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INTRODUCERE 

 
                  Pajistile sunt un element esenţial al sistemelor de agricultură durabilă, care răspund 
exigenţelor cererii de alimente sănătoase şi de calitate superioară. În plus, pe lângă rolul decisiv 
de asigurarea furajelor pentru animale, pajiştile au o funcţie importantă în dezvoltarea mediului 
înconjurător reflectată prin: conservarea biodiversităţii, îmbunătăţirea fertilităţii solurilor, fixarea 
simbiotică a azotului, echilibru hidrologic, prevenirea inundaţiilor şi alunecărilor de teren, 
retinerea carbonului şi calitatea peisajului.   
                 Din cele mai vechi timpuri iarba produsă pe pajişti a constituit furajul de bază pentru 
creşterea animalelor ierbivore domestice, ceea ce a determinat o expansiune a pajiştilor printr-o 
luptă continuă a omului cu vegetaţia forestieră, pentru a produce hrană animalelor, care îi 
asigură mijloace de trai precum alimente (lapte, carne) şi materii prime (lână, piei), forţe motrice 
pentru transport şi lucrările câmpului cât şi alte necesităţi, ce a permis dezvoltarea primelor 
civilizaţii umane.  
                În zilele noastre, sistemele de creştere a animalelor bazate pe valorificarea pajiştilor, 
trebuie să facă faţă necesităţilor de hrană tot mai mari, având în vedere ca producţia de furaje 
obţinute pe aceste suprafeţe să ţină pasul cu cerinţele tot mai mari de carne şi lapte şi cu 
schimbările climatice. În acelaşi timp, producerea furajelor pe pajişti trebuie să reducă competiţia 
din cadrul terenului arabil pentru producerea hranei oamenilor, a animalelor şi a 
biocombustibililor.  
 
ROLUL PAJIŞTILOR ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ A AGRICULTURII  
 
               ,,Dezvoltarea durabilă este un proces complex ce se desfăşoară prin şi sub intervenţia 
umană, care vizează dezvoltarea societăţii, materializarea lui bazându-se pe faptul că dezvoltarea 
durabilă a întregului este asigurată de dezvoltarea durabilă a fiecărei părţi a activităţii umane ,, 
MARUȘCA și colab., 2010). 
În acest sens, dezvoltarea durabilă a agriculturii constituie o parte a acestui proces, agricultura 
fiind o componentă indispensabilă a acesteia (MOTCĂ și colab. 1994).        Creşterea animalelor, în 
special a bovinelor şi ovinelor, are un rol însemnat în imprimarea unui comportament 
antientropic prin care se realizează durabilitatea agriculturii. 
              Pajiştile sunt un element esenţial al sistemelor de agricultură sustenabilă reprezentat 
prin: asigurarea furajelor, bunăstarea animalelor, calitatea solurilor şi folosirea optimă a 
terenurilor slab productive, în special pentru producerea biomasei, sursă energetică regenerabilă.  
             Prin plantele furajere din pajişti se intensifică procesul de fotosinteză din ecosisteme şi se 
introduce în sol o cantitate mai mare de materie organică, menţinându-se în sol o viaţă biologică 
activă.  
            Prin rădăcinile plantelor furajere de pajişti, care au rol de liant în prezenţa materiei 
organice, se opreşte procesul de distrugere a structurii granulare a solurilor, în cele mai multe 
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cazuri conducând la îmbunătăţirea acestora (MOCANU, HERMENEAN, 2013; SIMTEA și colab., 
1990). 
            Alături de administrarea gunoiului de grajd, plantele furajere de pajişti au un rol însemnat 
în menţinerea conţinutului de humus din sol, fapt ce imprimă o portanţă ridicată solului, care 
atenuează acţiunea de tasare a animalelor şi a maşinilor agricole grele. Asolamentele cu sole 
înierbate au un rol esenţial în menţinerea microfaunei din sol şi în întreruperea ciclurilor biologice 
pentru boli şi dăunători, ceea ce conduce la reducerea cantităţilor de pesticide, care sunt nocive 
pentru microfaună şi mediu înconjurător.  
             Pe lângă rolul principal de asigurare a necesarului de furaje pentru cel puţin 60% din 
efectivul de bovine şi 80% din efectivul de ovine, pajiştile au o serie de funcţii importante în 
dezvoltarea rurală şi a mediului înconjurător. Toate activităţile conexe care rezultă din folosirea şi 
valorificarea pajiştilor precum prelucrarea produselor animaliere, colectarea florei medicinale, 
apicultura etc., constituie o altă funcţie economică importantă a acestor suprafeţe.  
             Pajiştile permanente constituie importante habitate pentru animalele sălbatice şi de 
conservare a biodiversităţii speciilor de plante şi animale. 
 Prin diversitatea speciilor de plante şi de animale, pajiştile permanente înnobilează şi 
înfrumuseţează mediul înconjurător, oferind importante spaţii de recreere pentru civilizaţia 
umană. 
              Datorită unei gospodăriri necorespunzătoare, este perturbată din cauza agresivităţii unor 
specii de plante invazive (ex. feriga mare, etc.) care au înlocuit speciile valoroase în proporţie 
ridicată. 
 Balanţa estimativă de azot fixat biologic (NFB) în agroecosistemele de pajişti şi culturi de 
leguminoase  este de: 30 kg/ha pe an pentru pajiştile permanente; 80 kg/ha pe an pentru pajiştile 
temporare şi de 160 kg/ha pe an pentru leguminoasele perene (MARUȘCA și colab., 2010).  
              Fixarea anuală a azotului atmosferic de către leguminoase prin culturi furajere permit 
reducerea costurilor de producţie şi a riscurilor de poluare cu nitraţi. Prin îmbogăţirea materiei 
organice în compuşi azotaţi, ca urmare a fixării biologice a azotului, leguminoasele stabilesc direct 
sau indirect interacţiuni pozitive cu speciile vecine, interacţiuni ce se manifestă mai ales în 
condiţii pedoclimatice dificile, limitând efectele negative ale competiţiei interspecifice.  
              Conform literaturii de specialitate cantitatea estimată de CO2 stocat în agroecosistemele 
de pajişti permanente este de 4,7 t/ha pe an, în cele de pajişti temporare de 4,2 t/ha pe an, faţă 
de doar 1,8 t/ha pe an de CO2 stocat de culturile cerealiere 
               O contribuţie esenţială îşi aduc plantele furajere din pajişti şi pentru creşterea capacităţii 
de reţinere a apei şi a posibilităţii de a o ceda când plantele au nevoie de ea. 
             Comparativ cu culturile anuale, pajiştile permanente au un efect protector pentru calitatea 
apei, regularizarea fluxului de apă şi a poluanţilor. 
 După pădure, pajiştea este cea mai importantă sursă de reţinere şi filtrare a apei pluviale 
(DUMITRESCU și colab., 1979). 
Reducerea efectivelor de animale a atras după sine diminuarea considerabilă a suprafeţei de 
pajişti şi culturi furajere necesare pentru asigurarea hranei acestora. Ca urmare, o mare parte din 
suprafeţele ocupate cu aceste culturi au fost abandonate.  
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              Este oportună reintroducerea în circuitul agricol a acestor suprafeţe pentru obţinerea de 
biomasă necesară producerii biocombustibililor, aceasta în contextul în care astăzi, mai mult ca 
oricând , criza combustibililor fosili este în plină desfăşurare şi se pune tot mai mult accent pe 
utilizarea mai largă a energiilor regenerabile, nepoluante. 
 
Factorii limitativi ai productivităţii pajiştilor. 

   Datorită faptului că pajiştile sunt amplasate în condiţii staţionale foarte variate, ocupând, 
de regulă, suprafeţele improprii altor culturi, fie datorită proprietăţilor fizico-chimice deficitare 
ale solului, fie datorită orografiei terenului sau a temperaturii insuficiente cu durată prea scurtă 
de vegetaţie de la altitudini mai înalte şi alte cauze, productivitatea lor este strâns legată, atât de 
condiţiile de mediu în care se găsesc, cât şi de activităţile omului şi animalelor sale.  

   Din datele MADR prezentate în „Programul naţional de reabilitare a pajiştilor 2005-2008”, 
factorii limitativi pentru producţia de furaje pe pajişti sunt în ordine: aciditatea solului, eroziunea, 
excesul de umiditate, salinitate şi alcalinitate, textura solului şi altele care ajung să influenţeze 60 
% din suprafaţa pajiştilor permanente.  

     Pe de altă parte productivitatea pajiştilor este influenţată direct de acţiunea unor factori 
biotici şi antropogeni precum abandonul şi valorificarea necorespunzătoare, dezechilibrul hidric, 
poluare etc. 
            Astfel, întreţinerea şi exploatarea necorespunzătoare a făcut ca: 26 % din suprafaţa de 
pajişti permanente să fie invadată de vegetaţie ierboasă nevaloroasă precum ţăpoşica (Nardus 
stricta), bărboasa (Botriochloa ischaemum), feriga mare (Pteridium aquilinum), târsa 
(Deschampsia caespitosa), şteviile (Rumex sp.), ştirigoaia (Veratrum album), urzica (Urtica dioica) 
etc., 9 % să fie acoperită cu vegetaţie lemnoasă de arbuşti (păducel, măceş, alun, mur, etc.) şi 
puieţi de arbori, iar 11% să fie invadate de muşuroaie multianuale înţelenite.  
             La toate acestea se adaugă faptul că pe majoritatea suprafeţei de pajişti permanente se 
manifestă o fertilitate scăzută, iar absenţa fertilizării organice sau minerale nu permite crearea 
condiţiilor favorabile speciilor furajere valoroase şi sporirea producţiei pajiştilor. 
              Practic nu există suprafaţă de pajişti care să nu fie afectată de cel puţin unul din aceşti 
factori limitativi. Creşterea producţiei pajiştilor este posibilă doar prin măsuri ameliorative de 
înlăturare sau de diminuare a acţiunii acestor factori limitativi.  
              Pajiştea trebuie să fie tratată ca oricare cultură din arabil, dacă dorim eficienţă economică 
de la acest mod de folosinţă agricolă.  
În trecutul nostru nu prea îndepărtat şi în ţările dezvoltate, care sunt de mult integrate în 
Civilizaţia pastorală, păşunea sau fâneaţa, erau şi sunt considerate o importantă resursă furajeră, 
întreţinute şi valorificate corespunzător, pentru a obţine rezultatele economice scontate. 
 
Obiective şi direcţii în cultura pajiştilor. 

     Conform Codului de Bune Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC), stabilite în Regulamentul 
Consiliului Uniunii Europene (CE) numărul 1782/2003, ţara noastră trebuie să acorde o atenţie 
deosebită acestui patrimoniu pastoral prin menţinerea suprafeţei existente la 1 ianuarie 2007 
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(GAEC 11), asigurarea unui nivel minim de întreţinere (GAEC 7) şi evitarea instalării vegetaţiei 
nedorite pe terenurile agricole (GAEC 10). 

      Condiţiile ecologice foarte diferite în care sunt situate pajiştile, precum şi schimbările 
socio – economice din ţara noastră care au condus la un anumit stadiu de degradare,au impus o 
abordare integrată şi interdisciplinară în vederea elaborării de noi soluţii pentru gospodărirea 
raţională a patrimoniului pastoral.  
              Obiectivul fundamental pentru punerea în valoare a pajiştilor este sporirea producţiei 
totale de furaje şi a calităţii acestora, în concordanţă cu o conversie optimă în produse animaliere 
ca urmare a unei bune valorificări a acestor suprafeţe. 
 
Obiective specifice:    
              Gestionarea ştiinţifică şi tehnologică a patrimoniului pastoral în scopul asigurării unei 
agriculturi durabile (utilizarea nutrienţilor, conservarea biodiversităţii, menţinerea nealterată a 
peisajului, exploatarea economică, protecţia mediului, bunăstarea animalelor);  
              Creşterea valorii nutritive a covorului ierbos, care să asigure o hrănire echilibrată şi 
eficientă a diferitelor categorii de animale, îndeosebi din speciile bovine şi ovine, pentru 
obţinerea de produse zootehnice sănătoase şi asigurarea bunăstării animalelor;  
               Adaptarea tehnologiilor pajiştilor semănate şi permanente şi de creştere a animalelor, 
specifice fiecărei condiţii staţionale, pentru realizarea unor sisteme agricole durabile, cu efecte 
minime cauzate de schimbările climatice;  
               Fundamentarea ştiinţifică şi dezvoltarea de tehnologii noi pentru producerea ecologică a 
furajelor şi conversia lor în produse animaliere (carne - lapte) cu o valoare biologică ridicată, 
menţinerea biodiversităţii si protecţia mediului;  
               Realizarea cantităţii anuale de seminţe de graminee şi leguminoase perene de pajişti,din 
soiurile autohtone, necesară pentru lucrările de îmbunătăţire;  
               Folosirea suprafeţelor mai slab productive pentru producerea de biomasă, importantă 
resursă regenerabilă, promovându-se punerea în valoare a acestora prin reconversia şi 
reorientarea potenţialului de producţie.  
 
Direcţii de acţiune  
              Gospodărirea neraţională a pajiştilor permanente, coroborată cu acţiunea factorilor 
naturali au condus, în decursul timpului, la o degradare avansată prin invadarea de muşuroaie, 
vegetaţie nevaloroasă, apariţia eroziunii şi alunecărilor.  
Stoparea procesului de degradare a pajiştilor permanente şi menţinerea producţiei şi calităţii 
furajelor au o importanţă deosebită pentru protecţia mediului şi păstrarea biodiversităţii.  
              În această direcţie, elaborarea unor noi strategii de creştere a suprafeţelor de pajişti 
eligibile şi a activităţilor economice de creştere a animalelor, cu respectarea bunelor condiţii 
agricole şi de mediu, este necesară pentru creşterea absorbţiei fondurilor europene, păstrarea 
raportului dintre suprafaţa de pajişti permanente şi suprafaţa agricolă utilizată şi mărirea 
numărului de exploataţii de creştere a animalelor erbivore.  
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               În vederea creşterii suprafeţelor eligibile, la articolul 6 din Legea nr. 86/2014 privind 
aprobarea OUG nr. 34/2013 - Organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, se stipulează că modul de 
gestionare a pajiştilor se stabileşte prin amenajamente pastorale. 
              Pentru conservarea şi utilizarea durabilă a pajiştilor, importante datorită diversităţii lor 
biologice mari, este necesară dezvoltarea unor planuri speciale de management care să conţină 
măsuri specifice de îngrijire şi întreţinere, recoltarea la momentul optim a fâneţelor, folosirea 
raţională a păşunilor ca durată de păşunat, încărcarea cu animale, circulaţie, etc.  
Prin aceasta se asigură realizarea unor condiţii de implementare a dezvoltării durabile, prioritate 
globală pentru secolul XXI, stabilite prin acordul internaţional al Conferinţei Mondiale de la Rio de 
Janeiro din anul 1992 şi adoptarea Agendei 21, ,,The Earth’s Nation Plan”, semnatară fiind şi 
România. 
 
Legislația în domeniu face referire la: 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului - OUG nr. 34/2013 (act publicat în Monitorul Oficial 
nr. 267 din 13 mai 2013) privind - organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente 
şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.  

 ORDIN nr. 544 din 21 iunie 2013, privind - metodologia de calcul a încărcăturii optime de 
animale pe hectar de pajişte, emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (act publicat în 
Monitorul Oficial nr. 386 din 28 iunie 2013). 

HOTARÂRE nr. 1.064, din 11 decembrie 2013, privind Normele 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, document emis de Guvernul României (act publicat în Monitorul 
Oficial nr. 833 din 24 decembrie 2013). 

Legea nr. 86/2014 privind aprobarea OUG nr. 34/2013 - Organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, cu modificările de rigoare - OUG 63/2014 pentru modificarea şi complectarea unor acte 
normative din domeniul agriculturii, document emis de Guvernul României (act publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 730/7.10. 2014). 

Hotărârea nr. 78/2015 privind modificarea şi completarea 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013. 

 Legea nr. 44 din 19/01/2018 - pentru modificarea şi completarea 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 - Publicat in Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 69 din 23/01/2018 
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Instrumentele de management al pajiştilor  
În vederea asigurării unui management corespunzător a unei pajişti permanente, trebuie 

să fie utilizate atât instrumente tehnice şi juridice de specialitate, cât şi instrumente de ordin 
financiar fără de care nu ar fi posibilă materializarea măsurilor tehnice şi juridice. 
 Instrumente tehnice şi juridice 

Conform Hotărârii de Guvern nr.1064 11/12/2013, art. 4, administrarea pajiştilor aflate în 
domeniul public şi/sau privat al comunelor, oraşelor, municipiilor şi al municipiului Bucureşti se 
face de către consiliile locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  

În administrarea pajiştilor unei localităţi principalul instrument utilizat este planul de 
management, respectiv modul de gestionare a pajiştilor ce se stabileşte prin amenajamente 
pastorale, ce îndeplineşte un dublu rol, fiind atât un instrument juridic (solicitat şi prevăzut de 
lege), cât şi un instrument tehnic (necesită implicarea specialiştilor în cercetare din diferite 
domenii şi elaborarea unor seturi de măsuri tehnice care să conducă la păstrarea compoziţiei 
floristice, a ratei de creştere a plantelor şi de randament al pajiştilor, pentru a asigura cerinţele 
nutriţionale ale animalelor (OUG nr. 34/2013, OR. nr.544 din 21/06/2013, HG 1064 
din11/12/2013 ). 

  
Amenajamentul pastoral. 

În vederea creşterii suprafeţelor eligibile, la articolul 6 din Legea nr. 86/2014 privind 
aprobarea O.U.G. nr. 34/2013 Organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, se stipulează că modul de 
gestionare a pajiştilor se stabileşte prin amenajamente pastorale (Ghid de întocmire a 
amenajamentelor pastorale, 2014). 

 Scopul amenajamentului pastoral constă în reglementarea și organizarea în timp și spațiu 
a producției erbacee din pajiști, potrivit condițiilor staționale locale și incidenței măsurilor de 
agromediu, astfel ca să se asigure o gospodărire rațională a acestora, având în același timp ca 
țintă și menținerea biodiversității și protejarea mediului înconjurător (Ghid de întocmire a 
amenajamentelor pastorale, 2014). 

 Amenajamentul pastoral reprezintă „documentaţia care cuprinde măsurile tehnice, 
organizatorice şi economice necesare ameliorării şi exploatării pajiştilor”, în conformitate cu 
obiectivele de management al pajiştilor prevăzute în Normele 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.1, lit. a. din H.G. nr.1064 11/12/2013). 

   Măsurile prevăzute în amenajamentul pastoral se elaborează astfel încât să ţină cont de 
exigenţele economice, sociale şi culturale, precum şi de particularităţile regionale şi locale ale 
zonei. 
     Potrivit prevederilor art. 9, alin. (9) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, 
proiectul de amenajament pastoral se întocmeşte potrivit ghidului-cadru elaborat de Institutul de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov. 
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Proiectul de amenajament pastoral va cuprinde, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele 
elemente: 

a) descrierea situaţiei geografice, topografice şi planul parcelar al pajiştilor aflate pe 
teritoriul unităţii administrativ- teritoriale; 

b) descrierea solului şi a florei; 
c) capacitatea de păşunat a pajiştii; 
d) lucrările de îngrijire şi îmbunătăţire a pajiştilor; 
e) planul de fertilizare şi măsurile agropedoameliorative. 
În condiţiile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, în vederea 

întreţinerii şi utilizării suprafeţelor de pajişti, precum şi pentru conservarea, ameliorarea şi 
păstrarea biodiversităţii acestora, utilizatorii pajiştilor au obligaţia să aplice pe fiecare parcelă 
acţiunile tehnice cuprinse în proiectul de amenajament pastoral, precum şi planul de fertilizare. 
Întocmirea planului de fertilizare şi stabilirea măsurilor agropedoameliorative se fac de către 
oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene.  
Obiectivele amenajamentului pastoral sunt:  

 inventarierea pajistilor de pe teritoriul unitătii administrativ teritoriale;  
 studierea caracteristicilor fondului pastoral ce se amenajează; 
  furnizarea materialului documentar necesar pentru planificarea lucrărilor de ameliorare a 

pajistilor pentru gospodărirea fondului pastoral. 
 

 Principii fundamentale de respectat la întocmirea amenajamentului pastoral, conform - Ghidului 
de întocmire a amenajamentelor pastorale (2014) sunt:  
   a. asigurarea producției de furaje pentru tot parcursul anului (conveier);  
   b. asigurarea creșterii calitative și cantitative a producției de furaje ;  
   c. elaborarea lucrărilor de îmbunătățire ținând cont de condițiile pedo-climatice și potențialul 
zonei ce va fi amenajată;  
   d. respectarea metodologiei de întocmire din prezentul ghid;  
   e. respectarea angajamentelor, codurilor de bune practici, legislației și a măsurilor de 
agromediu sub incidența cărora intră pajiștea ce va fi amenajată;  
   f. respectarea întocmai a măsurilor, a lucrărilor impuse de către amenajament și a graficului de 
execuție a acestuia. 
        Consiliile locale au obligaţia să elaboreze amenajamentul pastoral, valabil pentru toate 
pajiştile aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă 34/2013.  

Schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor permanente, astfel cum a fost înregistrată la 
data de 1 ianuarie 2007, în alte categorii de folosinţă este interzisă. 

Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti 
permanente pentru amplasarea obiectivelor prevăzute la art. 5 alin. (3) din Legea 44/2018, se 
aprobă după cum urmează: 

    a) prin decizie a directorului direcţiei pentru agricultură judeţene, pentru terenurile în 
suprafaţă de până la 100 ha inclusiv, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
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    b) prin hotărâre a Guvernului, pentru terenurile agricole cu suprafaţa de peste 100 ha, 
iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente se face cu obligaţia unităţii 
administrativ-teritoriale privind menţinerea suprafeţei de pajişti permanente la nivel local, astfel 
cum a fost înregistrată la data de 1 ianuarie 2007 si recuperarea din terenurile neproductive a 
suprafeţei egale cu cea aprobată a fi scoasă din circuitul agricol. Procedura privind recuperarea 
din terenurile neproductive a suprafeţei egale cu cea aprobată a fi scoasă definitiv din circuitul 
agricol având categoria de pajişti permanente se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale. 

Conform art. V din Legea nr. 44 din 19 ianuarie 2018: 
    (1) Pentru terenurile agricole situate în extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale 

cărora li s-a schimbat categoria de folosinţă, dar nu a fost actualizată în registrul agricol, înainte 
de intrarea în vigoare a prezentei legi, se poate solicita schimbarea categoriei de folosinţă a 
acestora, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

    (2)  Pentru terenurile agricole situate în extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale, 
înregistrate ca pajişti permanente la data de 1 ianuarie 2007 şi cărora li s-a schimbat categoria de 
folosinţă, dar nu a fost actualizată în registrul agricol, înainte de intrarea în vigoare a prezentei 
legi, se poate solicita schimbarea categoriei de folosinţă a acestora cu respectarea obligaţiei ca 
beneficiarul să recupereze din terenurile neproductive o suprafaţă egală cu cea solicitată a fi 
aprobată. 

