mediului, se va proceda la rezilierea
contractului de închiriere în mod unilateral de către proprietar, fără ca cealaltă parte – chiriașul – să se
opună şi să solicite daune sau să acționeze în instanță și se va proceda la redarea terenului de către acesta
din urmă proprietarului, în termen de 1 lună de la data rezilierii contractului; chiriașul este de acord cu
această clauză contractuală; chiriaşul este obligat să respecte legislaţia privind protecţia mediului;
m) dacă se realizează de către locatar păşunatul altor animale decât cele înregistrate în RNE;
n) închirierea poate înceta înainte de expirarea duratei stabilite prin contract, prin acordul scris al
părţilor;
o) în situaţia în care pentru nevoi de interes local terenul închiriat va fi destinat altor scopuri,
contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către proprietar, după înştiinţarea chiriaşului/locatar cu
30 de zile înainte;
p) neutilizarea fondurilor obținute ca sprijin sau subvenție de la stat pentru terenul care face
obiectul contractului de închiriere pentru lucrări de însămânțare sau întreținere a acestuia și
nedemonstrarea îndeplinirii acestei obligații la sfârșitul fiecărui an în fața Consiliului Local Pesac,
constituie motiv de reziliere unilaterală a prezentului contract.
X. FORȚA MAJORĂ
1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea
în mod necorespunzator - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract,
dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță
majoră, așa cum este definită de lege.
2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 3 zile de
la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.
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3. Dacă în termen de 3 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au
dreptul să-și notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă dauneinterese.
4. În cazul decesului locatarului, moștenitorii legali sau testamentari ai exploatației pot continua
derularea contractului.
XI. NOTIFICĂRI
1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte,
este valabil îndeplinită, dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului
contract.
2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de
oficiul poștal.
3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primita în prima zi lucrătoare după cea în
care a fost expediată.
4. Notificările verbale nu se iau în considerare, de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate
prin intermediul uneia dintre modalitățile, prevăzute la alineatele precedente.
XII. DISPOZIȚII FINALE:
1. Prezentul contract, poate fi modificat și adaptat cu legislația în vigoare pe parcursul executării
sale, cu acordul părților.
2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului contract,
se poate face numai prin act adițional, încheiat între părțile contractante.
3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi însușite prin hotărâre a
Consiliului local.
4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în neconcordanță cu
prevederile sale.
5. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său
reprezină voința părților.
6. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte, astăzi _____________________, data semnării lui, în Primăria comunei Pesac.

PROPRIETAR - COMUNA PESAC

CHIRIAȘ

Primar,

______________________

_____________________

______________________

Vizat de secretar,
____________________
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ANEXA NR. 2
la contractul de închiriere nr. _______ din ________

PROCES VERBAL
de predare-primire
al terenului în suprafaţă de _____ ha din pajiștea Comunei Pesac

Terenul în suprafaţă de _______ ha se află în domeniul privat al Comunei Pesac şi
reprezintă trupul/lotul nr.____ şi este compus din următoarele parcele:
- _____ - în suprafaţă de _____ ha;
- _____ - în suprafaţă de _____ ha;
- _____ - în suprafaţă de _____ ha;
- _____ - în suprafaţă de _____ ha;
- _____ - în suprafaţă de _____ ha.
În conformitate cu contractul de închiriere nr. _____ din _______, se încheie prezentul
proces-verbal de predare-primire, între Comuna Pesac, reprezentată prin Primar __________, în
calitate de locator care predă terenul reprezentând trupul/lotul nr.___ în suprafaţă de ______ ha
din pajiștea Comunei Pesac în vederea realizării activităţii de creştere şi păşunat animale şi
domnul/doamna ______________________, cu domiciliul în Comuna Pesac, nr._____, Judeţul
Timiş, având act de identitate ____ seria _____ nr._________, eliberat de _______________ la
data de ____________ şi având CNP __________________, în calitate de locatar, care preia
acest teren în folosinţă exclusivă, cu obligaţia de a nu-i schimba destinaţia şi angajându-se să-l
întreţină în condiţii optime pe perioada închirierii.
Acest proces verbal s-a întocmit astăzi, _______, în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