    (3)  Dispoziţiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile pe o perioadă de 2 ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi. 

   Conform Legii nr. 86/2014 pentru aprobarea 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, pentru punerea în valoare a 
pajiştilor aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru 
folosirea eficientă a acestora, unităţile 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 naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau 
care au sediul social pe teritoriul localităţii respective, încheie contracte de închiriere prin 
atribuire directă, în condiţiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de 
animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani. Suprafeţele de pajişti 
rămase nealocate se atribuie în condiţiile prevederilor alin. (1) crescătorilor de animale persoane 
fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor. 

Utilizator de păşuni şi fâneţe – „crescător de animale, persoană fizică având animalele 
înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE)/crescător de animale, persoană juridică de 
drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Codului civil, având animale 
proprii sau ale fermierilor membri înscrise în RNE, care desfăşoară activităţi agricole specifice 
categoriei de folosinţă păşuni şi fâneţe, conform clasificării statistice a activităţilor economice în 
Uniunea Europeană pentru producţia vegetală şi animală, care deţine legal dreptul de folosinţă 
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asupra suprafeţei agricole şi care valorifică păşunea prin păşunare cu efective de animale sau prin 
cosire cel puţin o dată pe an;” (Ordonanţa 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014).  

Deţinători de pajişti - titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra 
acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori deţinători precari ai 
pajiştilor. (Legea 86/2014) 

Regulamentul de utilizare şi gestionare al pajiştilor, este inclus în „amenajamentul 
pastoral”, iar „autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul documentaţiei de 
concesiune sau închiriere a pajiştilor amenajamentele pastorale şi condiţii speciale de îndeplinire 
a contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare” (art.6 alin.(2) din HG nr. 1064 
11/12/2013). 
 Scopul final al punerii în practică a amenajamentelor pastorale constă în diminuarea sau 
înlăturarea procesului de degradare a pajiştilor permanente  printr-un mod raţional de 
gospodărire a fondului pastoral naţional, premisă sigură a practicării unei agriculturi durabile, 
condiţii ce asigură o dezvoltare rurală echilibrată din punct de vedere economic, de protecţie a 
mediului şi de păstrare a tradiţiilor, conform literaturii de specialitate şi Ghidului de întocmire a 
amenajamentelor pastorale, 2014. 

Controlul aplicării prevederilor proiectelor de amenajamente pastorale de către 
proprietari/utilizatori se realizează de inspectori din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie 
«Prof. Dr. G.K. Constantinescu» prin oficiile judeţene de zootehnie. 

Proiectele de amenajamente pastorale prevăzute la art. 8 alin. (1) din Normele 
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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.064/2013, astfel cum au fost modificate şi completate prin Hotărârea Guvernului nr.78/2015, se 
aprobă, în condiţiile legii, de consiliile locale în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a 
hotărârii amintite anterior. 
                Prezentul amenajament pastoral a fost întocmit pentru pajiştile situate pe teritoriul 
administrativ al  UAT SECUSIGIU, judeţul Arad.  

Elaborarea amenajamentului pastoral s-a realizat în conformitate cu Ghidul de întocmire a 
amenajamentelor pastorale, al Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Pajişti Brasov-2014. 
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CAPITOLUL  I    SITUAȚIA TERITORIAL - ADMINISTRATIVĂ 
 

1.1 . Amplasarea teritorială a localității 
Pajiştile analizate se află pe teritoriul administrativ al comunei Secusigiu  
Aceasta este situată în: 
1. Regiunea : V Vest  
Regiunea de dezvoltare Vest cuprinde teritoriile a patru judeţe: Timiş, Arad, Caraş-Severin 
şi Hunedoara. 

 

 
 

2. Judeţul: Arad 
Comuna Secusigiu este situata la o distanţă de 31 km faţă de municipiul Arad, pe drumul  

judeţean Arad-Sânnicolaul Mare.  
In cadrul judeţului Arad,comuna Secusigiu este delimitata de următoarele coordonate 

geografice: 20° 58´ longitudine estică şi 46°  5 ´ latitudine nordică.  
 

      
  Comuna Secusigiu se află situată în partea de nord-vest a Câmpiei Vingăi, la sud de Mureș, 
pe drumul județean Arad - Sânicolaul Mare şi se întinde pe o suprafaţă de 14185 ha. În 
componenţa comunei intră patru sate : 
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• Secusigiu – sat reşedinţă de comuna  
• Munar 
• Satu Mare 
• Sânpetru German. 
Comuna Secusigiu se învecinează din trei părţi cu satele aparţinătoare ( la nord- est cu 

Munarul, spre sud-vest cu Satu Mare, spre sud-est cu Sânpetru German ) şi doar spre nord-vest cu 
localitatea Semlac, care se află pe partea dreaptă a Mureşului. Localitatea este situată la 3 km de 
Mureş ,iar vegetația este una specifică zonei de câmpie – luncă, cu zone de pădure și tufărișuri 
subcontinentale peri – panonice. Pe malul Mureşului, de-a lungul digului, lăţindu-se sau 
îngustându-se,se întinde o pădure de foioase cu stejari, frasini, ulmi, plopi şi sălcii, în care trăiesc 
mai multe specii de mamifere .  

Rezervaţiile naturale Balta Bezdin şi Prundul Mare fac parte din zona protejată Parcul 
natural "Lunca Mureşului".  

Oraşele cele mai apropiate sunt Aradul la 31 km şi Timişoara la 45 km.  
Suprafata totala a pasunilor este de 1064 ha,iar suprafata pasunabila este de 946,4696 ha . 
Suprafața de pajiște de pe raza UAT-  ului pentru care se întocmește amenajamentul 

pastoral este de 946,4696 ha. 
 

 
     
. 1.2  Denumirea detinatorului legal al pajistilor   

Pajiștile situate pe teritoriul administrativ al comunei Secusigiu se află în proprietatea 
comunei Secusigiu și în administrarea Consiliului Local, cu sediul în str. Principală, nr. 275  
,cât și în proprietatea persoanelor fizice și juridice. 

Suprafața totală de pajiști aflate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale se 
calculează prin însumarea suprafețelor tuturor parcelelor de pajiști permanente situate în 
extravilan, având categoria de folosință pășune sau fâneață. 
Consiliul local al comunei Secusigiu deține o suprafață de 385, 4996 ha pajiște naturală 
situată în cele 4 localități conform tabelului: 
 

Amplasament Suprafață 
SECUSIGIU 119,1747 
SATU MARE 143,2635 
SINPETRU GERMAN 93,6502 
MUNAR 29,4112 

 
SUPRAFAȚA PAJIȘTILOR AFLATE ÎN PROPRIETATEA  PRIVATĂ A PERSOANELOR FIZICE ȘI 
JURIDICE AL COMUNEI SECUSIGIU 
 
 

Amplasament Suprafață 
SECUSIGIU 297,06 
SATU MARE 137,13 
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SINPETRU GERMAN 38,16 
MUNAR 88,62 

 

     
Nr. 
crt. 

Localitate
a 

Nr. tarla/ 
parcela 

Categori
a de 
folosinț
ă 

Nr. CF Nr. 
top/ 
cadastr
al 

Suprafaț
a  CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorială 

1.  Secusigiu  T77;ps325/
1 

Pășune 3778 77.325/
1 

73,00 764 Secusigiu  

2.  Secusigiu  T105;ps84
0 

Pășune 300915 300915 21,83  Secusigiu  

3.  Secusigiu  T105;ps47
8 

Pășune 300913 300913 1,7264  Secusigiu  

4.  Secusigiu  T105;ps48
2 

Pășune 300914 300914 0,6281  Secusigiu  

5.  Secusigiu  T105;ps49
1 

Pășune 300901 300901 3,2772  Secusigiu  

6.  Secusigiu  T105;ps48
4 

Pășune 300902 300902 0,4444 557 Secusigiu  

 
Nr. 
crt. 

Localitate
a 

Nr. tarla/ 
parcela 

Categor
ia de 
folosinț
ă 

Nr. CF Nr. 
top/ 
cadastr
al 

Suprafaț
a  CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorială 

1.  Satu Mare T204;ps1072 Pășune 301452 301452 1,3622 921 Secusigiu  
2.  Satu Mare T204;ps1075 Pășune 301448 301448 0,4659 923 Secusigiu  
3.  Satu Mare T204;ps1076 Pășune 301498 301498 8,4973 923 Secusigiu  
4.  Satu Mare T198;ps1031/

1 
Pășune 301449 301449 14,1368 998 Secusigiu  

5.  Satu Mare T198;ps1031/
4 

Pășune 301496 301496 0,3185 2245 Secusigiu  

6.  Satu Mare T198;ps1031/
6 

Pășune 301461 301461 2,262 2154 Secusigiu  

7.  Satu Mare T198;ps1042 Pășune 301463 301463 66,8449 1441 Secusigiu  
8.  Satu Mare T175;ps882 Pășune 300912 300912 2,2017 746 Secusigiu  

 

Nr. 
crt. 

Localitatea Nr. tarla/ 
parcela 

Categoria 
de 
folosință 

Nr. CF Nr. top/ 
cadastral 

Suprafața  
CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorială 

1.  Munar T42;ps159/1 Pășune 3773 42.159/1 0,74  Secusigiu  
2.  Munar T120;ps556 Pășune 301497 301497 21,395 416; 

338 
Secusigiu  

3.  Munar T123;ps569 Pășune 301455 301455 2,9242 338 Secusigiu  
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Nr. 
crt
. 

Localitatea Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

Nr. CF Nr. top/ 
cadastral 

Suprafaț
a  CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorială 

1.  Sinpetru 
German  

T158;Ps829 Pășune 301447 301447 43,81 1421 Secusigiu  

2.  Sinpetru 
German  

T158;ps755 Pășune 301460 301460 1,9678 1421 Secusigiu  

3.  Sinpetru 
German  

T158;ps754 Pășune 301454 301454 7,2475 1421 Secusigiu  

4.  Sinpetru 
German  

T158;ps834 Pășune 301453 301453 6,9951 119 Secusigiu  

5.  Sinpetru 
German  

T158;ps737 Pășune 301446 301446 3,5468 126;1
24 

Secusigiu  

6.  Sinpetru 
German  

T142;ps661 Pășune 301445 301445 6,2102 106 Secusigiu  

7.  Sinpetru 
German  

T142;ps676 Pășune 301495 301495 1,6557  Secusigiu  

8.  Sinpetru 
German  

T144;ps680 Pășune 301462 301462 4,1731  Secusigiu  

 

N
r.

 c
rt

. 

Localitat
ea 

Proprietar  Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

Nr. CF Nr. 
top/ 
cadastr
al 

Supr
afața  
CF 

Blo
c 
Fizi
c 

Unitate 
Teritorial
ă 

1. Secusigiu Socaciu Ana T100;ps459/2/6 Pășune 306155 306155 0,42 799 Secusigiu 
2. Secusigiu Socaciu Ana T100;ps459/2/5 Pășune 306081 306081 0,40 799 Secusigiu 
3. Secusigiu Socaciu Ana T100;ps459/2/8 Pășune 306106 306106 0,37 799 Secusigiu 
4. Secusigiu Socaciu Ana T100;ps459/2/3 Pășune 306136 306136 0,68 799 Secusigiu 
5. Secusigiu Socaciu Ana T100;ps459/2/4 Pășune 306127 306127 0,29 799 Secusigiu 
6. Secusigiu Socaciu Ana T100;ps459/2/1 Pășune 306131 306131 0,80 799 Secusigiu 
7. Secusigiu Socaciu Ana T100;ps459/1/4 Pășune 306139 306139 0,39 799 Secusigiu 
8. Secusigiu Socaciu Ana T100;ps459/1/2 Pășune 306143 306143 0,74 799 Secusigiu 
9. Secusigiu Socaciu Ana T100;ps459/3/2 Pășune 306124 306124 3,22 637 Secusigiu 
10.Secusigiu Socaciu Ana T98;ps441/3/2 Pășune 306084 306084 1,56 811 Secusigiu 
11.Secusigiu Socaciu Ana T98;ps441/3/3 Pășune 306104 306104 2,27 811 Secusigiu 
12.Secusigiu Socaciu Ana T98;ps441/3/6 Pășune 306203 306203 0,69 811 Secusigiu 
13.Secusigiu Socaciu Ana T98;ps441/3/4 Pășune 306075 306075 0,74 811 Secusigiu 
14.Secusigiu Socaciu Ana T98;ps441/3/1 Pășune 306203 306203 0,51 811 Secusigiu 
15.Secusigiu Socaciu Ana T98;ps441/2/1 Pășune 306130 306130 2,64 809 Secusigiu 
16.Secusigiu Socaciu Ana T98;ps441/2/2 Pășune 306082 306082 0,83 809 Secusigiu 
17.Secusigiu Socaciu Ana T98;ps441/2/5 Pășune 306113 306113 0,38 809 Secusigiu 
18.Secusigiu Socaciu Ana T98;ps441/2/3 Pășune 306188 306188 1,95 809 Secusigiu 
19.Secusigiu Socaciu Ana T98;ps441/2/9 Pășune 306076 306076 0,43 809 Secusigiu 
20.Secusigiu Socaciu Ana T98;ps441/2/7 Pășune 306138 306138 0,62 809 Secusigiu 
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21.Secusigiu Socaciu Ana T98;ps441/2/10 Pășune 306140 306140 0,94 809 Secusigiu 
22.Secusigiu Socaciu Ana T98;ps441/2/11 Pășune 306128 306128 1,22 809 Secusigiu 
23.Secusigiu Socaciu Ana T79;ps327/1/4 Pășune 306107 306107 1,49 780 Secusigiu 
24.Secusigiu Socaciu Ana T79;ps327/1/2 Pășune 306103 306103 1,55 780 Secusigiu 
25.Secusigiu Socaciu Ana T100;ps463/4 Pășune 306156 306156 0,58 799 Secusigiu 
26.  T100;ps463/2 Pășune  Tp155971 2,85 799 Secusigiu 

 

N
r.

 c
rt

. 

Localitat
ea 

Proprietar  Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

Nr. CF Nr. top/ 
cadastral 

Supr
afaț
a  CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorial
ă 

1. Sînpetru 
German 

Bunea Danil T159;ps746/1/4 Pășune 2640 159.746/1
/4 

1,38 216 Secusigiu 

2. Sînpetru 
German 

Bunea Danil T159;ps746/1/13 Pășune 2640 159.746/1/
13 

0,41 216 Secusigiu 

3. Sînpetru 
German 

Bunea Danil T159;ps746/1/2 Pășune 2646 159.746/1
/2 

0,10 216 Secusigiu 

4. Sînpetru 
German 

Bunea Danil T159;ps746/1/15 Pășune 2646 159.746/1/
15 

0,07 216 Secusigiu 

5. Sînpetru 
German 

Bunea Danil T159;ps746/1/8 Pășune 305896 305896 0,65 216 Secusigiu 

6. Sînpetru 
German 

Bunea Danil T159;ps746/1/9 Pășune  TP152951 0,15 216 Secusigiu 

7. Sînpetru 
German 

Bunea Danil T159;ps746/1/5 Pășune 305897 305897 1,20 216 Secusigiu 

8. Sînpetru 
German 

Bunea Danil T159;ps746/1/12 Pășune 305894 305894 0,25 216 Secusigiu 

9. Sînpetru 
German 

Bunea Danil T163;ps790/1 Pășune 2657 163.790/1 5,26 216 Secusigiu 

10. Sînpetru 
German 

Bunea Danil T163;ps790/2 Pășune 2657 163.790/2 4,71 216 Secusigiu 

11. Sînpetru 
German 

Bunea Danil T159;ps746/2 Pășune 2657 159.746/2 6,98 216 Secusigiu 

12. Sînpetru 
German 

Bunea Danil T159;ps746/1/1 Pășune 2657 159.746/1
/1 

0,17 216 Secusigiu 

13. Sînpetru 
German 

Bunea Danil T159;ps746/1/16 Pășune 2657 159.746/1/
16 

0,12 216 Secusigiu 

14. Sînpetru 
German 

Bunea Danil T159;ps746/1/3 Pășune 2657 159.746/1
/3 

2,50 216 Secusigiu 

15. Sînpetru 
German 

Bunea Danil T159;ps746/1/14 Pășune 2657 159.746/1/
14 

3,05 216 Secusigiu 

16. Sînpetru 
German 

Bunea Danil T159;ps746/1/10 Pășune  TP152952 0,03 216 Secusigiu 

17. Sînpetru 
German 

Bunea Danil T159;ps746/1/7 Pășune  TP152952 0,12 216 Secusigiu 
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N
r.

 c
rt

. 
Localitate
a 

Proprietar  Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

Nr. 
CF 

Nr. top/ 
cadastral 

Supr
afața  
CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorial
ă 

1. Satu Mare   Mititel Vasile T181;Ps911/1
/5 

Pășune 4523 181.911/1/5/20
89 

2,04 956 Secusigiu 

2. Satu Mare Mititel Vasile T181;Ps911/1
/4 

Pășune 4515 181.911/1/4/20
92 

1,04 955 Secusigiu 

3. Satu Mare Mititel Vasile T181;Ps911/1
/3 

Pășune 4529 181.911/1/3/20
82 

5,04 955 Secusigiu 

4. Satu Mare Mititel Vasile T181;Ps911/1
/7 

Pășune 4516 181.911/1/7/208
5 

0,99 956 Secusigiu 

5. Satu Mare Mititel Vasile T179;Ps903/1 Pășune 4511 179.903/1/2093 0,26 908 Secusigiu 
6. Satu Mare Mititel Vasile T179; 

Ps903/2 
Pășune 4524 179.903/2/2086 0,74 908 Secusigiu 

7. Satu Mare Mititel Vasile T179; 
Ps903/3 

Pășune 4512 179.903/3/2087 7,03 908 Secusigiu 

8. Satu Mare Mititel Vasile T181;911/1/6 Pășune 4530 181.911/1/6/20
83 

2,23 956 Secusigiu 

9. Satu Mare Mititel Vasile T181;911/1/2 Pășune 4513 181.911/1/2/20
90 

2,85 955 Secusigiu 

10. Satu Mare Mititel Vasile T181;911/1/1 Pășune 4540 181.911/1/1/20
88 

3,45 955 Secusigiu 

11. Satu Mare Mititel Vasile T93;402/2 Pășune 3022
62 

93.402/2/2217 1,42 1386 Secusigiu 

12. Satu Mare Mititel Vasile T93;405/3 Pășune 3022
52 

93.405/3/2219 2,17 1386 Secusigiu 

13. Satu Mare Mititel Vasile T93;402/1 Pășune 3022
48 

93.402/1/2214 4,42 1386 Secusigiu 

14. Satu Mare Mititel Vasile T176;890 Pășune 4328 176.890/1900 9,23 894 Secusigiu 
15. Satu Mare Mititel Vasile T177;893/1/

1 
Pășune 4336 177.893/1/1/19

01 
0,77 812 Secusigiu 

 

N
r.

 c
rt

. 

Localitat
ea 

Propriet
ar  

Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

Nr. CF Nr. top/ 
cadastral 

Supr
afaț
a  CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritori
ală 

1. Munar Radu Ilie T130;ps600/4 Pășune 300065 130.600/12/234
9 

1,44 245 Secusigiu 

2. Munar Radu Ilie T130;ps600/5 Pășune 300069 130.600/12/234
6 

2,73 245 Secusigiu 

3. Munar Radu Ilie T130;ps600/6 Pășune Tp155952  2,56 245 Secusigiu 
4. Munar Radu Ilie T130;ps600/8 Pășune 300064 130.600/12/235

0 
1,13 245 Secusigiu 

5. Munar Radu Ilie T130;ps600/9 Pășune 300068 130.600/9/2352 3,85 245 Secusigiu 
6. Munar Radu Ilie T130;ps600/1 Pășune 300071 130.600/10/235 0,74 245 Secusigiu 
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0 3 
7. Munar Radu Ilie T130;ps600/1

1 
Pășune 300072 130.600/11/234

7 
0,38 245 Secusigiu 

8. Munar Radu Ilie T130;ps600/1
2 

Pășune 300070 130.600/12/235
1 

0,47 245 Secusigiu 

9. Munar Radu Ilie T130;ps600/1
3 

Pășune 300067 130.600/13/234
3 

1,02 245 Secusigiu 

 

N
r.

 c
rt

. 

Localitatea Proprietar  Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

Nr. 
CF 

Nr. top/ 
cadastral 

Suprafaț
a  CF 

Blo
c 
Fizi
c 

Unitate 
Teritori
ală 

1. Satu Mare Mayringer SRL T180;ps909/1 Pășune   1,35 958 Secusigiu 
2. Satu Mare Mayringer SRL T180;ps909/2 Pășune   1,74 958 Secusigiu 
3. Satu Mare Mayringer SRL T180;ps909/

3 
Pășune   1,74 958 Secusigiu 

4. Satu Mare Mayringer SRL T180;ps909/
4 

Pășune   1,72 958 Secusigiu 

5. Satu Mare Mayringer SRL T180;ps909/
5 

Pășune   1,40 958 Secusigiu 

6. Satu Mare Mayringer SRL T180;ps909/
6 

Pășune   1,29 958 Secusigiu 

7. Satu Mare Mayringer SRL T181;ps911/3/
3 

Pășune   1,00 950 Secusigiu 

8. Satu Mare Mayringer SRL T181;ps911/4/
1 

Pășune   2,18 952 Secusigiu 

9. Satu Mare Mayringer SRL T181;ps911/4/
2 

Pășune   0,26 952 Secusigiu 

10. Satu Mare Mayringer SRL T181;ps911/4/
3 

Pășune   15,69 952 Secusigiu 

11. Satu Mare Mayringer SRL T181;ps911/4/
4 

Pășune   4,84 952 Secusigiu 

12. Satu Mare Mayringer SRL T181;ps911/5/
1 

Pășune   2,00 945 Secusigiu 

13. Satu Mare Mayringer SRL T181;ps911/5/
2 

Pășune   1,00 945 Secusigiu 

14. Satu Mare Mayringer SRL T181;ps911/5/
3 

Pășune   0,52 945 Secusigiu 

15. Satu Mare Mayringer SRL T181;ps911/5/
4 

Pășune   1,08 945 Secusigiu 

16. Satu Mare Mayringer SRL T181;ps911/6/
1 

Pășune   3,96 952 Secusigiu 

17. Satu Mare Mayringer SRL T181;ps911/6/
2 

Pășune   3,14 952 Secusigiu 

18. Satu Mare Mayringer SRL T181;ps911/6/
3 

Pășune   1,52 952 Secusigiu 
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19. Satu Mare Mayringer SRL T181;ps911/6/
4 

Pășune   2,30 952 Secusigiu 

20. Satu Mare Mayringer SRL T181;ps911/6/
5 

Pășune   1,01 952 Secusigiu 

21. Satu Mare Mayringer SRL T181;ps919/1 Pășune   1,56 952 Secusigiu 
22. Satu Mare Mayringer SRL T181;ps919/2 Pășune   1,83 952 Secusigiu 
23. Satu Mare Mayringer SRL T181;ps919/3 Pășune   2,35 952 Secusigiu 
24. Satu Mare Mayringer SRL T181;ps919/4 Pășune   0,70 952 Secusigiu 
25. Secusigiu Mayringer SRL T92;ps398/8 Pășune   1,30 830 Secusigiu 
26. Secusigiu Mayringer SRL T92;ps398/9 Pășune   0,58 830 Secusigiu 
27. Secusigiu Mayringer SRL T92;ps398/1

0 
Pășune   0,89 830 Secusigiu 

28. Secusigiu Mayringer SRL T92;ps398/1
1 

Pășune   1,52 830 Secusigiu 

29. Secusigiu Mayringer SRL T92;ps398/1
2 

Pășune   2,21 831 Secusigiu 

30. Secusigiu Mayringer SRL T92;ps398/1
3 

Pășune   2,63 831 Secusigiu 

31. Secusigiu Mayringer SRL T92;ps436/5/
1 

Pășune   0,70 826 Secusigiu 

32. Secusigiu Mayringer SRL T92;ps436/5/
2 

Pășune   0,97 826 Secusigiu 

33. Secusigiu Mayringer SRL T98;ps441/1/1 Pășune   0,75 807 Secusigiu 
 

N
r.

 c
rt

. 

Localitatea Proprie
tar  

Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

Nr. CF Nr. top/ 
cadastral 

Su
pra
faț
a  
CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorial
ă 

1. Sinpetru German Musca 
Ioan 

T167;Fn811/1 Fâneață 305334 167.FN811/1/18
30 

4,24 1413 Secusigiu 

2. Sinpetru German Musca 
Ioan 

T167;Fn822 Fâneață 305329 167.FN822/182
3 

1,23 82 Secusigiu 

3. Sinpetru German Musca 
Ioan 

T167;Fn826 Fâneață 305324 167.FN/826/18
21 

1,89 82 Secusigiu 

4. Sinpetru German Musca 
Ioan 

T167;ps817 Pășune 305322 167.PS817/182
2 

7,08 82 Secusigiu 

 

N
r.

 c
rt

. 

Localitatea Proprietar  Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

Nr. 
CF 

Nr. top/ 
cadastral 

Supr
afața  
CF 

Blo
c 
Fizi
c 

Unitate 
Teritori
ală 

1. Munar Mănăstirea 
Bezdin 

T42;Fn155 Fâneață  TP161258 1,74 26 Secusigiu 

2. Munar Mănăstirea T42;Ps159/1 Pășune  TP161258 0,24 26 Secusigiu 
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Bezdin 
 

N
r.

 c
rt

. 

Localitate
a 

Proprietar  Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

N
r. 
C
F 

Nr. top/ 
cadastral 

Supra
fața  
CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorial
ă 

1.  Munar Perweiler 
Hannelore 

T55;ps236/1 Pășune  TP161258 9,40 1445 Secusigiu 

2.  Munar Perweiler 
Hannelore 

T59;Ps256/1 Pășune  TP161258 5,14 1445 Secusigiu 

3.  Secusigiu Perweiler 
Hannelore 

T102;ps474 Pășune  TP161258 6,20 508 Secusigiu 

4.  Munar Perweiler 
Hannelore 

T168;ps829/1 Pășune  TP161258 3,14 187 Secusigiu 

5.  Munar Perweiler 
Hannelore 

T50;ps194 Pășune  TP156396 28,75 249 Secusigiu 

6.  Munar Perweiler 
Hannelore 

T52;ps219 Pășune  TP156396 15,62 168 Secusigiu 

7.  Munar Perweiler 
Hannelore 

T130;ps600/1 Pășune  TP156396 2,43 245 Secusigiu 

 

N
r.

 c
rt

. 

Localitate
a 

Proprietar  Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

N
r. 
C
F 

Nr. top/ 
cadastral 

Supra
fața  
CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorial
ă 

1. Munar Perweiler Iosif T130;ps600/2 Pășune  TP156391 2,25 245 Secusigiu 
2. Munar Perweiler Iosif T130;ps600/3 Pășune  TP156392 4,60 245 Secusigiu 

 

N
r.

 c
rt

. 

Localitate
a 

Proprietar  Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

N
r. 
C
F 

Nr. top/ 
cadastral 

Supra
fața  
CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorial
ă 

1. Secusigiu Parohia Ort Rom T79;ps327/2/
1 

Pășune  TP155980 21,75 775 Secusigiu 

2. Secusigiu Parohia Ort Rom T79;ps327/3/
1 

Pășune  TP155980 3,06 773 Secusigiu 

 

N
r.

 c
rt

. 

Localitate
a 

Propriet
ar  

Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

Nr. 
CF 

Nr. top/ 
cadastral 

Supra
fața  
CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorială 

1. Secusigiu Boca Elena T79;ps327/1/1 Pășune  TP155977 5,34 780 Secusigiu 
2. Secusigiu Boca Elena T79;ps327/3/2 Pășune  TP155977 0,53 773 Secusigiu 
3. Secusigiu Muntean T79;ps327/1/3 Pășune  TP155943 0,90 780 Secusigiu 
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Cornelia 
 

N
r.

 c
rt

. 

Localitate
a 

Proprietar  Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

Nr. 
CF 

Nr. top/ 
cadastral 

Supr
afața  
CF 

Blo
c 
Fizi
c 

Unitate 
Teritori
ală 

1. Secusigiu Muller Ana T92;ps398/
1 

Pășune  TP153347 0.10 818 Secusigiu 

2. Secusigiu Muller Ana T92;ps398/
2 

Pășune  TP153346 0,40 818 Secusigiu 

3. Secusigiu Baitura Adrian T92;ps398/
3 

Pășune  TP153345 0,37 818 Secusigiu 

4. Secusigiu Totok Mihai T92;ps398/
4 

Pășune  TP153344 0,77 818 Secusigiu 

5. Secusigiu Bulzan Tiberiu T92;ps398/
6 

Pășune  TP153343 0,56 830 Secusigiu 

6. Secusigiu Albota Petru T92;ps398/
7 

Pășune  TP153382 1,20 830 Secusigiu 

 

N
r.

 c
rt

. 

Localitate
a 

Proprietar  Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

Nr. CF Nr. 
top/ 
cadastr
al 

Supra
fața  
CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorială 

1. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, 
A25/47,    

Pășune 305743 305743 1,00   12 Secusigiu 

2. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, A25/35 Pășune 305752 305752 1,00  12 Secusigiu 
3. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, A25/91 Pășune 305744  305744  0,72  12 Secusigiu 
4. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, A25/28 Pășune 305732  305732  0,58  12 Secusigiu 
5. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, A25/25 Pășune 305747 305747 0,60  12 Secusigiu 
6. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, 

A25/32,    
Pășune 305749 305749 2,00  12 Secusigiu 

7. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, 
A25/27,    

Pășune 305727 305727 1,00  12 Secusigiu 

8. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, A25/92 Pășune 305725 305725 0,55  12 Secusigiu 
9. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, A25/24 Pășune 305726  

305726 
0,50  12 Secusigiu 

10. Secusigiu Baguț Ciprian T7, A25/107,   Pășune 302305 302305 0,80  12 Secusigiu 
11. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, A25/104 Pășune 304488 304488 0,75  12 Secusigiu 
12. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, 

A25/37,    
Pășune 304597 304597 1,30  12 Secusigiu 

13. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, 
A25/46,    

Pășune 304629 304629 1,00  12 Secusigiu 

14. Secusigiu Baguț Ciprian T7, A25/70 Pășune 304517 304517 0,34  12 Secusigiu 
15. Secusigiu Baguț Ciprian T7, 

A25/103 
Pășune 304487 304487 1,50  12 Secusigiu 
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16. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, A25/48 Pășune 304618  
304618 

1,00  12 Secusigiu 

17. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, 
A25/67,    

Pășune 304557 304557 0,32  12 Secusigiu 

18. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, 
A25/71, 

Pășune 304518 304518 0,41  12 Secusigiu 

19. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, 
A25/64,    

Pășune 304556 304556 2,00  12 Secusigiu 

20. Secusigiu Baguț Ciprian T7, A25/69 Pășune 304558 304558 0,46  12 Secusigiu 
21. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, A25/74 Pășune 304521 304521 0,58  12 Secusigiu 
22. Secusigiu Baguț Ciprian T7, A25/72 Pășune 304520 304520 0,75  12 Secusigiu 
23. Secusigiu Baguț Ciprian T7, A25/76,   Pășune 304552 304552 0,50  12 Secusigiu 
24. Secusigiu Baguț Ciprian T7, A25/90,   Pășune 304528 304528 0,55  12 Secusigiu 
25. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, A25/105 Pășune 304489 304489 0,96  12 Secusigiu 
26. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, A25/79 Pășune 304621 304621 1,16  12 Secusigiu 
27. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, A25/108   Pășune 304490 304490 0,57  12 Secusigiu 
28. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, A25/62 Pășune 304555 304555 1,00  12 Secusigiu 
29. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, A25/61 Pășune 304553 304553 1,00  12 Secusigiu 
30. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, A25/82 

T 7, 
A25/83;  
T7, A25/84; 
 T7, 
A25/85; T7, 
A25/86 ; 
T7, A25/87 

Pășune 305763  305763  4,89 12 Secusigiu 

31. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, A25/2,  
T 7, A25/3, 
 T 7, A25/4, 
T7, A25/5,  
T 7, A25/6, 
 T 7, A25/7, 
T 7, A25/8, 
T7, A25/9,  
T7, A25/10, 
T 7, 
A25/11,  
T 7, 
A25/12,  
T7, A25/13, 
T7, A25/14, 
T 7, 
A25/15, T7, 
A25/16 , 
 T 7, 
A25/17  T7, 
A25/18,  

Pășune 305766 305766 27,02 12 Secusigiu 
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T7, A25/19, 
T 7, 
A25/20, T7, 
A25/21,  
T 7, 
A25/22, 

32. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, 
A25/50,  
T 7, 
A25/51,  
T 7, 
A25/52,  T 
7, A25/53,  
T 7, 
A25/54,   T 
7, A25/55,  
T 7, 
A25/56, 
T 7, 
A25/57, T 
7, A25/58,  
T 7, 
A25/59,  T 
7, A25/60,  
T 7, 
A25/61, T7, 
A25/62 

Pășune 305765 305765 14,07 12 Secusigiu 

33. Secusigiu Baguț Ciprian T 
7,A25/121 
T7, 
A25/122  
T7, 
A25/123  
T7,A25/124
, T7,A 
25/125 
T7,A25/126
T7, 
A25/127 

Pășune 305761 305761 5,51 12 Secusigiu 

34. Secusigiu Baguț Ciprian T7,A25/110 
T7,A 
25/111 T7, 
A25/112  
T7, 
A25/113 
T7, 
A25/114 

Pășune 305772 305772 5,66 12 Secusigiu 
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T7, 
A25/115 
T7, 
A25/116 
T7,A25/117 
T7,A25/118 

35. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, 
A25/94, T7, 
A25/95  T7, 
A25/96  
T 7, A25/97 
T7, A25/98  
T 7, A25/99 
T7, 
A25/100 
T 
7,A25/101 

Pășune 305767 305767 5,28 12 Secusigiu 

36. Secusigiu Baguț Ciprian T 7, 
A25/39, T7, 
A25/40,  
T 7, 
A25/41, T7, 
A25/42, T7, 
A25/43,  
T7, A25/44, 

Pășune 305773 305773 5,50 12 Secusigiu 

37. Secusigiu Baguț Ciprian T 2, A8/6,  
T2, A8/7,  
T 2, A8/8,  
T 2, A8/9,  
T 2, A8/10,  
T 2, A8/11,  
T 2, A8/12 

Pășune 305759 305759 9,84 16 Secusigiu 

38. Secusigiu Baguț Ciprian T 5, A17/6,   Pășune 305718 305718 1,00 16 Secusigiu 
39. Secusigiu Baguț Ciprian T5, A17/2,  

T 5, A17/3,  
T 5, A17/4 

Pășune 305762 305762 4,00 16 Secusigiu 

40. Secusigiu Baguț Ciprian T 5, A17/7 Pășune 305722 305722 0,85 16 Secusigiu 
 

N
r.

 c
rt

. 

Localitat
ea 

Proprietar  Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

N
r. 
C
F 

Nr. top/ 
cadastral 

Supra
fața  
CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorial
ă 

1. Secusigiu Gheorghies 
Ștefan  

T97;ps436/1/
1 

Pășune  Tp153291 0,80 815 Secusigiu 

2. Secusigiu Szoke Andrei T97;ps436/1/
4 

Pășune  Tp153294 0,80 815 Secusigiu 
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3. Secusigiu Molnar 
Francisc 

T97;ps436/1/
5 

Pășune  Tp153295 0,72 815 Secusigiu 

4. Secusigiu Muntean 
Cornelia 

T97;ps436/1/
6 

Pășune  Tp153296 0,44 815 Secusigiu 

5. Secusigiu Muntean 
Cornelia 

T97;ps436/1/
7 

Pășune  Tp153297 0,45 815 Secusigiu 

6. Secusigiu Peter Iudit T97;ps436/3/
2 

Pășune  Tp155648 2,78 822 Secusigiu 

7. Secusigiu Balaban Ana T97;ps436/4/
3 

Pășune  Tp155640 0,40 820 Secusigiu 

8. Secusigiu Capota Viorica T97;ps436/5/
3 

Pășune  Tp155986 1,97 826 Secusigiu 

9. Secusigiu Capota Viorica T97;ps436/6/
1 

Pășune  Tp155986 0,55 826 Secusigiu 

10. Secusigiu Rosculete Dorel T97;ps436/5/
4 

Pășune  Tp155626 13,85 826 Secusigiu 

 

N
r.

 c
rt

. 

Localitat
ea 

Proprietar  Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

Nr. CF Nr. 
top/ 
cadastr
al 

Supra
fața  
CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorial
ă 

1. Secusigiu Fabian Claudiu T92;ps398/5 Pășune 305809 305809 0,47 818 Secusigiu 
2. Secusigiu Fabian Claudiu T97;ps436/1/

2 
Pășune 305770 305770 0,49 815 Secusigiu 

3. Secusigiu Fabian Claudiu T97;ps436/1/
3 

Pășune 305875 305875 0,37 815 Secusigiu 

4. Secusigiu Fabian Claudiu T97;ps436/4/
1 

Pășune 302420 302420 1,20 820 Secusigiu 

5. Secusigiu Fabian Claudiu T97;ps436/4/
2 

Pășune 302426 302426 1,52 820 Secusigiu 

 

N
r.

 c
rt

. 

Localitat
ea 

Proprietar  Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

Nr. CF Nr. top/ 
cadastral 

Sup
rafa
ța  
CF 

Blo
c 
Fizi
c 

Unitate 
Teritorial
ă 

1. Secusigiu Mihalcu Ioan T101;ps468/2 Pășune 301080 101.468/2/17
66 

0,21 787 Secusigiu 

2. Secusigiu Mihalcu 
Ioan 

T101;ps468/4 Pășune 301074 101.468/4/17
77 

0,27 787 Secusigiu 

3. Secusigiu Mihalcu 
Ioan 

T101;ps468/6 Pășune 301079 101.468/6/17
68 

0,38 787 Secusigiu 

4. Secusigiu Mihalcu 
Ioan 

T101;ps468/5 Pășune 301075 101.468/5/17
65 

0,31 787 Secusigiu 

5. Secusigiu Mihalcu 
Ioan 

T101;ps468/7 Pășune 301070 101,468/7/17
76 

5,48 787 Secusigiu 
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N

r.
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rt
. 

Localitat
ea 

Proprietar  Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

Nr. CF Nr. top/ 
cadastral 
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afaț
a  CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorial
ă 

1. Satu 
Mare  

SC AGROFER 
IMPEX SRL 

T177;ps893/
1/2 

Pășune 3059016 3059016 2,30 812 
2273 

Secusigiu 

 

N
r.

 c
rt

. 

Localitat
ea 

Proprietar  Nr. 
tarla/ 
parcela 
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ria de 
folosinț
ă 

Nr. 
CF 

Nr. top/ 
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Supra
fața  
CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorial
ă 

1. Secusigiu Matei Daniel T97;ps436/
2/1 

Pășune 4525 97.436/2/1/
2098 

1,50 822 Secusigiu 

2. Secusigiu Matei Daniel T97;ps436/
3/1 

Pășune 4533 97.436/3/1/
2095 

3,25 822 Secusigiu 

3. Secusigiu Matei Daniel T97;ps436/
3/3 

Pășune 4542 97.436/3/3/
2104 

0,62 822 Secusigiu 

4. Secusigiu Matei Daniel T97;ps436/
3/4 

Pășune 4531 97.436/3/4/
2103 

0,13 820 Secusigiu 

5. Secusigiu Matei Daniel T98;ps441/
4/1 

Pășune 4546 98.441/4/1/
2126 

1,96 805 Secusigiu 

6. Secusigiu Matei Daniel T98;ps441/
4/2 

Pășune 4526 98.441/4/2/
2096 

1,74 805 Secusigiu 

7. Secusigiu Matei Daniel T98;ps441/
4/3 

Pășune 4532 98.441/4/3/
2101 

1,75 805 Secusigiu 

8. Secusigiu Matei Daniel T98;ps441/
4/4 

Pășune 4548 98.441/4/4/
2105 

2,16 805 Secusigiu 

9. Secusigiu Matei Daniel T98;ps441/
4/5 

Pășune 4535 98.441/4/5/
2102 

1,14 805 Secusigiu 

10. Secusigiu Matei Daniel T98;ps441/
4/6 

Pășune 4536 98.441/4/6/
2099 

2,00 805 Secusigiu 

11. Secusigiu Matei Daniel T98;ps441/
4/7 

Pășune 4517 98.441/4/7/
2100 

4,66 805 Secusigiu 

 

N
r.

 c
rt

. 

Localitat
ea 

Proprietar  Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

N
r. 
C
F 

Nr. top/ 
cadastral 

Supra
fața  
CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorială 

1. Secusigiu Ilie Letitia T97;ps441/1/
2 

Pășune  Tp153351 0,63 807 Secusigiu 

2. Secusigiu Ionescu Traian T97;ps441/1/
3 

Pășune  Tp153352 0,64 807 Secusigiu 

3. Secusigiu Barbosu Maria T97;ps441/1/ Pășune  Tp153353 0,36 807 Secusigiu 
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4 
4. Secusigiu Balint Ioan T97;ps441/1/

5 
Pășune  Tp153354 0,34 807 Secusigiu 

5. Secusigiu Balint Ioan T98;ps441/1/
6 

Pășune  Tp153355 1,20 807 Secusigiu 

6. Secusigiu Culcer Gabriela T98;ps441/1/
7 

Pășune  Tp153356 0,21 807 Secusigiu 

7. Secusigiu Mosescu 
Cornelia 

T98;ps441/1/
8 

Pășune  Tp153357 0,25 807 Secusigiu 

8. Secusigiu Balteanu Doina T98;ps441/1/
9 

Pășune  Tp153358 0,16 807 Secusigiu 

9. Secusigiu Jivcu Petru T98;ps441/1/
10 

Pășune  Tp153359 0,62 807 Secusigiu 

10. Secusigiu Birau Petru T98;ps441/1/
11 

Pășune  Tp153360 1,49 807 Secusigiu 

11. Secusigiu Sepetan Sofia T98;ps441/2/
4 

Pășune  Tp153370 0,29 809 Secusigiu 

12. Secusigiu Barbu Maria T98;ps441/2/
6 

Pășune  Tp15337
2 

0,56 809 Secusigiu 

13. Secusigiu Giulvezan 
Ioan 

T98;ps441/2/
8 

Pășune  Tp15337
4 

0,67 809 Secusigiu 

14. Secusigiu Iorgovan 
Dimitrie 

T98;ps441/3/
5 

Pășune  Tp15336
5 

072 811 Secusigiu 

 

N
r.

 c
rt

. 

Localitatea Proprietar  Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

Nr. 
CF 

Nr. top/ 
cadastral 

Supra
fața  
CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorială 

1. Secusigiu Crișan Dimitrie T100;ps459/
1/1 

Pășune  Tp153387 0,44 799 Secusigiu 

2. Secusigiu Ciobu Maria T100;ps459/
1/3 

Pășune  Tp153389 0,44 799 Secusigiu 

3. Secusigiu Vucti Elena T100;ps459/
1/5 

Pășune  Tp153391 0,28 799 Secusigiu 

4. Secusigiu Barbosu 
Gheorghe 

T100;ps459/
1/6 

Pășune  Tp153392 0,45 799 Secusigiu 

5. Secusigiu Barbosu Ioan T100;ps459/
2/2 

Pășune  Tp153385 0,49 799 Secusigiu 

6. Secusigiu Albota Steluta T100;ps459/
2/7 

Pășune  Tp153380 1,53 799 Secusigiu 

7. Secusigiu Belgliciu  Maria T100;ps459/
2/9 

Pășune  Tp153378 0,60 799 Secusigiu 
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N
r.

 c
rt

. 
Localitatea Proprietar  Nr. tarla/ 

parcela 
Catego
ria de 
folosinț
ă 

Nr. 
CF 

Nr. top/ 
cadastral 

Supra
fața  
CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorial
ă 

1. Secusigiu Cincian Petru T100;ps463/2 Pășune  Tp155971 2.85 799 Secusigiu 
2. Secusigiu Marici Persida T100;ps463/3 Pășune  Tp155972 0.60 799 Secusigiu 
3. Secusigiu Barbu Dimitrie T100;ps463/4 Pășune  Tp155973 0.58 799 Secusigiu 
4. Secusigiu Meila Petru T100;ps463/5 Pășune  Tp155974 0.05 799 Secusigiu 
 

N
r.

 c
rt

. 

Localitatea Proprietar  Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

Nr. 
CF 

Nr. top/ 
cadastral 

Supr
afaț
a  CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorial
ă 

1. Secusigiu Popian Ana T101;PS466/
1/1        

Pășune  Tp155989 2.85 799 Secusigiu 

2. Secusigiu Dinu Maria T101;PS466/
1/2 

Pășune  Tp155990 0.60 799 Secusigiu 

3. Secusigiu Buta Corneliu T101;PS466/
1/3 

Pășune  Tp155991 0.58 799 Secusigiu 

4. Secusigiu Tasch Elisabeta T101;PS466/
1/5 

Pășune  Tp155944 0.05 799 Secusigiu 

5. Secusigiu Pistrui Ioan T101;PS466/
1/7 

Pășune  Tp155988    

 
 

N
r.

 c
rt

. 