AM PREDAT,

AM PRIMIT,

LOCATOR

LOCATAR

COMUNA PESAC
prin reprezentant

PRIMAR,

___________________
_______________________

____________________

ANEXA NR. 3
la contractul de închiriere nr. _______ din ________

PERSOANĂ FIZICĂ/ OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(numele / denumirea)

DECLARAȚIE
privind respectarea obligațiilor în domeniul protecției mediului

Subsemnatul(a) ________________________________ (reprezentant / împuternicit al S.C.
____________________________, cu sediul în (adresa ofertantului) ________________________
_______________________, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals și
uz de fals în declarații în acte publice, că voi/vom respecta legislația și normele privind protecția
mediului, atât cele aflate în vigoare la data depunerii prezentei declarații, cât și cele viitoare.
În caz de încălcare a normelor privind protecţia mediului sunt de acord a se proceda la
rezilierea contractului de închiriere în mod unilateral de către proprietarul pajiștii, fără ca
subsemnatul – chiriaș/locatar – să mă opun şi să solicit daune sau să acționez în instanță și sunt de
acord a se proceda la redarea terenului de către subsemnatul proprietarului, în termen de maxim 1
lună de la data rezilierii contractului. Subsemnatul – chiriaș/locatar sunt de acord cu această clauză
contractuală.

Data completării: ________________

_________________ (semnătură autorizată și ștampilă)

ANEXA nr.4
la Contractul de închirere a pajiștii nr.______/_________

CALENDARUL LUCRĂRILOR PE PAJIȘTE,
în conformitate cu legislaţia în vigoare

IANUARIE
Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţa sau supraînsămânţări. Se pot face doar în cazul
terenurilor degradate şi doar cu specii din flora locală (214/1, 214/2, 214/3.1, 214/3.2).

FEBRUARIE
Acţiuni pe teren
Continuarea curăţirii pajiştilor, respectiv defrişării vegetaţiei lemnoase în "ferestrele" iernii,
dacă vremea o permite. Vegetaţia nedorită trebuie adunată de pe pajişte.
Transportul gunoiului de grajd şi aplicarea lui. Utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este
permisă până în echivalentul a maxim 30 kg azot substanţă activă (N s.a.)/hectar (214/1, 214/2,
214/3.1, 214/3.2) a se vedea Caietul de Agromediu/APIA.
Aplicarea amendamentelor pe sărături.
Aplicarea îngrăşămintelor chimice complexe din formele 16-16-16 sau 22-11-11 (NPK) pe
pajiştile permanente, îndeosebi unde dorim să începem păşunatul mai devreme.
Pe pajiştile care sunt sub angajament APIA (214/1, 214/2, 214/3.1, 214/3.2) utilizarea
pesticidelor şi a fertilizanţilor chimici este interzisă.
Desfundarea canalelor de desecare, acolo unde este cazul, dacă solul nu este acoperit.
Interzicerea păşunatului, îndeosebi cu oile şi caprele, pentru a preveni degradarea solului şi
rărirea prematură a covorului ierbos.