Localitatea Proprietar  Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

N
r. 
C
F 

Nr. top/ 
cadastral 

Supr
afaț
a  CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorială 

1. Secusigiu Cimpeanu 
Angelica 

T101;PS468/1 Pășune  Tp153429 0,21 787 Secusigiu 

2. Secusigiu Barbosu Eugen T101; PS468/2 Pășune  Tp153430 1,47 787 Secusigiu 
3. Secusigiu Jorz Ecaterina T101; PS468/3 Pășune  Tp153431 0,27 787 Secusigiu 
4. Secusigiu Cacea Ioan T101; PS468/5 Pășune  Tp153432 0,31 787 Secusigiu 
5. Secusigiu Stanciu Aurel T101; PS468/6 Pășune  Tp153433 0,38 787 Secusigiu 
6. Secusigiu Sas Valentina T101;PS468/ 7 Pășune  Tp153434 5,48 787 Secusigiu 
 

N
r.

 c
rt

. 

Localitatea Proprietar  Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

N
r. 
C
F 

Nr. top/ 
cadastral 

Supra
fața  
CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorială 

1. Secusigiu Cimpeanu 
Angelica 

T101;PS468/1 Pășune  Tp153429 0,21 787 Secusigiu 

2. Secusigiu Barbosu Eugen T101; PS468/2 Pășune  Tp153430 1,47 787 Secusigiu 
3. Secusigiu Jorz Ecaterina T101; PS468/3 Pășune  Tp153431 0,27 787 Secusigiu 
4. Secusigiu Cacea Ioan T101; PS468/5 Pășune  Tp153432 0,31 787 Secusigiu 
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5. Secusigiu Stanciu Aurel T101; PS468/6 Pășune  Tp153433 0,38 787 Secusigiu 
6. Secusigiu Sas Valentina T101;PS468/ 7 Pășune  Tp153434 5,48 787 Secusigiu 
 

N
r.

 c
rt

. 

Localitatea Proprietar  Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

N
r. 
C
F 

Nr. top/ 
cadastral 

Supra
fața  
CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorială 

1. Secusigiu Cimpeanu 
Angelica 

T102;PS471/1 Pășune  Tp155988 0,96 507 Secusigiu 

2. Secusigiu Barbosu Eugen T102; PS471/2 Pășune  Tp155987 0,90 507 Secusigiu 
 
 

N
r.

 c
rt

. 

Localitatea Proprietar  Nr. tarla/ 
parcela 

Categ
oria 
de 
folosi
nță 

Nr. 
CF 

Nr. top/ 
cadastral 

Supra
fața  
CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorială 

1. Secusigiu Perweiler 
Hannelore 

T102;PS474 Pășun
e 

 Tp157834 6,20 508 Secusigiu 

 
 

N
r.

 c
rt

. 

Localitatea Proprietar  Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

N
r. 
C
F 

Nr. top/ 
cadastral 

Supra
fața  
CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorială 

1. Secusigiu Sepetan Sofia T263;PS1277/
1 

Pășune  Tp155962 0,52 881 Secusigiu 

2. Secusigiu Jebelean Elena T263; 
PS1277/2 

Pășune  Tp155961 1,72 881 Secusigiu 

 

N
r.

 c
rt

. 

Localitatea Proprietar  Nr. tarla/ 
parcela 

Categor
ia de 
folosinț
ă 

N
r. 
C
F 

Nr. top/ 
cadastral 

Supr
afaț
a  CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorială 

1. Secusigiu Sepetan Sofia T263;PS1279/
1 

Pășune  Tp155962 0,86 1098 Secusigiu 

2. Secusigiu Floca Sofia  T263;PS1279/
2 

Pășune  Tp155963 0,20 1098 Secusigiu 

3. Secusigiu Floca Sofia T263;PS1279/
3 

Pășune  Tp155964 0,95 1098 Secusigiu 

4. Secusigiu Ruck Elisabeta T263;PS1279/
4 

Pășune  Tp155966 1,14 1098 Secusigiu 

5. Secusigiu Kaiser Elisabeta T263;PS1279/
5 

Pășune  Tp155967 0,57 1098 Secusigiu 

6. Secusigiu Neagoe 
Marioara 

T263;PS1279/
6 

Pășune  Tp155965 1,15 1098 Secusigiu 
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7. Secusigiu Cacea Ioan T263;PS1279/
7 

Pășune  Tp155636 0,35 1098 Secusigiu 

 

N
r.

 c
rt

. 

Localitatea Proprietar  Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

N
r. 
C
F 

Nr. top/ 
cadastral 

Supra
fața  
CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorială 

1. Secusigiu Olariu Sofia T262;PS1271 Pășune  Tp155637 7,47 1063 Secusigiu 
 

N
r.

 c
rt

. 

Localitatea Proprietar  Nr. tarla/ 
parcela 

Catego
ria de 
folosinț
ă 

N
r. 
C
F 

Nr. top/ 
cadastral 

Supra
fața  
CF 

Bloc 
Fizic 

Unitate 
Teritorială 

1. Secusigiu Cacea Ioan T262;PS1273 Pășune  Tp155636 2,58 1062 Secusigiu 
 
1.3 Documente care atesta dreptul de proprietate sau detinere legala. Istoricul 
proprietatii 

Dreptul de proprietate sau deținere legală  asupra pajiștilor , în proprietatea privată a 
comunei Secusigiu , este anexat prezentei documentaţii; suprafeţele sunt întabulate în Cartea 
Funciară, cu drept de proprietate pentru  comuna Secusigiu și Consiliului local si proprietatea 
persoanelor fizice şi juridice. Suprafața de pajiști aflată în proprietatea privată a persoanelor 
fizice sau juridice sau a asociaților acestora se stabilește pe baza datelor din Registrul agricol. 
            Pentru un bun început, este necesară clarificarea și prezentarea documentelor privind 
dreptul de proprietate sau deținerea legală, având în vedere că durata amenajamentului, este de 
10 ani, cât și a unor litigii care pot apărea pe parcurs.  
            Un interes aparte se acordă suprafețelor de pajiști existente la 1 ianuarie 2007 pentru care 
România, în protocolul de aderare la Uniunea Europeană se obligă să le mențină.  

     La momentul întocmirii Amenajamentului pastoral , comuna Secusigiu are în 
proprietatea Consiliului local si in proprietatea persoanelor fizice şi juridice - 946,4696 ha pajisti - 
pe teritoriul localităţii conform Listei parcelelor de paşune, comunicat de Primaria comunei 
Secusigiu. 

 

N
r.

 C
rt

. 

Adresa  
 

Proprietar 

Tarla Parcela Nr. CF BF Suprafața 
 Ha 

1. MUNAR 42 159 3773 FN 0,74 Comuna Secusigiu 
2. SECUSIGIU 77 325 301465 764 73,00 Comuna Secusigiu 
3. SECUSIGIU 105 478 300913 FN 1,7263 Comuna Secusigiu 
4. SECUSIGIU 105 480 300915 FN 21,8339 Comuna Secusigiu 
5. SECUSIGIU 105 482 300914 FN 0,6281 Comuna Secusigiu 
6. SECUSIGIU 105 484 300902 FN 0,4444 Comuna Secusigiu 
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7. SECUSIGIU 105 491 300901 557 3,2772 Comuna Secusigiu 
8. SATU MARE 175 882 300912 746 2,2017 Comuna Secusigiu 
9. SATU MARE 204 1072 301452 921 1,3622 Comuna Secusigiu 
10. SATU MARE 204 1075 301448 923 0,4659 Comuna Secusigiu 
11. SATU MARE 204 1076 301498 923 8,4974 Comuna Secusigiu 
12. MUNAR 123 569 301455 338 2,9242 Comuna Secusigiu 
13. 

MUNAR 120 556 301497 
416 
338 21,395 

Comuna Secusigiu 

14. SATU MARE 198 1031/1 301449 998 14,1368 Comuna Secusigiu 
15. SATU MARE 198 1031/4 301496 2245 0,3185 Comuna Secusigiu 
16. SATU MARE 198 1031/5  998 18,6625 Comuna Secusigiu 
17. SATU MARE 198 1031/6 301461 2154 2,262 Comuna Secusigiu 
18. SATU MARE 198 1042 301463 1441 i Comuna Secusigiu 
19. SINPETRU 

GERMAN 142 661 301445 
106 

6,2102 
Comuna Secusigiu 

20. SINPETRU 
GERMAN 142 676 301495 

FN 
1,6557 

Comuna Secusigiu 

21. SINPETRU 
GERMAN 158 755 301460 

1421 
1,9678 

Comuna Secusigiu 

22. SINPETRU 
GERMAN 158 754 301454 

1421 
7,2476 

Comuna Secusigiu 

23. SINPETRU 
GERMAN 158 834 301453 

119 
6,9951 

Comuna Secusigiu 

24. SINPETRU 
GERMAN 158 737 301446 

126 
124 3,5468 

Comuna Secusigiu 

25. SINPETRU 
GERMAN 158 829 301447 

1421 
43,8195 

Comuna Secusigiu 

26. SINPETRU 
GERMAN 144 680 301462 

FN 
4,1732 

Comuna Secusigiu 

27. SECUSIGIU 94 411/1  681 1,1778 Comuna Secusigiu 
28. SECUSIGIU 96 425  670 0,5737 Comuna Secusigiu 
29. SECUSIGIU 94 411/2  670 0,9274 Comuna Secusigiu 
30. SATU MARE 181 1351/2  1071 14,0598 Comuna Secusigiu 
31. SATU MARE 181 1351/1/2  1069 14,05 Comuna Secusigiu 
32. MUNAR 171 860/1/2  610 0,2 Comuna Secusigiu 
33. MUNAR 171 860/2/2  612 0,2 Comuna Secusigiu 
34. SINPETRU 

GERMAN 158 740 
 112 

71 0,621 
Comuna Secusigiu 

35. SECUSIGIU 5 16  FN 2,153 Comuna Secusigiu 
36. MUNAR 52 212  165 1,9079 Comuna Secusigiu 
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37. SECUSIGIU 100 459  799 11,2764 Comuna Secusigiu 
38. MUNAR 130 600/15  245  1,8041 Comuna Secusigiu 
39. SINPETRU 

GERMAN 141 656 
 228 

7,0815 
Comuna Secusigiu 

40. SINPETRU 
GERMAN 159 746/1//17 

 216 
10,3318 

Comuna Secusigiu 

41. SATU MARE 189 983/2  1021 0,4018 Comuna Secusigiu 
42. SECUSIGIU 96 433   2,1565 Comuna Secusigiu 
43. SECUSIGIU 79 327/1  780 9,28 Particularii 
44. SECUSIGIU 79 327/2  775 21,75 Particularii 
45. SECUSIGIU 79 327/3  773 3,59 Particularii 
46. SECUSIGIU 92 398  818 

830 
831 

13 Particularii 

47. SECUSIGIU 93 402  1386 5,84 Particularii 
48. SECUSIGIU 93 405  1386 3,34 Particularii 
49. SECUSIGIU 97 436/1  815 4,07 Particularii 
50. SECUSIGIU 97 436/2  822 1,50 Particularii 
51. SECUSIGIU 97 436/3  822 6,78 Particularii 
52. SECUSIGIU 97 436/4  820 3,12 Particularii 
53. SECUSIGIU 97 436/5  826 17,49 Particularii 
54. SECUSIGIU 97 436/6  826 0,55 Particularii 
55. SECUSIGIU 98 441/1  807 6,65 Particularii 
56. SECUSIGIU 98 441/2  809 10,53 Particularii 
57. SECUSIGIU 98 441/3  811 6,49 Particularii 
58. SECUSIGIU 98 441/4  805 15,41 Particularii 
59. SECUSIGIU 100 459/1  799 2,74 Particularii 
60. SECUSIGIU 100 459/2  799 5,58 Particularii 
61. SECUSIGIU 100 459/3  637 3,22 Particularii 
62. SECUSIGIU 100 463  799 4,08 Particularii 
63. SECUSIGIU 101 466/1  1457 8,29 Particularii 
64. SECUSIGIU 101 466/2  1457 0,45 Particularii 
65. SECUSIGIU 101 468  787 8,12 Particularii 
66. SECUSIGIU 102 471  507 1,86 Particularii 
67. SECUSIGIU 102 474  508 6,20 Particularii 
68. SECUSIGIU 263 1277  881 2,24 Particularii 
69. SECUSIGIU 263 1279  1098 5,22 Particularii 
70. SECUSIGIU 262 1271  1063 7,47 Particularii 
71. SECUSIGIU 262 1273  1062 2,58 Particularii 
72. SECUSIGIU 106 488  593 1,10 Particularii 
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73. MUNAR 130 600  245 29,09 Particularii 
74. MUNAR 42 159/1  26 0,24 Mănăstirea 

ortodoxă Sârbă 
75. MUNAR 55 236  1445 9,40 Particularii 
76. MUNAR 42 153  26 0,12 Mănăstirea 

ortodoxă Sârbă 
77. MUNAR 50 194  249 28,75 Particularii 
78. MUNAR 52 219  168 15,62 Particularii 
79. MUNAR 59 256  1445 5,14 Particularii 
80. MUNAR 171 860/1  612 0,20 Particularii 
81. MUNAR 171 860/2  610 0,30 Particularii 
82. SINPETRU 

GERMAN 
159 746  216 17,37 Particularii 

83. SINPETRU 
GERMAN 

158 740  112 
71 

0,60 Particularii 

84. SINPETRU 
GERMAN 

163 790  216 9,97 Particularii 

85. SINPETRU 
GERMAN 

167 817  82 7,08 Particularii 

86. SINPETRU 
GERMAN 

168 829  187 3,14 Particularii 

87. SATU MARE 177 893  812 
2273 

3,07 Particularii 

88. SATU MARE 176 890  894 9,23 Particularii 
89. SATU MARE 179 903  908 8,03 Particularii 
90. SATU MARE 180 909  958 9,24 Particularii 
91. SATU MARE 181 911/1  956 

955 
17,64 Particularii 

92. SATU MARE 181 911/3  950 7,22 Particularii 
93. SATU MARE 181 911/4  952 22,97 Particularii 
94. SATU MARE 181 911/5  945 4,60 Particularii 
95. SATU MARE 181 911/6  952 11,93 Particularii 
96. SATU MARE 181 919  952 6,44 Particularii 
97. SATU MARE 184 930  1435 10,95 Particularii 
98. SATU MARE 184 933  1435 2,56 Particularii 
99. SATU MARE 189 978  1020 1,34 Particularii 
100. SATU MARE 189 983  1021 1,61 Particularii 
101. SATU MARE 198 1043  1041 0,83 Particularii 
102. SATU MARE 199 1050  1040 4,38 Particularii 
103. SATU MARE 199 1052  1040 1,61 Particularii 
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104. SATU MARE 281 1351/1/1  1071 2,65 Particularii 
105. SATU MARE 273 1329/16  1093 10,83 Particularii 
106. SECUSIGIU 7 25  12 92,83 Particularii 
107. SECUSIGIU 2 8  16 9,84 Particularii 
108. SECUSIGIU 5 17  12 5,85 Particularii 
109. TOTAL    946,4696  

 
          In suprafetele contractate si subventionate de APIA se vor respecta masurile de bune 
practici agricole pentru agromediu, pentru a ține seama în continuare de gospodărirea adecvată a 
lor în consens cu bunele practici agricole și restricțiile de agromediu asumate și respectate de 
contractanți. 
Nr. 
crt. 

Suprafața totală a 
pajiștii (ha) 

Denumire 
Pajiște/nr. 

parcelă 

Declarată APIA 
(ha) 

Nedeclarată APIA 
(ha) 

1.  73,00 Pș 325 Da   
2.  1,7263 Pș 478   
3.  21,8339 Pș 480 Da  
4.  0,6281 Pș482   
5.  0,4444 Pș 484   
6.  3,2772 Pș 491 Da  
7.  1,1778 Pș 411/1 Da   
8.  0,5737 Pș 425 Da  
9.  0,9274 Pș411/2   
10.  2,1565 Pș 433 Da  
11.  11,2764 Ps459   
12.  2,153 Ps16   
13.  2,2017 Pș 882   
14.  1,3622 Pș1072 Da   
15.  0,4659 Pș1075   
16.  8,4974 Pș1076 Da   
17.  14,1368 Pș 1031/1 Da  
18.  0,3185 Pș 1031/4 Da  
19.  18,6625 Pș 1031/5 Da  
20.  2,262 Pș 1031/6 Da  
21.  66,8449 Pș 1042 Da  
22.  14,0598 Pș1351/1 Da  
23.  14,05 Pș1351/2/1 Da   
24.  0,4018 Pș983/2   
25.  6,2102 Pș661   
26.  1,6557 Pș676   
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27.  1,9678 Pș755   
28.  7,2476 Pș754   
29.  6,9951 Pș834 Da  
30.  3,5468 Pș737 Da   
31.  43,8195 Pș829 Da  
32.  4,1732 Pș680   
33.  0,621 Pș740 Da   
34.  7,0815 Pș656 Da   
35.  10,3318 Pș746/1/1/17   
36.  1,9079 Pș212   
37.  1,8041  Pș600/15   
38.  0,2 Pș860/1/2   
39.  0,2 Pș860/2/2   
40.  21,395 Pș556 Da  
41.  2,9242 Pș569 Da   
42.  0,74 Pș159   
43.  9,28 Pș327/1 Da  
44.  21,75 Pș327/2   
45.  3,59 Pș327/3 Da  
46.  13 Pș398 Da Numai 0,97 ha este la APIA 

47.  5,84 Pș402 Da  
48.  3,34 Pș405 Da  
49.  4,07 Pș436/1 Da Numai 1,66 ha este la APIA 

50.  1,50 Pș436/2 Da  
51.  6,78 Pș436/3 Da  
52.  3,12 Pș436/4   
53.  17,49 Pș436/5 Da Numai 15,82 ha este la APIA 

54.  0,55 Pș436/6 Da  
55.  6,65 Pș441/1 Da Numai 2,38 ha este la APIA 

56.  10,53 Pș441/2 Da  
57.  6,49 Pș441/3 Da  
58.  15,41 Pș441/4 Da  
59.  2,74 Pș459/1 Da  
60.  5,58 Pș459/2 Da  
61.  3,22 Pș459/3 Da  
62.  4,08 Pș463 Da  
63.  8,29 Pș466/1 Da  
64.  0,45 Pș466/2 Da  
65.  8,12 Pș468 Da  
66.  1,86 Pș471 Da  
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67.  6,20 Pș474 Da  
68.  2,24 Pș1277 Da   
69.  5,22 Pș1279 Da   
70.  7,47 Pș1271   
71.  2,58 Pș1273 Da  
72.  1,10 Pș488 Da  
73.  92,83 Pș25   
74.  9,84 Pș8   
75.  5.85 Pș17   
76.  29,09 Pș600 Da Numai 19,05 ha este la APIA 

77.  0,24 Pș159/1   
78.  9,40 Pș236   
79.  0,12 Pș153   
80.  28,75 Pș194 Da  
81.  15,62 Pș219 Da  
82.  5,14 Pș256   
83.  0,20 Pș860/1/1 Da  
84.  0,30 Pș860/2/1 Da  
85.  17,37 Pș746 Da  
86.  0,60 Pș740 Da  
87.  9,97 Pș790 Da  
88.  7,08 Pș817 Da  
89.  3,14 Pș829 Da  
90.  3,07 Pș893 Da  
91.  9,23 Pș890 Da  
92.  8,03 Pș903 Da  
93.  9,24 Pș909   
94.  17,64 Pș911/1 Da  
95.  7,22 Pș911/3 Da Numai 5,42 ha este la APIA 

96.  22,97 Pș911/4   
97.  4,60 Pș911/5   
98.  11,93 Pș911/6   
99.  6,44 Pș919   
100. 10,95 Pș930 Da  
101. 2,56 Pș933 Da  
102. 1,34 Pș978 Da  
103. 1,61 Pș983/1 Da  
104. 0,83 Pș1043 Da  
105. 4,38 Pș1050 Da  
106. 1,61 Pș1052 Da  



35 
 

107. 2,65 Pș1351/1/1 Da  
108. 10,83 Pș1329/16 Da  

 
Obs: La data intocmirii amenajamentului pastoral, suprafata declarata la APIA nu intra sub 
incidenta masurilor de agromediu. 

În fiecare an trebuie verificat dacă  suprafeţele de pajişte din UAT Secusigiu care fac 
obiectul prezentului amenajament pastoral, fac obiectul măsurilor de agromediu sau alte forme 
de protectie care impun măsuri speciale de utilizare şi întreţinere. Acest fapt este necesar 
deoarece pot fi incluse noi suprafeţe în cadrul ariilor protejate sau pot apărea unele noi pe 
parcursul celor 10 ani de acţiune a prezentului document. 

Atribuirea pasunilor la crescatorii de animale se face prin Hotarare a Consiliului Local  al 
comunei Secusigiu, cu mentiunea ca aceasta se poate modifica odata cu intocmirea 
Amenajamentului pastoral cand vor fi stabilite noi tarife. La astfel de pajişti valoarea este 
mijlocie, cu un potenţial de producţie de cca 9 t/ha masa verde. 

 
1.4 Gospodarirea  anterioara a pajiștilor din amenajament.  
Pajiștiile aparținătoare Comunei  Secusigiu  sunt folosite în regim de pășune prin pășunat 

liber (continuu), atât cu oile cât şi cu vacile din localitate. 
În perioada  interbelică în toate comunele s-au înfiinţat composesorate sub formă de 

Asociaţii de păşunat.  În localitatea Sânpetru German această asociaţie,numită „Asociaţia de 
păşunat şi administrare a păşunii urbariale”a luat fiinţă în anul 1926. Cu această  ocazie a fost 
numită o comisie ca să facă transferul de avere  de la Fondul de izlaz al comunei la asociaţie.  

În localitatea Munar „Eforia comunală de  păşunat” a fost înfiinţată în anul 1935  prin 
Decizia nr. 948  a Plasei Periam.  În localitatea Satu Mare „Eforia comunală de  păşunat Satu  
Mare Timiş -Torontal” s-a  înfiinţat în 1939.  

Toate aceste  Asociaţii de  păşunat au avut bugete anuale, veniturile provenind în special 
din taxa de păşunat,din vânzarea reproducătorilor reformaţi,din vânzarea gunoiului, din taxă de 
montă,din vânzarea ierbii etc. 
              Din punct de vedere calitativ şi cantitativ, pasunea este în general mediocră, în unele 
parcele este slabă, iar în altele este mediocră spre bună, prezentând mai mulţi factori limitativi 
,cum ar fi: zone cu vegetaţie care indică excesul de umiditate sau perioade de secetă; 
subpăşunatul sau suprapăşunatul; prezenţa speciilor dăunătoare; prezenţa muşuroaielor; 
păşunat în afara perioadelor indicate  sau pe timp nefavorabil  . Aceştia sunt doar câţiva din 
factorii limitativi şi de degradare al covorului ierbos pe pajiştile permanente. 
Nu există date privind producția medie de iarbă a pajiștilor din ultimii 5 ani,  din estimările 
noastre, în funcţie de compoziţia floristică şi determinările de pe teren, indică o producție medie 
de cca. 9 t/ha masă verde, în funcție de condițiile staționale și de cauzele degradării pajiștilor.     
                     Pentru a ne apropia cât de cât de realitate, putem să apelăm la un artificiu de calcul 
pornind în mod invers de la o încărcare  cu animale, durată, sezon de pășunat și necesarul zilnic 
de masă verde (MV) a unui animal. Astfel, o unitate vită mare (UVM) în condiții normale de 
sațietate pe o pășune consumă în medie 50 kg MV/zi. Animalele au pentru o perioadă, o 
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abundență mai mare de iarbă, la începutul verii, când consumă ”pe săturate”, dar și o lipsă de 
iarbă spre toamnă, când adesea flămânzesc pe pășune, necesitând a fi furajate din alte surse.  
         De aceea, pe viitor este necesar a avea pe pășuni suprafețe (ploturi) de control de câte 6 – 10 
mp în 3 – 4 repetiții, împrejmuite, în funcție de diversitatea condițiilor, ploturi care se cosesc de 2 
– 5 ori în raport cu ciclurile normale de pășunat. Numai astfel putem cunoaște producția reală de 
iarbă și o putem utiliza pentru întocmirea viitoarelor amenajamente. 
         Categoriile de animale care pășunează în prezent sunt reprezentate de ovine, caprine si 
bovine.  
                         

CAPITOLUL  II  -  ORGANIZAREA  TERITORIULUI 
 

2.1  Denumirea trupurilor de pajisti care fac obiectul acestui studiu. 
UAT Secusigiu deţine în prezent o suprafaţă totală de 946,4696 ha, din care 385,4996 ha 

sunt proprietatea Consiliului Local, iar 560,97 ha sunt proprietatea persoanelor fizice și juridice. 
Prezentul Amenajament pastoral se va întocmi pentru aceste suprafeţe.          

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Teritoriu 
administrativ 

Trupul de 
pajiște 

Componența 
trupului / nr. 
cadastral 

Suprafața 
(ha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Trup 1 
loc. 
Secusigiu 
 
 
290,205 ha 

Pș 325 73 
Pș 478 1,7263 
Pș 480 21,8339 
Pș482 0,6281 
Pș 484 0,4444 
Pș 491 3,2772 
Pș 411/1 1,1778 
Pș 425 0,5737 
Pș411/2 0,9274 
Pș 433 2,1565 
Ps459 11,2764 
Ps16 2,153 
Pș327/1 9,28 
Pș327/2 21,75 
Pș327/3 3,59 
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1. 

 
 
 
 
 
 
Comuna Secusigiu 
 
 loc. Secusigiu 

Pș398 13 
Pș402 5,84 
Pș405 3,34 
Pș436/1 4,07 
Pș436/2 1,5 
Pș436/3 6,78 
Pș436/4 3,12 
Pș436/5 17,49 
Pș436/6 0,55 
Pș441/1 6,65 
Pș441/2 10,53 
Pș441/3 6,49 
Pș441/4 15,41 
Pș459/1 2,74 
Pș459/2 5,58 
Pș459/3 3,22 
Pș463 4,08 
Pș466/1 8,29 
Pș466/2 0,45 
Pș468 8,12 
Pș471 1,86 
Pș474 6,2 
Pș488 1,1 

Trup 3  
loc. 

Secusigiu 
17,51 ha 

Pș1277 2,24 
Pș1279 5,22 
Pș1271 7,47 
Pș1273 2,58 

Trup 4  
loc. 

Secusigiu 
108,52 ha 

Pș25 92,83 
Pș8 9,84 

Pș17 5,85 

TOTAL   416,2347 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comuna 
Secusigiu 
 
 loc.  
Sânpetru       
German 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trup 2 

loc. 
Satu Mare 

141,007 ha 

Pș 882 2,2017 

Pș1072 1,3622 

Pș1075 0,4659 

Pș1076 8,4974 

Pș1351/1 14,0598 

Pș1351/1/2 14,05 

Pș893 3,07 

Trup 5 
loc. 

Sânpetru 
German 

 
92,4996 ha 

Pș755 1,9678 
Pș754 7,2476 
Pș834 6,9951 
Pș737 3,5468 
Pș829 43,8195 
Pș740 0,621 

Pș746/1/1/17 10,3318 

Pș746 17,37 
Pș740 0,6 

Trup 6 
loc. 

Sânpetru 
German 
9,97 ha  

Pș790 9,97 

Trup 7 
loc. 

Sânpetru 
German 

10,22 ha 

Pș817 7,08 

Pș829 3,14 

Trup 8 
loc. 

Sânpetru 
German 

19,1206 ha 

Pș661 6,2102 
Pș676 1,6557 
Pș680 4,1732 

Pș656 7,0815 

TOTAL 
131,8102  
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3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comuna 
Secusigiu 
 
 loc.  
Satu Mare 

Pș890 9,23 

Pș903 8,03 

Pș909 9,24 

Pș911/1 17,64 

Pș911/3 7,22 

Pș911/4 22,97 

Pș911/5 4,6 

Pș911/6 11,93 

Pș919 6,44 

Trup 12 

 loc. 
 Satu Mare 

13,51 ha 

Pș930 10,95 

Pș933 2,56 

Trup 9 loc. 
 Satu Mare 

2,65 ha 

Pș1351/1/1 2,65 

Trup 10  

loc. 
Satu Mare 

119,875 ha 

Pș 1031/1 14,1368 

Pș 1031/4 0,3185 

Pș 1031/5 18,6625 

Pș 1031/6 2,262 

Pș 1042 66,8449 

Pș1043 0,83 

Pș1050 4,38 

Pș1052 1,61 

Pș1329/16 10,83 

Trup 11 
Pș983/2 0,4018 



40 
 

loc. Satu Mare 

3,3518 ha 

Pș983/1 1,61 

Pș978 1,34 

TOTAL 280,3935 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comuna 
Secusigiu 
 
loc. Munar 

Trup 17  
loc. Munar 

82,312 ha 

Pș212 1,9079 

Pș600/15 1,8041 

Pș600 29,09 

Pș194 28,75 

Pș219 15,62 

Pș256 5,14 

Trup 13 
loc. Munar 

9,4 ha 

Pș236 9,4 

Trup 14  
loc. Munar 

1,1 ha 

Pș159 0,74 

Pș159/1 0,24 

Pș153 0,12 

Trup 15 
loc. Munar 

0,9 ha 

Pș860/1/1 0,2 

Pș860/2/1 0,3 

Pș860/1/2 0,2 

Pș860/2/2 0,2 

Trup 16  
loc. Munar 

24,3192 ha 

 

Pș556 21,395 

Pș569 2,9242 

  TOTAL 118,0312 

   
 2.2  Amplasarea teritoriala a trupurilor de pajiste. Vecinii si hotarele pajistii.  

Amplasarea teritorială a trupurilor de pajiște precum și vecinătățiile parcelelor de pajiște 
sunt redate în tabelul urmator : 
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Localitate Parcelă 

descriptivă 
Vecinătăți la: 

  N S E V 
Secusigiu 
Comuna 
Secusigiu  
 

Pș 325 De323 Hcn326 Hcn326 De330 
Pș 478 De479 De434 De479 Hcn428 
Pș 480 Pș481 Intrav 

Secusigiu 
Pș 481 De479 

Pș482 Ci De486 De487 De486 
Pș 484 De489 Ci De487 Ci 
Pș 491 De489 De493 De493 A492 
Pș 411/1 De 423 Hcn428 A412 De423;Hcn428 
Pș 425 A424 De423 Ngl421 Hcn 428 
Pș411/2 De423 Ngl 418 A412 De423 
Pș 433 De434 A424 Intrav Sec Hcn 428 
Ps459 Pș 459/3 De452 De459/3/1 Hcn465 
Ps16 HR1 Pspd7 Ps 17 De12 

Satu Mare 
Comuna 
Secusigiu 

Pș 882 Cn883 CFR358 CC881 CFR358;Cn883 
Pș1072 A1071 Pș1076 A1071 Pș1076 
Pș1075 Dj 887 Pș1076 De1079 Intrav Sec  
Pș1076 Pș1075 Pș1075 Pș1075 De1079 
Pș 1031/1 Pș1042 Pș1031/6 Pș1031/4 De1340 
Pș 1031/4 Pș1031/5 Ps1031/1 A1323 Pș1042 
Pș 1031/5 Intrav Sec Pș1042 A1323 Intrav Sec 
Pș 1031/6 Pș1031/1 A1325 Pș 1031/4 De 1340 
Pș 1042 Pș 1031/5 

Pș1050 
Pș1052 

Pș1031/1 Pș1031/4 De1340 

Pș1351/1 De1352/1 Cn1357/1 A1356 De 1341 
Pș1351/2/1 Cn1357/1 Cn1357 

De1348 
A1350 De1341 

Pș983/2 Pș983/1 De991 De992 A997  
Sinpetru 
German 
Comuna 
Secusigiu 

Pș661 De664 Nms670 A669 Ps656 
Pș676 Pdt 674 Ps677 Hcn428 Pdt674 
Pș755 PDT 757 DE758 PDT 757 HCN 428 
Pș754 PDT 757 

DE758 
HCN428 HCN770 HCN 428 

Pș834 De739 Hcn 770/1 Hcn 428 De738 
Pș737 Intrav Sec  Ps829 De738 Intrav Sec 
Pș829 Hcn770/1 Tf 837 Hcn 428 Pdt 837 
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De829/1 Ps829/1 
Pș680 Ps676 Ngl681 Hcn428 Pdt674 
Pș740 Ps740/1 De739 Hcn 428 Intrav Secusigiu 
Pș656 Nms655 Ngl684; 

NMS685 
Nms655 Nms655 

Pș746/1/1/17 De 742 De 771 Ps 746 Nms748 
Munar 
Comuna 
Secusigiu 

Pș212 De222 A217 Ns 209 De222 
Pș600/15 De645 A599 Ps600/14 De597 
Pș860/1/2 De866 CFR358 Ps860/1/1 A863 
Pș860/2/2 De866 Ngl857 De855 Ps860/2/1 
Pș556 Hcn 428 Intrav 

Munar 
De566 
Pș569 

De548  
Cci557 

Pș569 Hcn 428 Intrav 
munar 

Hcn 428 De566 

Pș159 A159 De166 Pd160 Ns209 
Secusigiu  
Particulari 

Pș327/1 Hcn327/6 Hcn326 De328 Hcn326 
Pș327/2 De295 Hcn 327/6 Hcn327/5 Hcn326 
Pș327/3 Hcn 327/5 Hcn327/6 De328 Hcn327/5 
Pș398 Hcn397 De386 De386 Hcn397/1 
Pș402 Hcn428 De409/32 A409 CFR358 
Pș405 De409/32 Dj884 A409 CFR358 
Pș436/1 De452 Hcn397 De435 Hcn397/3 
Pș436/2 Hcn397/2 De436/9 De435 Hcn436/7 
Pș436/3 Hcn397/2 De436/9 Hcn436/7 Cn 436/8 
Pș436/4 Hcn397/2 De436/9 Cn 436/8 Hcn392 
Pș436/5 De436/6/2 Hcn 428 Hcn 428 Cn436/2 
Pș436/6 De436/9 Hcn428 Cn436/2 De386 
Pș441/1 De452 Hcn441/10 Hcn441/8 De435 
Pș441/2 De452 Hcn441/10 Hcn441/9 Hcn441/8 
Pș441/3 De452 De452 Hcn441/10 Hcn441/9 
Pș441/4 Hcn441/10 Hcn428 De452; 

De435 
De435 

Pș459/1 Cc457 Hcn464 Cc457 De452 
Pș459/2 De477 Ps459/3 Cc457 Hcn465 
Pș459/3 Ps459/2 Ps459/3/3 De459/3/1 Hcn465 
Pș463 Hcn465 De463/1 De463/6 Hcn465/1 
Pș466/1 DE470/1 

CN466/3 
DE470 DE470/1 DE328 

Pș466/2 DE470/1 CN466/3 CN466/3 DE328 
Pș468 Hcn468/1 De469/3 De470 Hcn468/1 
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Hcn468/1 
Pș471 CN475 DE470/1 NM472 DE492 
Pș474 CN475 DE470/1 CN474/1 NM472 
Pș1277 A1276 CN1278 DE1275 CN1278 
Pș1279 CN1278 DE1275/1 DE1275 A1282 
Pș1271 A1270 CN1272 CN1272 DE1275 
Pș1273 CN1272 DE1275/1 DE1265 DE1275 
Pș488 De489 De487 De487/1 De487 
Pș25 Hr1 De25/1 De30 De25/1 
Pș8 De15 De9 De15 Hr1 
Pș17 Pș16 Pdt8 De17/1 Pdt8 

Munar  
Particulari 

Pș600 De645 A599 Ps600 De597 
Pș159/1 De 156/3 Ps 159/2 A156/2 De204 
Pș236 DE250 DE550 DE232,A231 CN256/2 
Pș153 Nm152; 

De204 
Cc154 Nm152 De204 

Pș194 De204 De645 De204 
De189 

Cn216/1 

Pș219 De204 Cn216/1 Cn216/1 De222;A218 
Pș256 DE250 DE550 CN256/2 DE260 
Pș860/1/1 De866 CFR358 De867 Ps860/1/2 
Pș860/2/1 De866 CFR358 Ps860/2/1 De867 

Sinpetru 
German  
Particulari  

Pș746 De742 De771 De772 Nms748 
Pș740 De738/1 Ps740/2 De740/1 De738 
Pș790 De786 A789 A789 De776 
Pș817 Hcn 428 A819 De801/1 Ft822 
Pș829 Hcn 428 De829/1 De825/2 

De829/1 
Ps829 

Satu Mare 
Particulari 

Pș893 Hcn 893/1 D893/1/4 Dj 887 Hcn 428 
Pș890 CFR358 Hcn 893/1 Dj887 Hcn428 
Pș903 De901 A906 De901 De908 
Pș909 De908 Cn910 Cn910 Cn910/1 
Pș911/1 De908 

Cn910 
Cn 911/7 De908 Cn911/2 

Pș911/3 Cn911/8 De911/3/4 Cn911/8 De920 
Pș911/4 Cn911/10 Cn911/8 

De908/1 
De908 De920 

Pș911/5 Cn910 De911/12 Cn911/11 Nms918 
Pș911/6 Cn910 De911/13 Cn911/2 Cn911/11 
Pș919 CFR358 Nm918 Cn910/1 De920 
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Pș930 Cn930/1 De939/2 Cn929 Cn930/1 
Pș933 CFr 358 De939/2 Cn930/1 De939/1 
Pș978 Nms975 De988 A978/42 Ps978/1 
Pș983/1 De993 Ps983/2 De992 A997 
Pș1043 Dj1015 Cn1045 De1054 Ps1043/2 
Pș1050 Cn1016 

De1053/1 
Cn1045 Cn1045/1 De1054 

Pș1052 Cn1016 De1053/1 De1053 De1053/1 
Pș1351/1/1 De1352/1 Cn1357/1 Ps1351/1/2 Cn1357 
Pș1329/16 A1330 A1329 

De1332 
De1326 A1330 

 
           Limitele sunt naturale (canale,drumuri). Individualizarea trupurilor de pajişte a fost făcută 
ţinând cont de gruparea suprafeţelor, asemănarea floristică, sursele de apă,drumuri agricole. 
 

2.3. Constituirea și materializarea parcelarului și subparcelarului descriptiv.  
  S-au păstrat, în linii mari, limitele parcelare deoarece limitele parcelelor se sprijină pe 

forme orografice distincte: văi, drumuri, foarte clare şi bine evidenţiate pe teren, adoptându-se 
astfel un parcelar mixt natural-parcelarul fiind specific zonei de câmpie.  Recunoaşterea terenului 
şi delimitarea parcelelor de pajişte care fac obiectul amenajării se fac prin confruntarea limitelor 
de teren cu cele figurate pe planurile topografice şi hărţile de amenajament.    Cu ocazia 
recunoaşterii terenului se vor stabili locuri reprezentative de prelevare probe de iarbă cu 
suprafeţe de 6-10 mp, îngrădite, în minimum 3 repetiţii, pentru stabilirea potenţialului de 
producţie al fiecărui tip de pajişte din parcelă sau subparcelă, pentru condiţii diferite. 

In zonele joase este adoptat parcelarul geometric pentru trupurile compacte, specific 
zonei de câmpie. 

 Sunt însă şi numeroase excepţii impuse de modificările de suprafaţă, constând în 
retrocedările de suprafeţe conform Legii 18/1991 şi Legii 1/2000. 

Limitele parcelelor cedate parţial, în baza unei sentinţe civile, au suferit modificări; restul 
parcelelor și-au păstrat limitele vechi.  

Limitele parcelare au fost materializate de către administrația locală. 
 

2.4 . Baza cartografică utilizată 
         2.4.1. Evidenţa planurilor pe trupuri de pajişte 

Pentru reprezentarea cartografică a trupurilor de pajişte şi parcelelor au fost utilizate 
hărţile cadastrale, planuri de amplasament si delimitare pentru UAT Secusigiu. 

Hărtile cadastrale au fost georeferentiate utilizand metode si mijloace specifice Sistemelor 
Informatice Geografice (GIS), ulterior fiind suprapuse cu ortofotoplanul si alte materiale 
cartografice (limita unitătilor administrativ-teritoriale, limita intravilanului,etc.). 
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Pe baza acestora au fost identificate parcelele si trupurile de pajisti care constituie 
obiectul acestui studiu. Prin procesul de  digitalizare au fost conturate zonele de interes, respectiv 
trupurile de pajiste, reprezentarea cartografică a acestora si baza de date aferentă fiind realizată, 
de asemenea, prin intermediul soft-urilor GIS. 

Dintre factorii topografici, în studiul de monitorizare a unităților amenajistice de pajiști vor 
fi înregistrate următoarele componente: 
a) coordonatele geografice (Latitudine/Longitudine); 
b) forma de relief - componentă a factorilor topografici se va înregistra pe baza 
următoarei scări: 
1 - vale; 
2 - versant; 
3 - creastă; 
4 - platou. 
c) poziția pe pantă a pajiștilor, a cărei înregistrare se va face utilizând următoarea scară: 
1 - baza pantei; 
2 - treimea inferioară a pantei; 
3 - treimea mijlocie a pantei; 
4 - treimea superioară a pantei; 
5 - vârful pantei. 
d) forma pantei influențează regimul climatic, în principal prin modificarea 
regimului termic și hidric. Pentru cuantificarea acesteia s-au utilizat scări pe 5 forme 
de relief și anume: 
1 - concavă; 
2 - concav-dreaptă; 
3 - dreaptă; 
4 - convexă 
5 - convex-dreaptă. 
e) panta sau înclinarea; 
f) altitudinea; 
g) expoziția (exprimată în % sau grade). 

    2.4.2. Ridicări în plan 
 În cazul în care proiectantul nu dispune de hărţile topografice necesare, pentru 

cunoaşterea teritoriilor ca poziţie, mărime şi formă este necesar a se efectua ridicări în plan. 
 
2.5 Suprafața pajiștilor. Determinarea suprafețelor. 

                 În administraţia comunei Secusigiu, suprafața totală de pășuni, pentru care s-a întocmit 
prezentul amenajament este de 946,4696  ha, din care localitatea Sâpetru German deține 131,8102 
ha, localitatea Satu Mare deține 280,3935 ha, localitatea Munar deține 118,0312 ha , iar localitatea 
Secusigiu deține 416,2347 ha. 

Prezentul Amenajament pastoral se va întocmi pentru aceasta suprafată.  
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     2.5.1 Suprafaţa pajiștii pe categorii de folosinţe. 
Structura pajiștilor din localitatea Secusigiu pe categorii de folosință se prezintă astfel : 

 
Pasuni 
(ha) 

Fanete 
(ha) 

Valorificare 
mixta (ha ) 

Fara scopuri 
productive 
(ha) 

Total 
suprafata 
(ha) 

Din care la 
Consiliul 
Local(ha) 

946,4696  - - 946,4696 385, 4996 
                                                                                                                                                                                                                                                          
Suprafețele  ce fac obiectul prezentului studiu, nu se  suprapun  peste  situri  arheologice. 
 

     2.5.2. Organizarea administrativă. 
Gospodărirea din trecut: Nu a existat o organizare administrativă specială a acestor 

pajişti.Păşunile au fost folosite de animale în comun, de catre locuitori , la libera lor alegere şi 
organizare, plătindu-se o taxă de păşunat. S-a păşunat fără restricții. 
Se poate caracteriza astfel gospodărirea în trecut a păşunilor ca necorespunzătoare, ceea ce a 
condus la degradarea covorului vegetal. 
                In prezent: Limitele trupurilor de pajiste sunt bine conturate; s-a încercat o grupare a 
efectivelor de animale pe păsuni; s-a facut o evaluare a capacitătii de păsunat si o încărcătură 
corespunzatoare a păsunilor;  s-au efectuat lucrări de îmbunătătire a pajistilor, în mod special pe 
parcelele sub angajament APIA. 
               Propuneri pentru viitor: Pentru organizarea , îmbunătătirea,dotarea si folosirea păsunilor 
se va tine cont de recomandările care vor fi prezentate  detaliat în capitolul VI. Implementarea 
amenajamentelor pastorale se face de către utilizator (concesionar), cu asistenţa tehnică a 
specialiştilor din cadrul primăriei. 
 

2.6. Enclave. 
           Suprafata studiată nu prezintă enclave, doar zone cu specific de belti sau mocirle, care pot 

avea o influența asupra lucrărilor de amenajare și sunt descrise la capitolul  „Lucrari de repunere 
in valoare a suprafetelor de pajisti”. 

În cadrul siturilor Natura 2000 ,măsurile de management pot duce la apariţia unor zone cu 
anumite restricții sau permisivități în ceea ce priveşte formele de utilizare a teritoriului, cu scopul 
de conservare a habitatelor şi speciilor protejate.  
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           CAPITOLUL  III  -  CARACTERISTICILE  GEOGRAFICE  SI  CLIMATICE  
 
 
 
 3.1  Indicarea zonei  geografice si caracteristicile reliefului.  

Din punct de vedere geografic, comuna Secusigiu este situată în partea de nordvest a 
Câmpiei Vingăi, care face parte din Câmpia Tisei. Câmpia Vingăi, situată la sud de Mureş, are 
formă de evantai deschis spre sud-vest. Aceasta este cea mai veche şi cea mai înaltă câmpie 
mureşană, fiind totodată şi cel mai tipic piemont din toată Câmpia vestică, fapt indicat de 
grosimea pietrişurilor şi de geneza lor. Relieful este unul de câmpie şi de luncă. Pe malul 
Mureşului, de-a lungul digului, lăţindu-se sau îngustându-se,se întinde o pădure de foioase cu 
stejari, frasini, ulmi, plopi şi sălcii, în care trăiesc mai multe specii de mamifere .  