MARTIE
Acţiuni pe teren
Se continuă defrişarea vegetaţiei lemnoase.
Împrăştierea muşuroaielor şi nivelarea terenului.
Se continuă, unde este cazul, transportul şi aplicarea gunoiului de grajd şi al amendamentelor.
Eliminarea excesului de umiditate temporara prin canale de desecare şi al excesului permanent
prin drenaje.
Începe plantarea arborilor pentru eliminarea umidităţii (unde este cazul - plopi, salcie), umbră
la animale sau delimitare tarlale (unde este cazul).
Continuă aplicarea îngrăşămintelor chimice după topirea zăpezii (unde este cazul).
Se construiesc sau se refac drumurile de acces, pe păşune.
Se verifică sursa de apă, în vederea asigurării apei pentru adăpat pentru animale, din râuri sau
fântâni. Se vor realiza: captări, amenajări specifice, puţuri, jgheaburi etc.
Se vor realiza (acolo unde este cazul) construcţii uşoare pentru adăpostirea animalelor (tabere
de vară). În cazul în care ele există se va trece la dezinfectarea şi repararea acestora.
Adăposturile vor fi dimensionate după numărul animalelor iar acolo unde este cazul vor fi
prevăzute cu instalaţii de colectare şi distribuţie a dejecţiilor şi alte utilităţi.
Se vor repara şi dezinfecta stânele, saivanele, etc.
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APRILIE
Acţiuni pe teren
Încheierea acţiunilor de împrăştiere a muşuroaielor, defrişării vegetaţiei lemnoase dăunătoare şi
nivelarea terenului.
Încheierea fertilizării cu gunoi de grajd şi aplicarea amendamentelor (daca este cazul).
Perioada de începere a pășunatului este 1 aprilie.
Continuarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare (eliminarea excesului de umiditate).
Continuarea aplicării îngrăşămintelor chimice (daca este cazul).
Lucrări de supraînsămânţare a pajiştilor cu covor ierbos degradat (acolo unde este cazul).
Eliminarea crengilor uscate la arborii izolaţi de pe păşuni.
Finalizarea lucrărilor de plantare a arborilor pentru umbră, împrejmuiri sau desecări biologice
(acolo unde este cazul).
Reparaţii la alimentările cu apă (puţuri, jgheaburi etc) podeţe, drumuri, garduri de împrejmuire,
adăposturi pentru animale, stâni şi alte dotări pentru sezonul de păşunat.
Începerea sezonului de păşunat pe păşuni după data de 20 aprilie şi respectarea păşunatului pe
specii şi categorii de animale.
Păşunatul începe când solul e bine zvântat. Păşunile inundate nu trebuie păşunate mai devreme
de 2 săptămâni de la retragerea apelor (214/1, 214/2, 214/3.1, 214/3.2).
Este interzis aratul şi discuitul pajiştilor sub angajament APIA (214/1, 214/2, 214/3.1, 214/3.2)
a se vedea Caietul de Agromediu/APIA.
Respectarea încărcăturii optime de animale la hectar în oricare din zilele perioadei de
pășunat.

MAI
Utilizatorii de pajişti au obligaţia să respecte încărcătura minimă de animale pe hectar (0,3
UVM).
Trebuie să se asigure o densitate optimă pe întreaga suprafaţă (CP x suprafaţa pajiştii), pentru
prevenirea păşunatului excesiv, care conduce la reducerea ratei de refacere a păşunii, scăderea
producţiei de iarba şi a cantităţii de iarba consumată de animale în ciclurile următoare de păşunat.
Planificarea succesiunii de păşunat a tarlalelor (păşunatul continuu) cu respectarea
următoarelor criterii:
a. conducerea turmelor pe un anumit traseu, care din când în când este modificat. Astfel
animalele nu stau în acelaşi loc, ci păşunează pe locuri diferite şi în aceiaşi zi şi în zile diferite;
b. păşunatul în front; în acest caz animalele sunt dirijate în deplasarea lor pe păşune de către un
cioban ce le permite înaintarea numai pe măsura consumării plantelor;
c. păşunatul continuu (liber) intensiv simplificat unde parcelarea este redusă în mod substanţial
la 1-2 parcele, delimitate prin bariere naturale (canal, albia unui râu, garduri de arbuşti),
drumuri, semne convenţionale sau prin garduri, cu efect direct asupra diminuării cheltuielilor
ocazionale de parcelare şi alimentare cu apă.
Se respectă păşunatul cu speciile de animale (oi, vaci, cai) stabilite anterior, pentru a preveni
reducerea potenţialului productiv al pajiştii şi afectarea calităţii acesteia.