Rezervaţiile naturale Balta Bezdin şi Prundul Mare fac parte din zona protejată Parcul 
natural "Lunca Mureşului".  

Prima dintre acestea, şi anume rezervaţia de nuferi albi se găseşte pe una din ramificaţiile 
Mureşului, în pădure, în Balta Bezdin din perimetrul satului Munar.  

Rezervaţia naturală Prundul Mare , cu o suprafaţă de 91,20 ha, se află în imediata 
apropiere a Mănăstirii Bezdin şi reprezintă o arie cu prunduri (nisipuri depuse de-a lungul 
timpului de apele râului Mureş), lunci de câmpie, pâlcuri de pădure, pajişti şi zone umede cu stuf 
şi păpuriş. Flora în această rezervaţie este constituită din specii arboricole de stejar(Quercus 
robur ),frasin (Fraxinus excelsior) în asociere cu  răchită albă(Salix alba), plop negru(Populus 
nigra) sau plop alb (Populus alba);stuf(Phragmaties australis), papură (Typha ),precum şi specii 
ierboase protejate, printre care: neghina(Agrostemma githago),forfecuţa bălţii(Stratiotes aloides 
), inăriţa(Najas minor), peştişoara (Salvinia natans), stupiniţa (Platanthera bifolia), cornaci(Trapa 
natans) sau ştevia de baltă(Rumex aquaticus).  

Localizarea si definirea in spatiu terestru a fiecarei suprafete de pajisti analizate, a 
solurilor pe care vegeteaza, joaca un rol insemnat in determinarea conditiilor ecologice pentru 
cresterea plantelor pe pajisti. 
                 

             3.2  Altitudine, expozitie, pantă .  
               Localitatea Secusigiu se află pe o terasă aluvionară întinsă şi netedă formată de râul 
Mureş. Doar la sud-est, la vreo 2 km, hotarul comunei se ridică cu câţiva metri. Ridicătura 
aceasta, în formă de coastă, este numită Coasta Dealului. Înspre Mureş, terenul coboară şi este 
mlăştinos. Pe aici curge Aranca, care azi este canalizată. Câmpia Aranca, ca porţiune din Câmpia 
Vingăi, reprezintă o deschidere în con larg a luncii Mureşului şi începe de la Periam spre SV. Este 
cea mai nouă câmpie a Mureşului, pe centrul ei meandrând Aranca, care îşi are obârşia în lunca 
Mureşului la Sânpetru German. Altitudinea dominantă este de 80-85 de m, pe unele grinduri 
urcând până la 90 m. Rocile de suprafaţă sunt aluviuni recente iar peste ele apar şi nisipuri 
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dunificate sau roci lutoargiloase. Morfologic este o câmpie joasă, subsidentă, de luncă şi 
divagare,cu pantă in limitele 0-1%. Panta în zona de campie inalta cu ses aluvional este în  limitele 
25-30% .  Altitudinea maximã: 135m . 
            
 3.3  Caracteristici  pedologice si geologice;   

Din punct de vedere geologic, teritoriul  studiat se inglobeaza marelui bazin panonic. 
În pliocen, datorită sedimentaţiei puternice şi mişcărilor de ridicare ale uscatului, 

suprafeţele continentale îşi măresc întinderea paralel cu retragerea apelor marine şi apariţia 
lacurilor despărţite de câmpuri înalte. Odată cu cuaternarul se schiţează cursul actual al râului, 
direcţia de scurgere fiind dată de zona de subsidenţă a Mureşului Vechi. Prezenţa unor braţe 
părăsite ale Mureşului indică divagarea apelor. Între albiile suspendate ce au fost înălţate de 
către aluviunile bogate ale râurilor se găsesc terenuri mai joase, mlăştinoase cu nivel freatic la 
suprafaţă ce favorizează sărăturarea solurilor. Pe alocuri, conul de dejecţie al Mureşului a suferit 
înălţări urmat de desecări şi de apariţia nisipurilor continentale. 

Pe suprafaţa luncii râului s-a depus un strat loessoid ce reprezintă o rocă parentală 
deosebit de preţioasă pentru solurile fertile ale zonei, fiindcă în marea majoritate sunt 
caracteristice cernoziomurile şi cernoziomurile levigate.  

Sub aspect pedogeografic, in perimetrul localității Secusigiu există mai multe tipuri de sol : 
cernoziomuri, soluri nisipoase (aluviuni), sărături, lacoviște.  

Cernoziomurile, soluri fertile,se întind pe lângă calea ferată Arad-Periam, la sud-vestul 
comunei, pe o suprafaţă de aproximativ 1332 ha.  

Solurile nisipoase se găsesc în nord-vestul localităţii, între Canalul Aranca şi digul 
Mureşului, pe o suprafaţă de 1073 ha.  

Solurile sărăturoase reprezentând 278 ha, sunt amplasate la nord-vestul comunei, fiind 
delimitate la sud –vest de Canalul Aranca.  

La acestea se adaugă 353 ha de lacovişte în sud-vestul comunei.  
 

 3.4  Reteaua hidrografica.  
Localitatea Secusigiu este străbătură, în partea de nord-vest, pe o lungime de 4,5 km, de 

râul Mureş, care o şi desparte de comuna vecină Semlac. În zona de nord- vest, la un km de 
localitate , trece, aşa cum am menţionat deja, Canalul Aranca, care străbate şi satele Munar, 
Sânpetru German şi Satu Mare. Pârâul Aranca izvorăşte din apropierea localităţii Sânpetru 
German, din apele interstiţiale ale Mureşului, şi se îndreaptă spre sud-sud vest, iar Mureşul Mort 
provine din aceleaşi ape interstiţiale de la est de Arad. Aranca este un afluent al Tisei, iar Mureşul 
Mort se varsă din nou în Mureş. Ultima parte a cursului acestui pârâu a fost modificată artificial la 
începutul secolului XX, determinând ca acesta să se verse mai repede cu câţiva kilometri în Râul 
Mureş.  

La marginea Secusigiului, Aranca se bifurcă în două braţe, unul dintre acestea, care trece 
prin pământurile localităţii( Grădini şi Livezi) având numele de Beghei. Înainte de a fi canalizat, 
pârâul Aranca se revărsa în fiecare primăvară, formând o mulţime de bălţi, lucru care azi nu se 
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mai întâmplă. Din reţeaua hidrografică a comunei Secusigiu mai fac parte balta Copita, canalul 
Slatina şi lacul cu nuferi Bezdin. 
 

 3.5  Date climatice. Clima este una temperat continentală de tranziţie, cu influenţe 
submediteraneene, aerul cald din direcţia sud-vestică fiind generat de cicloni mediteraneeni, care 
determină un climat mai cald, cu precipitaţii mai frecvente, sub formă de ploaie şi lapoviţă în 
timpul iernii.  

 3.5.1.Regimul termic.  
Temperatura medie a perioadei de vegetaţie este de 17,6° C. Temperatura maximă 

absolută s-a înregistrat în 16.08.1952, respectiv 40,4° C, iar minima absolută în 06.02.1954 , cu o 
valoare de -30,1C°. Media precipitaţiilor anuale este de 564 mm, cu variaţii mari, de 275 mm, în 
1952 şi 853 mm în 1915. 

În timpul verii , deseori apare seceta ce se explică prin valorile ridicate ale evaporaţiei. 
Durata anuală de strălucire a soarelui înregistrează 2051-2075 ore, dar potenţialul maxim 

din punct de vedere astronomic este aproape dublu, de 4447 ore. De fapt, regimul anual al 
acestui element climatic coincide cu mersul temperaturii medii, durata maximă se prezintă în 
luna iulie cu o valoare de 300 de ore, iar cea mai scăzută medie lunară se înregistrează în 
decembrie, cu 55 de ore. Nebulozitatea medie anuala este intre 6,5 si 7,2. Numarul zilelor cu cer 
senin este in medie intre 130-140 pe an, iar in perioada sezonului de vegetatie de cca 75 zile. 

Un indicativ concret ce completează durata de strălucire a soarelui îl constituie regimul 
nebulozităţii, ce prezintă o medie anuală de 57-60% cu maxima în decembrie - în jur de 80%, iar 
minima în luna august -40 %. Ceaţa poate să-şi facă apariţia în fiecare anotimp. În timpul verii, 
ceaţa se formează mai ales în zori, dar numărul cel mai ridicat al zilelor cu ceaţă se înregistrează 
în sezonul de toamnă în lunile noiembrie şi decembrie, respectiv 10-13 zile. 

 Primele brume au fost semnalate în luna septembrie şi apar izolat (având o frcventa 
medie de 0.1 zile. Brumele târzii de primăvară apar în luna aprilie, dar au fost semnalate şi în luna 
mai cu o medie de 6.3 zile. Media anuală a zilelor cu brumă este de 19.8 zile.  

Iernile sunt blânde, în mulţi ani înregistrându-se numai temperaturi pozitive. Media 
maximă se înregistrează în luna iulie, respectiv +21,4° C, iar media minimă în ianuarie, respectiv 
+1,4 ° C. Primul îngheţ apare în medie la 20 oct, iar ultimul îngheţ, în medie la 17 aprilie (extrem 
de rar la 21 mai) majoritatea zilelor cu îngheţ au fost înregistrate în luna ianuarie, respectiv 25 zile 
din cele 90.2 zile.  

Numărul zilelor tropicale (cu temperatura medie peste 30° C) se ridică la cifra de 33.1 zile, 
cu cea mai mare frecvenţă în luna iulie.  

În ceea ce priveşte regimul termic al solului, se constată că în lunile februarie, martie, 
acesta are o evoluţie lentă, urmând îndeaproape mersul temperaturii aerului. Aceeaşi evoluţie se 
remarcă şi în toamna (de la sfârşitul lunii septembrie până în prima decadă a lunii noiembrie) cu 
diferenţe ceva mai pregnante (1-2 C) între valorile temperaturilor din stratul de sol şi cele din aer.  

O particularitate a regimului termic este apariţia bruscă şi timpurie în anumiţi ani a 
primăverilor ceea ce permite ca însămânţările în prima epocă să fie realizate mai timpuriu, faţă 
de restul ţării. Având în vedere însă faptul că ultimele îngheţuri şi brume târzii se pot produce la 
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sfârşitul lunii aprilie, şi uneori chiar la începutul lunii mai, se impune după caz asigurarea 
protecţiei culturilor în special a legumelor şi a pomilor fructiferi .  

Din datele prezentate rezultă ca însămânţarea culturilor din epoca întâi poate fi începută 
la sfârşitul lunii februarie, porumbul poate fi însămânţat începând cu luna aprilie, iar cele mai 
pretenţioase plante la temperatura, spre sfârşitul lunii aprilie.  

În condiţiile climatice menţionate, majoritatea plantelor de cultură întâlnesc condiţii bune 
de dezvoltare, iar soIurile evoluează înspre tipul zonal respectiv cernoziomul cambic.  

În lunile de vară (iulie, august, septembrie) se semnalează deficit de umiditate în sol în 
fiecare an cu tendinţa de creştere de la un an la altul cât şi deficite mai mici în lunile octombrie-
noiembrie care au repercusiuni negative asupra pregătirii terenurilor, semănatului şi răsăririi 
cerealelor de toamnă. Iarna-primăvara se semnalează excese de umiditate în sol. Acestea sunt 
mai intense pe treptele superioare de relief.  

În concluzie , condiţiile climatice sunt în general favorabile dezvoltării principalelor culturi, 
dar variabilitatea caracteristicilor climatice: temperaturilor, a precipitaţiilor (apariţia perioadelor 
secetoase, a ploilor cu grindină, a perioadelor cu exces de umiditate) a umidităţii aerului, a 
îngheţurilor târzii se reflectă în inconstanţa producţiilor agricole.  

Conform datelor din literatura de specialitate, începerea păşunatului se face când plantele 
din pajişte au aproximativ 10 cm înălţime şi terenul este zvântat. 

  Tinând cont de aceste caracteristici ale climei zonale, durata de păşunat,este de 
aproximativ 184 zile : (de la Sf.Gheorghe - ultima decadă a lunii aprilie - la Sf. Dimitrie - sfârşitul 
celei de a doua decade a lunii octombrie). 

3.5.2 Regimul pluviometric. 
Precipitaţiile sunt bogate mai ales la sfârşitul primăverii şi toamna, având valori medii 

între 400-600 ml/ m2. Verile sunt secetoase, mai ales lunile iulie şi august, când nu plouă deloc. 
Cantitatea medie anuala de precipitatii este de 720 mm. Precipitatiile inregistreaza un maxim in 
luna iunie-iulie (135 mm) si doua minime :unul mai accentuat in luna februarie si altul mai putin 
accentuat in luna septembrie.Umiditatea relativa a aerului se situeaza in jurul a 70%(media 
anuala ). 

Deoarece in zona cad si ploi cu caracter torential(averse insotite de descarcari electrice), 
ele pot avea efecte negative puternice asupra solurilor si terenurilor. 

In sezonul de vegetatie cad cca 600 mm anual, cantitate suficienta pentru dezvoltare in 
bune conditii a vegetatiei ierboase si forestiere. Cea mai ploioasa perioada este la inceputul verii, 
iar cea mai secetoasa la inceputul toamnei.Perioadele cu precipitatii insumeaza cca 170 zile 
anual, cea mai mare frecventa avand-o luna iunie (15-17 zile ). 

Caracterul uşor arid al climei nu poate fi estompat nici de maximele de precipitaţii ce se 
înregistrează în sezonul cald. Vara este caracterizată şi de ploile torenţiale, când se înregistrează 
precipitaţii ce depăşesc 100 de mm/zi. În sezonul rece, în proporţie de 16-18 %, precipitaţiile cad 
sub formă de ninsoare. În ceea ce priveşte durata stratului de zăpadă, sunt rare iernile în care 
stratul de zăpadă să se menţină continuu. Numărul zilelor cu strat de zăpadă nu depăşeşte 33-35. 
Grosimea maximă a stratului de zăpadă este de 45-65 cm. S-au înregistrat rar ierni fără strat de 
zăpadă. Data primei ninsori este 20 noiembrie, iar a ultimei este 20 martie. S-au înregistrat însă 
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ninsori în luna octombrie şi foarte des în aprilie, respectiv mai rar în mai. În funcţie de condiţiile 
termice şi de regimul precipitaţiilor, se formează ape stătătoare, care dăinuie mai mult sau mai 
puţin. 

3.5.3 Regimul eolian.  
Vânturile sunt neregulate şi bat dinspre SE şi NE. Ele sunt cunoscute în popor ca „Vântul 

mare” şi „Ungurescul. ” „Vântul mare” este un vânt umed care aduce ploaie iar „Ungurescul” este 
un vânt rece.  

In zona studiata numarul mediu al zilelor cu vant tare (v >11m/s) este de 35, iar cel al 
zilelor cu furtuni(v > 16 m/s ) este de 7. Lunile cele mai periculoase din acest punct de vedere, 
sunt martie-mai, cand viteza mare a vanturilor asociata cu frecventa ridicata a ninsorilor cu 
zapada moale, favorizeaza producerea doboraturilor si rupturilor. 

In ceea ce priveste intensitatea medie a vanturilor, ea creste in general cu altitudinea 
variind intre 3,0–3,2 m/sec. Pe teritoriul judeţului Arad , vitezele maxime se conturează în sezonul 
de primăvară, când viteza medie lunară este de 3,6-3,8 m/sec, în martie şi aprilie, iar valorile 
minime în septembrie, cu valori de 2,5 m/sec. În ceea ce priveşte vitezele extreme înregistrate, 
acestea au atins valori destul de mari, mai exact 44 m/sec. Vântul puternic din sezonul rece 
troieneşte zăpezile, fenomen ce apare în fiecare deceniu aproximativ de 3-4 ori. Nu se poate vorbi 
de direcţie dominantă, dar se constată o frecvenţă mai mare vântului din direcţia nord-nord-
estică şi din direcţia opusă, deci cea sudică. 

Vanturile ce bat in zona nu prezinta in general pericol pentru vegetatia ierbacee si 
forestiera, decat prin marirea evapotranspiratiei in lunile secetoase si foarte calde. 

În aria protejată sunt amplasate două staţii meteo automatizate. În perioada anilor 2005 – 
2007,acestea au înregistrat o temperatură media anuală de 11,6 0C şi o minimă absolută de -
22,3ºC, în anul 2005. Maxima absolută de temperatură s-a înregistrat în anul 2007, la o valoare de 
39,8 ºC. 

Intensificarea circulaţiei atmosferice, creşterea vitezei vânturi lor se regăsesc în efectele 
negative climatice.  
  
 
 
 
 
 

CAPITOLUL  IV  -  VEGETATIA  
 
 
4.1  Date fitoclimatice. 

 
               Localitatea este situată la 3 km de Mureş iar vegetaţia este una specifică zonei de câmpie-
luncă, cu zone de pădure şi tufărişuri subcontinentale peri-panonice. Vegetaţia este pe mari 
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suprafeţe una de câmpie, în care cresc spontan plante precum trifoiul sălbatic, măzărichea, coada 
şoricelului, traista ciobanului, păpădia, bozul, cicoarea, măcrişul sălbatic, izma, nalba, pelinul.  

Vegetaţia erbacee, tipică de silvostepă, este un rezultat al factorilor climatici, hidrici şi 
edafici, modificaţi mai mult sau mai puţin de factorul antropic. În afara speciilor erbacee cultivate 
în terenurile arabile din zona dig-mal sau terasă înaltă-mal, în flora spontană se întâlnesc frecvent 
specii ca: Agropyron repens, Calamagrostis epigeios, Artemisia vulgaris, Filago arvensis, Falcaria 
vulgaris, Malva pusilla, Lepidium draba, Festuca valleriaca, Vicia sp. 

Pajiştile de câmpie sunt constituite din asociaţii de Festuca, Poa, Lolium, Agrostis, 
Trifolium, Euphorbia, Plantago. 

Vegetaţia palustră şi cea plutitoare din bălţile ce urmează cursul Mureşului este alcătuită 
de peştişoară -Salvinia natans, plutică -Nymphoides peltata, dosnica-vânătă -Clematis 
integrifolia, spălăcioasa de baltă- Senecio paludosus şi jaleşul de baltă -Stachys palustris. Pe 
alocuri sălcetele -Salicetum albae-fragilis sunt însoţite de arbuşti şi de stratul ierbos în care se 
găseşte gălbenuşa -Potentilla supina şi căprişorul -Cyperus flavescens. 

Pe partea stângă mai înaltă a cursului Mureşului, care este ferită de viituri, se mai găsesc 
câteva fragmente din vechea silvostepă cu intercalaţii de petice de Salvio-Festucetum rupicolae. 
Locul păiuşului este preluat mai ales de graminee, de firuţ -Poa pratensis, Poa bulbosa, de jaleş - 
Salvia nemorosa, S. pratensis, S. austriaca şi de buruiana junghiului -Potentilla arenaria. 

Există suprafeţe mai mult sau mai puţin întinse unde se întâlnesc specii de plante erbacee 
rare sau pe cale de dispariţie. Astfel au fost semnalate exemplare răzleţe de Ornithogalum 
boncheanum, Ornithogalum pyramidale -băluşca, Xeranthemum annuum -plevaiţa, Echium 
italicum.  

În zăvoaiele de plop şi salcie este caracteristică prezenţa masivă a speciilor erbacee 
căţărătoare, care dau pădurii un aspect de galerie: Vitis silvestris, Humulus lupulus -hamei, 
Clematis vitalba -curpenul, Partenocissus inserta. Aceste specii se găsesc cu precădere în zonele 
Prundul Mare şi Prundul Mic, din cadrul Rezervaţiei Naturale Prundul Mare. Flora în această 
rezervaţie este constituită din specii arboricole de stejar(Quercus robur ),frasin (Fraxinus 
excelsior) în asociere cu  răchită albă(Salix alba), plop negru(Populus nigra) sau plop alb (Populus 
alba);stuf(Phragmaties australis), papură (Typha ),precum şi specii ierboase protejate, printre 
care: neghina(Agrostemma githago),forfecuţa bălţii(Stratiotes aloides ), inăriţa(Najas minor), 
peştişoara (Salvinia natans), stupiniţa (Platanthera bifolia), cornaci(Trapa natans) sau ştevia de 
baltă(Rumex aquaticus).  

În pădurile de stejar şi frasin, stratul ierbos este deosebit de bogat în specii precum: 
Ranunculus sp., Scilla bifolia, Anemone ranunculoides, Anemone silvestris, Stachys silvestris, Viola 
sp., Geranium sp. sau Polygonatum sp. În zona protejată Prundul Mare se găsesc specii rare de 
orhidee: Platanthera bifolia şi Epipactis latifolia. 

Ecosistemele acvatice sunt prezente în primul rând în Unitatea de Producţie I Bezdin, din 
cadrul Ocolului Silvic Iuliu Moldovan, acestea formându-se pe vechile albii ale Mureşului. Aici 
apar asociaţii vegetale cu Scirpo-Phragmitetum -stufăriş, Typhaetum angustifoliae -papură, 
Schoenoplectetus lacustris -pipirig. Specific pentru Balta Bezdin este bogăţia în specii palustre 
plutitoare cum ar fi Nymphoidetum peltateae –plutica sau Potametum natantis - broscăriţa. 
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Rezervaţia de nuferi albi se găseşte pe una din ramificaţiile Mureşului, în pădure, în Balta Bezdin 
din perimetrul satului Munar. 

4.2. Descrierea tipurilor de staţiune. 
Pentru descrierea stațiunilor unde se întâlnesc pajiști permanente s-a avut în vedere 

lucrarea ,,PRINCIPALELE TIPURI DE PAJIȘTI DIN ROMÂNIA,,- (1987) unde este prezentată zonarea 
și regionarea ecologică a pajiștilor după cum urmează:  

 A. PAJIȘTI ZONALE  
1. Etajul alpin (al pajiștilor alpine)  
2. Etajul subalpin (al jnepenișurilor)  
3. Etajul boreal (al pădurilor de molid) 
4. Etajul nemoral (al pădurilor de foioase)  
    4.1. Subetajul pădurilor de fag și de amestec de fag cu rășinoase  
    4.2. Subetajul pădurilor de gorun și amestec cu gorun  
5. Zona nemorală (a pădurilor de stejari)  
    5.1. Subzona pădurilor de stejari mezofili  
    5.2. Subzona pădurilor de stejari submezofili – termofili  
6. Zona silvostepei  
7. Zona stepei  
B. PAJIȘTI INTRAZONALE  
8. Pajiști din lunci și depresiuni  
9. Pajiști de sărătură (halofile)  
10.Pajiști de nisipuri(psamofile),, (PRINCIPALELE TIPURI DE PAJIȘTI DIN ROMÂNIA -1987-

ȚUCRA și colab.). 
  Statiunea din care fac parte pajistile comunei Secusigiu poate fi încadrată în zona de 

silvostepă spre stepă semiumedă.  