IUNIE
Acţiuni pe teren
În zona de câmpie şi dealuri joase începe campania de combatere a principalelor buruieni din
pajiştile, respectiv plantele neconsumate de animale.
Începe recoltarea fanetelor si conservarea furajelor sub forma de siloz, semisiloz şi fân, în
funcţie de regimul pluviometric şi dotarea fermelor.
Nu se vor efectua lucrări mecanizate pe pajiştile sub angajament APIA.
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IULIE
Acţiuni pe teren
Cosirea vegetației poate începe doar după data de 1 iulie și este obligatorie cel puţin o dată
pe an.
Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa fâneţei nu mai târziu de două săptămâni
de la efectuarea cositului.
Prima coasă permisă se realizează după data de 1 IULIE (214/3.1, pentru Cristelul de câmp).
Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia. O bandă necosită sau
nepăşunată de 3 metri va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. Această bandă poate fi cosită /
păşunată după 1 septembrie.
Cositul trebuie efectuat până la 1 SEPTEMBRIE, realizat în etape.
Folosirea mixtă - păşunatul permis după prima coasă (ca bun gospodar). Iarba cosită se adună
în maxim 2 săptămâni de la cosire (214/1)

AUGUST
Acţiuni pe teren
Cositul resturilor neconsumate şi împrăştierea dejecţiilor solide, după fiecare ciclu de păşunat.
Aplicarea fazială a azotului pentru pajiştile care nu sunt sub angajament APIA (214/1, 214/2,
214/3.1, 214/3.2).
Cei care utilizează pajişti permanente nu trebuie să ardă vegetaţia, inclusiv iarba rămasă după
cositul pajişti (GAEC 8), obiectivul acestei condiţii fiind menţinerea unui nivel minim de întreţinere a
solului prin protejarea pajiştilor permanente.

SEPTEMBRIE
Menţinerea pajiştilor permanente, prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau cosirea lor
cel puţin odată pe an (GAEC 7), până la data de 1 septembrie.
Nu este permisă tăierea arborilor solitari sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole
(GAEC 9).
Niciun tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apă
în exces sau pe terenuri îngheţate (Ordin Comun nr.1182/1270/2005, cerinţe pentru zonele vulnerabile
la nitraţi).
Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apă, în conformitate cu următoarele
indicaţii:
1. Fertilizator solid – nu mai aproape de 6 m de apă;
2. Fertilizator lichid – nu mai aproape de 30 m de apă;
3. În apropierea staţiilor de captare a apei potabile, nu va fi folosit nici un tip de
fertilizator la o distanţă mai mică de 100 m faţă de staţia de captare a apei.

OCTOMBRIE
Animalele pot pășuna în continuare pe pajiști.

NOIEMBRIE
După data de 15 noiembrie, este interzis a se intra cu animalele în pajişte, plantele din covorul
vegetal au nevoie de o perioadă de repaus.

DECEMBRIE
Este interzis a se intra cu animalele în pajişte, plantele din covorul vegetal au nevoie de o
perioadă de repaus.
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ATENŢIE!
UTILIZAREA PESTICIDELOR ŞI A FERTILIZANŢILOR CHIMICI ESTE INTERZISĂ!

SPECIFICARE:
Codul 214 reprezintă – Măsura de Agromediu din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, din
cadrul Pilonul 2/Axa 2 GAEC reprezintă– Bune Practici Agricole şi de Mediu – SAPS Plăţile Directe
(pe suprafaţă) din cadrul Pilonului 1
EXPLICAŢII
214/1 (Pachetul1) – „Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală”;
214/2 (Pachetul 2) – „Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală - Practici Agricole Tradiţionale”;
214/3.1(Pachetul 3: Varianta 3.1) – „Crex Crex/ Cristelul de câmp;
214/3.2(Pachetul 3: Varianta 3.2) – „Lanius minor şi Falco vespertinus/ Sfrâncioc cu fruntea neagră şi
omuleţ de seară.

PROPRIETAR AL PĂŞUNII COMUNALE

BENEFICIAR AL DREPTULUI DE PĂŞUNAT

COMUNA PESAC
prin

PRIMAR,
_____________

____________
__________
____________

SECRETAR,
DUMITRAŞ ANGELICA ________
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ANEXA NR. 9
la Amenajamentul pastoral nr.249/23.01.2018

TABEL NOMINAL
cu proprietarii și utilizatorii de pajiști, persoane fizice sau juridice ale căror suprafețe sunt amplasate pe teritoriul UAT- COMUNA PESAC
Nr. crt.

Nume /Denumirea și adresa/sediul utilizatorului/proprietarului

Suprafața de pajiști permanente
deținută de proprietar/utilizator

Observații

1

ANDRU MIRON
- Pesac nr.128, jud. Timiș
GROZAV PETRU-MIRCEA
- Pesac nr.170, jud. Timiș
PĂTRĂȘCUȚA ELENA
- Pesac nr.227, jud. Timiș
IUHASZ DANIEL
- Pesac nr.323, jud. Timiș
JURJ GHEORGHE
- Pesac nr.622, jud. Timiș
DRĂGAN GHEORGHIȚĂ
- Pesac nr.474, jud. Timiș
CIOCA VIOREL-PETRU
- Pesac nr.694, jud. Timiș
BĂLUȚĂ DUMITRU
- Pesac nr.906, jud. Timiș
POPOVICI ADRIAN-IOAN
- Pesac nr.800, jud. Timiș
CHIȘAVU CONSTANTIN –VASILE
- Pesac nr.61, jud. Timiș
ȚUGULESCU CRISTIAN
- Pesac nr.155, jud. Timiș
DRĂGAN ROXANA-IOANA
- Pesac nr.750, jud. Timiș
DRAGAN-CIORA NICOLETA-ANGELICA
- Pesac nr.289, jud. Timiș
TOMA VICTOR
- Pesac nr.253, jud. Timiș
DRĂGAN ANGELICA
- Pesac nr.474, jud. Timiș
DRĂGAN-CIORA NICOLETA-ANGELICA
- Pesac nr.289, jud. Timiș
ARDELEAN SOFIA
- Pesac nr.434, jud. Timiș
BOGDAN IOAN
- Pesac nr.486, jud. Timiș
R.N.P. ROMSILVA-DIRECȚIA SILVICĂ TIMIȘ (Canton Silvic Pesac) - Timișoara,
300011, Str. Dr. Iosif Nemoianu, nr.7
S.C. SAATEN UNION S.R.L. - București, sector 2, str.General Praporgescu, nr.1-5, ap.8
COMUNA PESAC
- Pesac nr.360, Județul Timiș

0.87

3,21
0,62
1,12
3,30
16,61
6,75
12,76
2,11
0,60
24,4671
13,76
31,0184
2,00
1,55
3,09
2,55
2,63
1,21

utilizator
utilizator
utilizator
utilizator
utilizator
utilizator
utilizator
utilizator
utilizator
utilizator
utilizator
utilizator
utilizator
proprietar
proprietar
proprietar
proprietar
proprietar
proprietar

2,37
23,6145

proprietar
proprietar

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

TOTAL
-

156,21

utilizatori (persoane fizice-crescători de animale care au închiriat suprafețe de pajiști de la proprietarul COMUNA PESAC): 117,1955 ha
proprietari persoane fizice și juridice:
15,40 ha
proprietar Comuna Pesac :
23,6145 ha
__________________
TOTAL: 156,21 ha

Primar, TOMA CORNEL _______________

Inspector I principal-agricol, LUNGU SILVIA-ANGELICA _____________