4.3. Tipuri de pajişti. Descrierea tipurilor. 
   Pajiştile zonale colinare şi de câmpie cuprind: 
             Pajiştile de Festuca valesiaca (păiuş stepic)  
Răspândire şi ecologie. Aceste pajişti sunt reprezentative pentru zonele de stepă şi silvostepă 

din ţara noastră. Festuca valesiaca, specia ierboasă edificatoare este o specie xerofilă, cu mare 
plasticitate ecologică, care se întinde din zona de stepă până în zona nemorală şi anume în 
subzona pădurilor de stejar pedunculat (Quercus robur) şi subzona pădurilor de cer (Quercus 
cerris), gârniţă (Quercus frainetto) din Dealurile Vestice şi subetajul pădurilor de gorun (Quercus 
petraea). Cele mai mari suprafeţe cu păiuş stepic sunt pe zonele însorite.  

Solurile, pe care se extind aceste pajişti sunt cernoziomurile, regosolurile, pseudorendzinele şi 
solurile cernoziomoide.  

Vegetaţia are în componenţă numeroase specii ierboase nevaloroase, dăunătoare (scaieţi, 
pelin, etc.) şi toxice (alior, coronişte, etc.) sau vegetaţie lemnoasă dăunătoare ca: porumbar, 
păducel, măceş, verigariu şi altele.  

Valoarea pastorală este mediocră, cu potenţial de producţie scăzut de numai 3-5 t/ha MV şi o 
încărcare medie de 0,3-0,5 unităţi vită mare (UVM) la ha.  
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              Pajiştile de Festuca rupicola (F. sulcata) (păiuş de silvostepă)  
Răspândire şi ecologie. Pajiştile de Festuca rupicola se întâlnesc în arealul pădurilor de stejar 

pedunculat din Podişul Transilvaniei în subzona pădurilor de cer şi gârniţă din Dealurile Vestice 
până la cca 600 m altitudine, pe versanţi slab până la moderat înclinaţi (6-140) pe toate expoziţiile 
la altitudini mai joase şi numai însorite la altitudini mai mari.  

Solurile predominante sunt cernoziomuri cambice, soluri cenuşii, brune argiloiluviale, 
rendzine, regosoluri, erodisoluri.  

Vegetaţia este dominată de numeroase specii nevaloroase, dăunătoare şi toxice (alior, scaieţi, 
pelin,etc.), care diminuează mult calitatea acestor pajişti.  

Valoarea pastorală şi productivitatea este slabă-mijlocie, cu o producţie de 3,5-6 t/ha MV şi o 
capacitate de păşunat de 0,4-0,6 UVM/ha.  

                Pajiştile de Poa pratensis ssp. angustifolia (firuţa)  
Răspândire şi ecologie. Pajiştile de firuţă se întâlnesc în zona nemorală din sudul ţării, în aria 

pădurilor de cer şi gârniţă, la altitudini joase cuprinse între 100-300 m, pe terenuri plane şi uşor 
înclinate.  

Poa pratensis este o graminee mezofită, cu o valoare furajeră bună şi grad ridicat de 
consumabilitate.  

Solurile sunt cernoziomice argiloiluviale, brune roşcate, brune roşcate luvice şi vertisoluri.  
Vegetaţia este foarte bine încheiată, în care se întâlnesc totuşi specii fără valoare furajeră 

(bărboasă, obsigi, osul iepurelui, etc.) dăunătoare şi toxice (alior, scaieţi, piciorul cocoşului, etc.). 
Valoarea pastorală este bună, cu producţie de 7,5-12,5 t/ha MV şi o capacitate de păşunat de 1-
1,5 UVM/ha.  

                Pajiştile degradate de Botriochloa ischaemum (bărboasă)  
Răspândire şi ecologie. Pajiştile de bărboasă sunt cele mai răspândite tipuri de pajişti derivate 

din cele de Festuca valesiaca şi Festuca rupicola, ca efect al păşunatului abuziv, neraţional şi al 
eroziunii solului, din Podişul Moldovei, Depresiunea Transilvaniei, Podişul Dobrogei cât şi al unor 
enclave din Dealurile Olteniei şi Banatului. Botriochloa ischaemum este o specie oligotrofă, 
xerofită cu largă amplitudine ecologică din zona de stepă până în subetajul gorunului şi chiar al 
fagului, în special pe coastele însorite, moderat până la foarte puternic înclinate, cu grade diferite 
de eroziune ale solului.  

Solurile dominante sunt regosolurile, solurile brune argiloiluviale, brune luvice şi luvisoluri 
albice.  

Vegetaţia acestui tip de pajişte derivată este frecvent invadată de buruieni, specii dăunătoare 
şi toxice (alior, lumânărică, scaieţi, pelin, pojarniţă, etc.).  

Valoarea pastorală şi productivitatea este foarte slabă, cu producţii de 1,5-5 t/ha MV, în 
funcţie de intensitatea degradării, cu o capacitate de păşunat în jur de 0,3-0,4 UVM/ha.  

Pajişti azonale : 
              Pajiştile din lunci şi depresiuni  
Aceste pajişti sunt influenţate în mare măsură de condiţiile de sol şi umiditate specifice 

luncilor râurilor . 
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Pădurile de luncă (zăvoaiele) sunt răspândite în albiile majore ale râurilor, având ca specii 
dominante arinul negru (Alnus glutinosa), plopul alb (Populus alba), sălcii (Salix sp.), ulmi (Ulmus 
sp.), la altitudine arinul alb (Alnus incana) şi altele.  

Vegetaţia ierboasă poate fi dominată de următoarele specii care edifică tipuri de pajişti 
distincte:  

Agrostis stolonifera (iarba câmpului)  
Alopecurus pratensis (coada vulpii)  
Poa pratensis (firuţa)  
Lolium perenne (iarba de gazon, raigrasul peren)  
Arrhenatherum elatius (ovăsciorul)  
Festuca pratensis (păiuşul de livezi) şi alte specii foarte valoroase furajere care au fost 

introduse deja în cultură.  
Modul de folosinţă al acestor pajişti este în regim de fâneaţă şi uneori mixt (fâneaţă-păşune).  
Aceste tipuri de pajişti naturale au producţiile cele mai ridicate, datorită regimului de 

umiditate favorabil şi solurilor bogate aluvionare din luncile râurilor.  
Valoarea pastorală este bună spre foarte bună, cu producţii de 7,5-15 (30) t/ha MV în funcţie 

de tip şi mod de întreţinere. 
Pajiştile de pe soluri saline şi alcaline 

    Aceste tipuri de pajişti sunt răspândite și în Câmpia de Vest, pe solurile saline şi alcalice. 
    Pajiştile de Puccinellia limosa sunt cel mai bine reprezentate, au o producţie scăzută, de 4-7 
t/ha MV şi o valoare pastorală slabă-mijlocie, care suportă o capacitate de păşunat de 0,3-0,6 
UVM/ha. Pajiştile de Salicornia europaea - Suaeda maritima sunt răspândite mai ales pe 
solonceacuri, pe care cresc aproape în exclusivitate specii fără valoare furajeră, toleranţe la 
concentraţia mare de săruri din aceste soluri. 
    Producţia medie este de 5-6 t/ha MV, de foarte slabă calitate, cu o valoare pastorală foarte 
slabă şi cu o capacitate de păşunat de 0,1-0,2 UVM/ha. 

 Pentru cunoasterea fitocenozelor pajistilor, speciile care intră în componenta acestora le 
prezentăm în urmatoarele 4 grupe: graminee, leguminoase, plante din alte familii botanice: 
(diverse) , arbusti si arbori. 

 
Principalele graminee și leguminoase furajere din vegetaţia pajiștilor permanente sunt redate 

in tabelul  urmator : 
 
 
Nr. 
crt. 

 
 
Denumirea ştiinţifică 
(populară)  

 
 
Formaţii de 
pajişti şi 
condiţiile 
ecologice unde 
trăieşte  

 
 
Însuşiri 
morfologice şi  
biologice  

 
 
Producti -  
vitate 

 
 
 Indice 
de 
calitate 

0 1 2 3 4 5 
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 1 Agropyron cristatum  
(pir cristat)  

Pajiști de 
câmpie și deal 
din zona de 
stepă și 
silvostepă  

Tufă rară, de 
30-40  
cm, timpurie, 
foarte  
rezistentă la 
secetă  

Mijlocie  3  

 2 Agropyron repens  
(pir târâtor)  

Fâneţe de luncă 
pe soluri 
nisipoase  

Plantă cu 
stoloni,  
înaltă, 
rezistentă la  
secetă  

Mare  2  

 3 Agrostis capillaris  
(iarba câmpului)  

Pajişti de deal şi 
munte pe soluri 
sărace  

Tufe rare, de 
40-60  
cm, înfloreşte 
târziu şi  
otăveşte bine  

Mijlocie  3  

 4 Agrostis stolonifera  
(moleaţă)  

Pajişti de lunci 
cu exces de 
umiditate şi 
soluri bogate  

Plantă cu 
stoloni, de  
70-80 cm, 
foarte  
rezistentă la 
inundaţii,  
sensibilă la 
secetă  

Mare  3 

 5 Agrostis rupestris  
(iarba stâncilor)  

Pajişti de lunci 
cu exces de 
umiditate şi 
soluri bogate  

Plantă cu 
stoloni, de  
70-80 cm, 
foarte  
rezistentă la 
inundaţii,  
sensibilă la 
secetă  

Mare  3 

 6 Alopecurus pratensis  
(coada vulpii)  

Păşuni din 
etajul alpin pe 
soluri scheletice 
acide  

Plantă scundă 
(10 15 
cm) cu tufă 
rară,  
rezistentă la 
geruri  

Foarte 
mică  

1 

 7 Anthoxantum 
odoratum (viţelarul)  

Fâneţe de lunci 
cu soluri revene 
şi bogate  

Înălţime 70-80 
cm.  
Rezistentă la 

Mare  4 
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ger şi  
inundaţii, 
sensibilă la 
secetă.  
 

 8 Anthoxantum 
odoratum (viţelarul)  

Pajişti de deal şi 
munte, soluri 
sărace  

Tufă rară, 
scundă (20-30 
cm), înfloreşte 
timpuriu, are 
miros specific 
de cumarină 

Mica 1 

 9 Arrhenatheum elatius  
(ovăscior)  

Fâneţe cu soluri 
profunde şi 
bogate  

Tufă rară de 1-
1,3 m, tipică de 
fâneaţă  

F.mare 4 

10 Beckmania 
erucaeformis  
(becmanie)  

Pajiști de 
câmpie pe 
soluri umede, 
moderat 
sărăturate  

Plantă cu 
stoloni 80-130 
cm, rezistentă 
la sărăturare  

Mijlocie 3 

11 Puccinellia distans 
(iarbă de sărătură)  

              Pajiști 
de sărătură  

Tufă rară, 30-50     
cm, rezistentă 
la secetă 

Mica 3 

12 Lotus corniculatus  
(ghizdei)  

Pajişti din zona 
de deal şi 
montană pe 
soluri foarte 
diferite ca 
fertilitate şi 
reacţie, 
cultivată  

Pajişti din zona 
de deal şi 
montană pe 
soluri foarte 
diferite ca 
fertilitate şi 
reacţie, 
cultivată  

Mare 4 

13 
 

Medicago falcata  
(lucerna galbenă)  

Fâneţe din zona 
de deal şi 
premontană pe 
coaste uscate  

Fâneţe din zona 
de deal şi 
premontană pe 
coaste uscate  

Mijlocie 4 

14 Medicago lupulina  
(lucerna măruntă)  

Pajişti şi 
pârloage din 
zonele de deal 
şi montană  

Pajişti şi 
pârloage din 
zonele de deal 
şi montană  

Mica 4 

15 Melilotus albus  
(sulfina albă)  

Făneţe şi 
pârloage mai 
umede din 

Plantă bianuală, 
foarte înaltă 1,2 
-1,5 m, 

F.mare 2 
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zonele de deal 
şi munte, 
cultivată  

rezistentă la 
ger, otăveşte 
mai slab  

16 Melilotus officinalis  
(sulfina galbenă)  

Fâneţe şi 
pârloage pe 
terenuri mai 
uscate din 
zonele de deal  

Plantă bianuală, 
1-1,2 m, 
rezistentă la ger 
şi secetă  

Mare 2 

17 Onobrychis viciifolia  
(sparceta)  

Pajişti de deal şi 
premontane, cu 
soluri 
calcaroase, 
cultivată  

Tulpină de 40-
60 cm, foarte 
rezistentă la 
secetă,otăveşte 
slab,nu produce 
meteorizaţii  

Mare 4 

18 Trifolium pannonicum  
(trifoi panonic)  

Fâneţe de deal 
şi munte pe 
soluri sărace  

Tulpină de 30-
50 cm, frunze 
păroase, 
otăveşte greu 
după coasă 

Mijlocie 3 

19 Trifolium pratense  
(trifoi roşu)  

Pajişti de luncă, 
deal şi munte, 
pe soluri mai 
bogate, cultivat  

Fâneţe de deal 
şi munte pe 
soluri sărace  

F.mare 5 

20 Trifolium repens  
(trifoi alb)  

Pajişti de luncă, 
deal şi munte, 
pe soluri mai 
bogate şi 
umiditate 
optimă, cultivat  

Tulpini 
târâtoare, 
sensibil la 
secetă, 
otăveşte foarte 
puternic după 
coasă şi 
păşunat  

Mare 5 

21 Plantago lanceolata  
(pătlagina)  

Pajişti din toate 
zonele  

Perenă, frunze 
înguste  

Verde şi 
fân  

2 

22 Prunella vulgaris  
(busuioc sălbatic)  

Păşuni din zone 
de deal şi 
munte  

Perenă, 15-20 
cm  

Fân  1 

23 Rumex acetosa 
(măcriş)  

Fâneţe de 
luncă, deal şi 
munte  

Perenă, talie 
înaltă  

Verde şi 
fân  

1 

24 Taraxacum officinale  
(păpădie)  

Pajiști din toate 
zonele  

Perenă, frunze 
în rozetă  

Verde şi 
fân  

3 
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 Plante toxice şi vătămătoare din pajiştile permanente 

 
 
 
Nr.crt. 

 
 
Denumire 
ştiinţifică  
(populară)  

 
 
Răspândi
re  

 
 
Substanţa 
toxică  

 
 
Specii de animale 
ce pot fi 
intoxicate  

 
 
Acţiune toxică  

   1. Ranunculus 
acer  
(piciorul 
cocoşului)  

Pajişti 
umede  

Uleiuri 
eterice  

Cai şi bovine  Irită pielea  

2. Ranunculus 
sceleratus 
(boglari)  

Păşuni 
umede  

Uleiuri 
eterice  

Cai şi bovine  Sistemul nervos, 
mucoasa digestivă  

3. Papaver 
rhoeas  
(macul roşu)  

Terenuri 
părăsite  

Narcotic 
puternic  

Bovine  Amorţeală şi 
simptome de 
turbare  
 

 
 

4. 

Conium 
maculatum  
(cucută)  

Pajişti 
umede, 
tufişuri  

Conhidrin
ă, coniină  

Toate speciile  Sistem nervos şi 
digestiv  

 
          Pajistile de pe teritoriul comunei Secusigiu, judetul Arad sunt încadrate în etajul 

fitoclimatic de silvostepă. 
Observatiile făcute asupra covorului vegetal din pajistile apartinătoare comunei Secusigiu 

dau posibilitatea să stabilim interdependenta dintre  climatul local si grupele de plante. 
 Pentru determinarea compozitiei floristice au fost efectuate mai multe relevee botanice , 

în functie de suprafata pajistii luată în studiu. S-a avut în vedere colectarea datelor care sa 
permită identificarea diferitelor tipuri de pajisti/comunitati vegetale (asociatii). În acest sens au 
fost utilizate metode de studiu specifice.   

Studiul vegetatiei si determinarea compozitiei floristice pe pajistile  localitătii s-au realizat 
prin metoda pratologică.  

  Arealul localitatii este situat în zona de silvostepă cu o vegetatie caracteristică acestei 
zone. Pajistile de câmpie si podisuri joase ,sunt reprezentate prin păsuni slab pâna la mijlociu 
productive. Valoarea pastorală este mediocră, cu productie estimată de  9 t/ha masă verde . 

  Pe aceste pajisti se remarcă cu o constantă ridicată un nucleu de specii mezofile proprii 
acestor pajisti,cu valoare furajeră bună de pe terenuri plane, pe soluri fertile, mezobazice-
eubazice, mijlociu aprovizionate cu fosfor si potasiu. In covorul ierbos al acestor pajisti predomină 
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speciile Lolium perene, Trifolium repens, Poa pratensis; la care se adaugă specii care alcătuiesc 
diferite subasociatii cu abundentă - dominată si constantă diferit. 

   Păsunile slab productive, mezoxerofile, pâna la xerofile termofile, au valoare furajeră 
mediocră, pe soluri mezobazice, mediu aprovizionate cu fosfor si potasiu , slab humifere, 
nefertilizate. In compozitia acestor pajisti  se afla frecvent: Festuca valesiaca, Festuca rupicola, 
Botriochloa ischaemum. 

    În zonele unde se practică un păsunat excesiv se crează conditii de aridizare favorabile 
vegetatiei mezoxerofile si chiar xerofile. Pe alocuri păsunatul excesiv si lipsa lucrărilor de 
întretinere creează conditii pentru instalarea unor specii ruderale de scaieti si spini (Dipsacus 
laciniatus, Carduus nutans, Eryngiumcampestre, Carthamus lanatus, Xanthium spinosum, 
Xanthium strumarium) care depreciază calitatea pajistei. 

    În zonele cu exces de umiditate (mlăstinoase), întâlnim specii caracteristice  care se 
instalează si se dezvoltă o vegetatie alcatuită din specii hidrofile si higrofile, de constitutie 
grosieră, slab consumate de animale, sau folosite ca asternut. În componenta acestui tip de pajisti 
predomina îndeosebi speciile genului Carex, pajisti cu rogozuri înalte (Caricetum ripariae), rogoz 
aspru(Caricetum gracilis), rogozul vulpii(Caricetum vulpinae), ierbaluta(Phalaridetum 
arundinacea), iar dintre graminee Phalaris arundinacea, Agrostis canina, Poa palustris  
deasemenea pot fi întâlnite si Calamagrostis arundinacea, Juncus, etc). 

În anumite zone datorită prezentei mai îndelungate a animalelor în acelasi loc s-au 
dezvoltat specii nitrofile ca stevia si urzica, alături de care mai apar Poligonum aviculare, Carduus 
nutans,etc.  

Mentionăm că în fiecare pajiste, în parte, proportia dintre aceste specii poate sa fie 
diferită, unele specii pot să nu mai apară sau pot sa apară alte specii, în functie de  dispunerea 
pajistilor, dar si a modului de utilizare si de lucrările care au fost executate în aceste pajisti. 

Vegetatia pajistilor, în ansamblul ei fizionomic se diferentiază floristic în functie de factorii 
pedoclimatici, fapt ce determină existenta unor asociatii si tipuri de pajisti specifice. 

Dezvoltarea vegetatiei pajistilor din UAT Secusigiu este afectată de aparitia perioadelor de 
uscăciune, a  căror durată medie se încadrează între 10-30 zile, cu o frecventă mai ridicată în 
lunile iulie si august. Efectele fenomenului sunt resimtite de plantele xerofile care îsi încheie ciclul 
vegetativ mai devreme, diminuând valoarea economică a pajistilor în care ele sunt dominante. 

În general vegetatia din păsunile studiate suferă anumite procese de degradare datorită 
subpăsunatului, a lipsei lucrărilor de întretinere (lăstăris) si ameliorare corespunzatoare, dar si 
datorită unor factori limitativi precum excesul de umiditate întâlnit în special în perioada 
primăverii , corelat cu un regim hidric deficitar în timpul verii. 

Principalele specii de plante din vegetatia pajiştilor permanente 
În pajistile apartinătoare localitătii, vegetatia este alcatuită în majoritate din plante 

perene, plante care prezintă cea mai mare importantă economică .  
Între aceste plante s-au format asociatii caracteristice cu anumite trăsături specifice, sub 

influenta factorilor biologici si antropogeni. 
Vegetatia de silvostepă si chiar de stepă se caracterizează prin predominarea 

formatiunilor ierboase, întâlnindu-se însă rar si pâlcuri de vegetatie lemnoasă. Pajistile stepice 
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ruderalizate, xerofile, mezofile si cele stepizate sunt restrânse în urma extinderii suprafetelor 
arabile. 

Vegetatia azonală de luncă, cu caracter hidrofil si mezofil este alcatuită dintr-o serie de 
specii ierboase si lemnoase caracteristice (sălcii, plop, anin). 

Unele specii sunt productive si au o compozitie chimica valoroasă fiind plante bune de 
nutret, spre exemplu: Lolium perenne (raigras), Dactylis glomerata (golomat), Festuca pratensis 
(paiusul de livezi),Trifolium repens (trifoiul alb), Lotus corniculatus (ghizdeiul),Trifolium pratense 
(trifoiul rosu).Aceste specii au o valoare furajeră ridicată, ceea ce le recomandă în alcatuirea 
amestecurilor pentru supra-însământarea pajistilor. 

Alte specii întâlnite sunt nevaloroase din punct de vedere furajer, de slabă calitate, 
neconsumate de animale (exemplu: Capsella bursa – pastoris, Juncus conglomeratus, Juncus 
effusus); iar altele pot fi toxice sau vătămătoare pentru animalele care păsunează sau daunătoare 
vegetatiei pajistilor. 

Vegetaţia care se dezvoltă pe pajiştile din incinta amenajamentului pastoral de pe raza 
localităţii este condiţionată si de tipul de sol.  

Compoziţia floristică a tipurilor de pajişti variază de la parcelă la parcelă, şi de la anotimp 
la anotimp. Caracteristic pentru acestea sunt asociaţiile alcătuite din următoarele grupe de 
plante: Festuca stricta, Festuca rupicola , Festuca valesiaca, Festuca rubra (paius rosu), Medicago 
minima (bur-trifoi mic), Veronica austriaca (veronica), Artemisia austriaca (pelin), Bromus erectus 
(iarba de lunca), Hordeum hyistrix (orz salbatic), Dactilis glomerata (golomat), Salvia nutans, 
Brachypodium pinnatum (bumbacul fals), Lolium perene (Raigras englezesc), Medicago falcata 
(trifoi marunt), Trifolium pratense (trifoiul rosu), Trifolium repens (trifoiul alb), Lotus corniculatus  
(ghizdei).  

În unele parcele din zona studiata, am întâlnit un mozaic de  soluri: lăcovisti şi 
cernoziomuri cu insule mai mici sau mai mari de soluri sărăturate.  

Vegetaţia acestor parcele este mult mai diversă, şi cu o valoare nutritivă mai ridicată. 
Compoziţia floristică este influenţată foarte mult de rezerva de apă din sol, un rol foarte 
important îl are şi nivelul freatic. 

Pot fi întâlnite  următoarele plante în diferite asociaţii: Festuca stricta (iarba din lume), 
Festuca rupicola (festuca), Festuca valesiaca, Festuca rubra (paius rosu), Medicago minima (bur-
trifoi mic), Veronica austriaca (veronica), Artemisia austriaca (pelin), Bromus erectus (iarba de 
lunca), Hordeum hyistrix (orz salbatic), Dactilis glomerata (golomat), Salvia nutans, Brachypodium 
pinnatum (bumbacul fals), Lolium perene (Raigras englezesc), Medicago falcata (trifoi marunt).  

În zonele cu aport freatic, mai  umede, se întâlnesc următoarele ierburi: Alopecurus 
pratensis (coada vulpii), Poa pratensis (floarea fânului), Agrostis stolonifera (iarba câmpului), 
Festuca pratensis (paius de livadă), Agrostis capilaris (iarba câmpului),Trifolium pratense (trifoiul 
rosu), Trifolium repens (trifoiul alb), Lotus corniculatus  (ghizdei), Dactilis glomerata (golomăt), 
Festuca rubra (păius rosu), Phleum pretense (timoftica).  

În unele parcele, sunt insule mai mici sau mai mari de soluri sărăturate, în care predomină 
următoarele plante, grupe de plante specifice solurilor cu un pH peste 7,5: Puccinelia distans 
,Puccinelia limosa, Hordeum hyistrix (orz sălbatic), Salicornia europea, Sueeda maritime, Festuca 
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pseudovina, Artemisia maritima (peilin), Agrostis stolonifera(iarba campului), Statice gmelini, 
Trifolim fragiferum, Gypsophila muralis, Juncus spp scyrpus (pipirig), Carex  sp. (rogoz), etc. 

Valoarea nutritivă a acestor plante este foarte slabă şi sezonieră: primăvara, începutul 
verii  şi uneori toamna. In verile aride şi toamnele secetoase aceste soluri aproape sunt lipsite de 
vegetaţie.       

In toate parcelele se întâlnesc si buruieni fără valoare nutritivă,de slaba calitate, 
nevaloroase din punct de vedere furajer; neconsumate de animale(Capsella bursa-pastoris,Juncus 
conglomeratus,Juncus effusus|) Cirsium sp. (palamida), Senecio sp. (bătrânul în primăvară), 
Eringium sp., Xantium spinosum (ghimpe), Xantium strumarium  (cornet),altele sunt toxice sau 
vătămătoare pentru animale sau dăunătoare vegetatiei pajistilor: Galium sp. (ciapa ciorii), 
Euphorbia cyparissias (alior), Ononis spinosa (osul iepurelui), etc. 

 
4.4. Descrierea vegetației lemnoase.  
În absenţa lucrărilor anuale de curăţire şi în urma folosirii neraţionale şi în special 

abandonul sau subîncărcarea cu animale, speciile lemnoase se instalează treptat pe pajişti, 
mărindu-şi gradul de acoperire de la un an la altul. 
              Un interes aparte este vegetația lemnoasă invazivă din pajiștile permanente, cum sunt 
tufărișurile și puieții de arbori apăruți ca urmare a abandonului sau subîncărcării pășunilor cu 
animale sau a necosirii fânețelor, cât și a lipsei unei gospodăriri minime a covorului ierbos. Se pot 
intalni specii lemnoase ca Rosa canina(maces), Prunus Spinosa(porumbar), care cresc sub forma 
de tufe, fiind periodic taiate. In zona studiata, nu sunt pajisti impadurite. 
           Pentru adăpostirea animalelor şi pentru refugiul acestora împotriva vânturilor, furtunilor, 
arşiţei solare sau împotriva frigului, ploilor, grindinei, zăpezilor etc., se lasă pe păşune, la margine, 
în partea cea mai joasă sau în interiorul ei, arbori sub formă de buchete, grupe sau pâlcuri şi chiar 
arbori izolaţi bine crescuţi şi bine conformaţi. Suprafaţa cu arbori pentru adăpost şi refugiu nu 
poate avea o întindere mai mare decât 10 % din suprafaţa totală a trupului de pajişte respectiv. În 
aceste arborete, pe lângă operaţiunile de igienă, se taie și crăcile până la înălţimea de 2 m, spre a 
înlesni circulaţia animalelor şi a permite pătrunderea luminii care favorizează creşterea ierbii. 
             Cunoașterea speciilor lemnoase alături de cea ierboasă, servește în continuare la stabilirea 
celor mai eficiente metode de combatere a lor prin mijloace mecanice, manuale și chimice, după 
caz și posibilități,în concordanță cu protecția mediului. Arboretele exceptate de la defrişare, sub 
raport cultural, se supun regimului silvic. 

 
4.5. Habitatele de pajisti  

               Pentru caracterizarea vegetației pajiștilor permanente, în ultima perioadă, după aderarea 
noastră la Uniunea Europeană a fost introdus și utilizat din ce în ce mai mult termenul de Habitat 
care se aseamănă într-o oarecare măsură cu cel de tip de vegetație descris mai înainte. 

Din analiza lucrării ,,HABITATELE DIN ROMÂNIA ,,de N. DONIŢĂ şi colab. (2005), se poate 
observa diversitatea foarte mare a habitatelor de pajişti în condiţii staţionale extrem de variate şi 
cu o vegetaţie la fel diversa. 
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Comuna SECUSIGIU este situată în partea de sud-vest a conului aluvionar al Mureşului şi 
respectiv a judeţului Arad, la o distanţă de circa 20 km SV de oraşul Nădlac, pe malul stâng al 
râului Mureş la 2,5 ÷ 4 km distanţă de râu. 

În conformitate cu Ordinul 19 / 2010, H.G. 1284 / 2007, Ordinul 1964 / 2007 şi OUG 57 / 
2007, pe teritoriul comunei SECUSIGIU sunt semnalate 3 zone de interes din punct de vedere al 
mediului înconjurător: 

a. ARIE DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ (declarată ca arie de protecţie specială 
avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România): 

Poziţia 69.  ROSPA0069 Lunca Mureşului Inferior 

Se desfăşoară în judeţul Arad: Arad (7%), Felnac (30%), Nădlac (3%), Pecica 
(16%), Secusigiu (38%), Şeitin (11%), Şemlac (9%), Zădăreni (17%) 

[denumirea sitului, unităţile administrativ-teritoriale în care este localizat 
situl şi suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în sit (în 
procente)] 

b. SIT DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ (porţiuni din zonele cu regim de arie naturală protejată 
instituite ca situri de importanţă comunitară): 

Poziţia 108.  ROSCI0108 Lunca Mureşului Inferior 

Se desfăşoară în judeţul Timiş: Cenad (12%), Periam (2%), Sânnicolau Mare 
(1%), Sânpetru Mare (9%), Saravale (3%) 

Se desfăşoară în judeţul Arad: Arad (7%), Felnac (30%), Nădlac (3%), Pecica 
(16%), Secusigiu (38%), Şeitin (11%), Şemlac (9%), Zădăreni (17%) 

[denumirea sitului, unităţile administrativ-teritoriale în care este localizat 
situl şi suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în sit (în 
procente)] 

c. ARIE PROTEJATĂ (din lista judeţului Arad) 
 Rezervaţia mixtă "Prundul Mare"  

             Este o rezervaţie botanică şi zoologică de o deosebită importanţă din judeţul Arad, în 
fondul forestier administrat de Romsilva R.A. - Filiala Silvică Arad, Ocolul Silvic Ceala. Suprafaţa 
este de 91,20 ha. Pădurea din zona dig-mal, de tip galerie, oferă condiţii optime de hrană şi 
cuibărit pentru unele specii de păsări rare (egreta mică, şoimul dunărean, acvila ţipătoare, barza 
neagră, bufniţa, ciuful). În cuprinsul rezervaţiei se găseşte lacul Bezdin (o acumulare de apă într-
un braţ mort al Mureşului) în care este prezent nufărul alb şi speciile de păsări amintite mai sus. 
În amenajamentul silvic din anul 1992, zona a fost încadrată conform NT nr. 5/1986 al fostului MS 
la 1.5.c.-TI adică "suprafeţe de terenuri şi ape destinate conservării unor medii de viaţă şi a 
ecofondului şi genofondului forestier”. 

În localitatea Secusigiu, sunt suprafete de pășune cuprinse în Complexul de Arii naturale 
protejate – Lunca Muresului Inferior . Planul se află amplasat în proporție de 72% ( o suprafață de 
683,64 ha) în cadrul ariei naturale protejate. 

În tabelul următor sunt enumerate pasunile care se suprapun ariei naturale protejate 
Lunca Muresului si distanța față de fondul forestier : 
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Denumire 
Pajiște/nr. parcelă 

Suprafața totală a 
pajiștii (ha) 

Distanța față de fondul 
forestier (m) 

   
Pș 325 73,00 210 
Ps459 11,2764 2650 
Ps16 2,153 1580 
Pș983/2 0,4018  
Pș661 6,2102 30 
Pș676 1,6557 140 
Pș755 1,9678 670 
Pș754 7,2476 710 
Pș834 6,9951 710 
Pș737 3,5468 940 
Pș829 43,8195 1160 
Pș680 4,1732 440 
Pș740 0,621 500 
Pș656 7,0815 300 
Pș746/1/1/17 10,3318 30 
Pș212 1,9079 1010 
Pș600/15 1,8041 750 
Pș159 0,74  
Pș327/1 9,28 1270 
Pș327/2 21,75 1270 
Pș327/3 3,59 1270 
Pș398 13 3200 
Pș436/1 4,07 3100 
Pș436/2 1,50 3100 
Pș436/3 6,78 3100 
Pș436/4 3,12 3100 
Pș436/5 17,49 3100 
Pș436/6 0,55 3100 
Pș441/1 6,65 2750 
Pș441/2 10,53 2750 
Pș441/3 6,49 2750 
Pș441/4 15,41 2750 
Pș459/1 2,74 2570 
Pș459/2 5,58 2570 
Pș459/3 3,22 2570 
Pș463 4,08 2620 
Pș466/1 8,29 1880 
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Lunca Mureșului Inferior este un ecosistem tipic de zonă umedă cu ape curgătoare și 
stătătoare, cu păduri aluviale, galerii de sălcii și plopi, precum și zăvoaie și șleauri de câmpie, 
important loc de cuibărire și pasaj pentru cca. 200 de specii de pasări, multe dintre ele fiind sub 
un regim strict de protecție pe plan internațional. In rezervatie exista peste 1000 de specii si 
subspecii de lemnoase si ierboase dintre care un numar mare de plante din Lista Rosie a Speciilor 
Vulnerabile si Rare din Romania.Printre mamiferele ce pot fi observate in parc se numara cerbul, 
mistretul, vidra, vulpea si popandaul. In apele curgatoare si statatoare din rezervatie traiesc peste 
50 de specii de peste, facand din aceasta zona una dintre cele mai bogate zone pe segmentul unui 
rau din Romania. 

Pș466/2 0,45 1880 
Pș468 8,12 2600 
Pș471 1,86 1850 
Pș474 6,20 2520 
Pș25 92,83 1130 
Pș8 9,84 1430 
Pș17 5,85 2160 
Pș600 29,09 750 
Pș159/1 0,24  
Pș236 9,40 5 
Pș153 0,12 160 
Pș194 28,75 700 
Pș219 15,62 1000 
Pș256 5,14 5 
Pș746 17,37 30 
Pș740 0,60 500 
Pș790 9,97 450 
Pș817 7,08 1300 
Pș829 3,14 1500 
Pș903 8,03 3440 
Pș909 9,24 2700 
Pș911/1 17,64 3200 
Pș911/3 7,22 2980 
Pș911/4 22,97 3180 
Pș911/5 4,60 2990 
Pș911/6 11,93 3000 
Pș919 6,44 2480 
Pș930 10,95 600 
Pș933 2,56 2,56 
Pș978 1,34 2000 
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Începând cu anul 2006, zona a fost declarată sit RAMSAR, respectiv zonă umedă de 
importanţă internaţională, cu aceleaşi limite ale Parcului Natural Lunca Mureşului. În anul 2007 
suprafaţa ariei protejate a fost inclusă în reţeaua europeană „Natura 2000”, atât ca sit de 
importanţă comunitară - ROSCI0108, conform Directivei Consiliului Europei 92/43 EEC privind 
conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, cât şi ca arie de protecţie 
specială avifaunistică - ROSPA0069, conform Directivei Consiliului Europei 79/409 EEC privind 
conservarea păsărilor sălbatice, având aceleaşi limite cu ale parcului. 

Parcul Natural Lunca Mureşului se întinde de-a lungul râului Mureş, din apropierea 
municipiului Arad până la ieşirea râului din România, în dreptul localităţii Cenad, judeţul Timiş. 

Este delimitat în general de digurile de protecţie împotriva inundaţiilor, situate pe ambele 
maluri ale Mureşului, sau de terasele înalte din zona Pecica – Semlac sau Felnac – Sâmpetru 
German. 
Coordonatele geografice ale parcului sunt:  

Nord(46°19'01'' Lat. N / 20°50'05'' Lat. Est) 

Est ( 46°18'89'' Lat. N / 20°49'94'' Lat. Est)  

Sud ( 46°07'15'' Lat. N / 20°91'89'' Lat. Est)  

Vest ( 46°16'82'' Lat. N / 21°27'72'' Lat. Est)  

Principalele intrări în parc sunt: 
a) Pădurea Ceala, din apropierea municipiului Arad; 
b) drumul Mănăstirii Bezdin, situat între localităţile Sâmpetru German şi Munar şi 
c) drumul Pecica – Sâmpetru German. 
În cadrul Parcului Natural Lunca Mureşului există patru zone de protecţie integrală 

Prundul Mare (717,9 ha), Pădurea Cenad (310,5 ha), Insula Mare Cenad (2,1 ha) şi Insulele Igriş 
(7,0 ha). Aceste zone sunt strict protejate, fiind interzise activităţile de exploatare a resurselor 
naturale. 

Rezervaţia Naturală Prundul Mare este un ansamblu format mai ales din păduri şi ape. 
Rezervaţia cu o suprafaţă de 654,9 ha, reprezintă o zonă mai strict protejată care se găseşte în 
partea centrală a Parcului Natural şi în care sunt interzise activităţi de exploatare a resurselor 
naturale. Astfel în pădurile cuprinse în rezervaţie, inclusiv de pe insule, tăierea arborilor este 
interzisă. Chiar şi activităţi de vânătoare şi pescuit vor fi restricţionate, suprafeţele cuprinse în 
rezervaţie, devenind zone de linişte pentru vânat şi zone de depunere a icrelor pentru peşti. 

În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ţinând cont de 
specificul Parcului Natural Lunca Mureşului, în zonele de protecţie integrală sunt interzise: 

a) orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de 
folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare; 

b) activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate administrării ariei 
naturale protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării 
siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale. 
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Prin excepţie de la restricţiile de mai sus, în zonele de protecţie integrală din Parcul 
Natural Lunca Mureşului, se pot desfăşura următoarele activităţi: 

c) ştiinţifice şi educative; 
d) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii; 
e) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale domestice, 

proprietatea membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a 
acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, în 
perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de administraţia parcului, astfel încât să nu fie 
afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente; 

f) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 
g) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării 

unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale 
protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi aprobate de către autoritatea publică centrală 
pentru protecţia mediului; 

h) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei naturale 
protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de 
înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administraţiei, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, 
şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

i) acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu 
necesită extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora; 
j) acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită 

evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, cu avizul 
administraţiei, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului şi pădurilor. 

În formularul standard Natura 2000 al sitului ROSCI0108 Lunca Mureşului Inferior, sunt 
meţionate următoarele habitate şi specii de interes comunitar: 

A. Habitate de interes comunitar: 
- 91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau 

Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 
- 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 
- 3160 Lacuri distrofice şi iazuri; 
- 6440 Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 
- 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel 
montan alpin; 
- 6510 Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 
- 92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba; 
- 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention; 
- 3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae 
şi/sau Isoëto-Nanojuncetea. 
B. Specii de interes comunitar (enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE): 
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Spermophilus citellus, Lutra lutra, Castor fiber, Triturus dobrogicus, Emys orbicularis, 
Bombina bombina, Ophiogomphus cecilia, Coenagrion ornatum, Lucanus cervus, Unio crassus, 
Theodoxus transversalis, Chilostoma banaticum, Euphydryas maturna, Anisus vorticulus, 
Eriogaster catax, Cerambyx cerdo, Cirsium brachycephalum. 

În formularul standard al sitului Natura 2000 ROSPA0069 Lunca Mureşului Inferior, sunt 
menţionate următoarele specii de păsări de interes comunitar (enumerate în anexa I a Directivei 
Consiliului 2009/147/EC): Sylvia nisoria, Alcedo atthis, Anthus campestris, Calandrella 
brachydactyla, Circus cyaneus, Lullula arborea, Buteo rufinus, Falco cherrug, Falco vespertinus, 
Chlidonias hybridus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Coracias 
garrulous, Crex crex, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Egretta 
alba, Egretta garzetta, Falco columbarius, Gavia arctica, Haliaeetus albicilla, Himantopus 
himantopus, Ixobrychus minutes, Lanius collurio, Lanius minor, Hieraaetus pennatus, Mergus 
albellus, Nycticorax nycticorax, Pernis apivorus, Phalacrocorax pygmeus, Aquila heliaca, Aquila 
pomarina, Ardea purpurea, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Caprimulgus europaeus, 
Philomachus pugnax, Picus canus, Platalea leucorodia, Tringa glareola, Recurvirostra avosetta, 
Sterna hirundo. 

Identificarea habitatelor şi a asociaţiilor vegetale s-a efectuat pe baza speciilor 
caracteristice(Gafta & Mountford 2008, Doniţă et al. 2005). Localizarea şi perimetrarea 
habitatelor au fost realizate atât în urma studiilor de teren, cât şi prin analiza imaginilor satelitare 
şi a hărţilor amenajistice. 

Descrierea habitatelor de interes conservativ de pe amplasamentul studiat : 
Habitatul 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
i. Răspândire: Acest habitat este prezent sporadic în Parcul Natural Lunca Mureşului, dar 

mai ales în zona Bezdin-Prundul Mare sau Felnac, la limita de est a pădurii, şi de-a lungul râului 
Mureş şi a canalelor. 

ii. Asociaţii vegetale specifice: Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex. Scherrer 1925. 
iii. Valoarea conservativă a habitatului: medie. 
iv. Starea de conservare: favorabilă/nefavorabil-neadecvată. 
v. Factorii de risc la adresa habitatului: suprapăşunatul, incendierea vegetaţiei 
uscate. 
Speciile de păsări de interes comunitar din zona : 
 Lanius collurio Linnaeus, 1766 – sfrâncioc roşiatic 
i. Fenologie – oaspete de vară, din aprilie până în octombrie. 
ii. Habitat – trăieşte în regiuni de şes cu boschete şi arbuşti, pe văile largi ale râurilor 

montane până la păşunea alpină. 
iii. Răspândire în România – larg răspândit; abundenţa maximă se înregistrează la deal şi 

câmpie. 
iv. Protecţie – Directiva Păsări 79/409 EEC (anexa I), Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare (anexa 3), Convenţia Berna (anexa II). 

v. Efectivul relativ în ţară: 400.000 – 800.000 perechi, sau chiar mai mult (după Munteanu, 
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2002); 600 000 – 1000.000 perechi (Heath et al, 2000 – The EBCC Atlas of European 
Breedind Birds). 

vi. Efectivul relativ în zona proiectului PP: 20-50 de perechi clocitoare. 
vii. Prezenţa în Parcul Natural Lunca Mureşului: certă, peste tot unde apare 
vegetaţie de tufărişuri. 
viii. Statutul speciei în ţară: cuibăritoare. 
ix. Statutul speciei în Parcul Natural Lunca Mureşului: cuibăritoare. 
x. Starea de conservare a speciei în parc: favorabilă. 
  Lanius minor Gmelin, 1788 – sfrâncioc cu frunte neagră 
i. Fenologie – oaspete de vară, din aprilie până în septembrie. 
ii. Habitat – trăieşte în ţinuturi deschise, uscate, cu pâlcuri de arbuşti, în locuri joase. 
iii. Răspândire în România – specie larg răspândită şi relativ numeroasă în zona de câmpie 

a ţării. 
iv. Protecţie – Directiva Păsări 79/409 EEC (anexa I), Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare (anexa 3), Convenţia Berna (anexa II). 

v. Efectivul relativ în ţară: 60.000-100.000 perechi cuibăritoare (Munteanu 2002); 30.000 – 
70.000 (Heath et al, 2000 – The EBCC Atlas of European Breedind Birds). 
vi. Efectivul relativ în zona proiectului PP: cca. 5 -10 perechi cuibăritoare. 
vii. Prezenţa în Parcul Natural Lunca Mureşului: certă; prezentă în zone cu habitate de 

tufărişuri. 
viii. Statutul speciei în ţară: cuibăritoare. 
ix. Statutul speciei în Parcul Natural Lunca Mureşului: cuibăritoare. 
x. Starea de conservare a speciei în parc: favorabilă. 

Pernis apivorus Linnaeus, 1758 - viespar 
i. Fenologie: oaspete de vară şi specie de pasaj. 
ii. Habitat: zone de păduri, unde arboretele alternează cu pajişti. 
iii. Răspândire în România: cuibăreşte în zona colinară, rar în zona montană joasă sau de 
câmpie. 
iv. Protecţie: Legea nr. 13/1993 (Convenţia Berna, anexa II), Legea nr. 13/1998 (Convenţia 
Bonn, anexa II), Directiva Păsări 79/409/EEC, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare (anexa 3), Legea nr. 407/2006 (anexa 2). 

v. Efectivul relativ în ţară: 300-700 perechi (Munteanu 2002). 
vi. Efectivul relativ în zona proiectului PP: cca. 1-2 exemplare. 
vii. Prezenţa în Parcul Natural Lunca Mureşului: certă. 
viii. Statutul speciei în ţară: cuibăritoare. 
ix. Statutul speciei în Parcul Natural Lunca Mureşului: cuibăritoare. 
x. Starea de conservare a speciei în parc: favorabilă. 
  Ciconia ciconia Linnaeus, 1758 - barză albă 
i. Fenologie: oaspete de vară. 
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ii. Habitat: sate şi periferiile oraşelor, în ţinuturile joase. 
iii. Răspândire în România: migrează în număr mare, ocupând aproape toată ţara. 
iv. Protecţie: Legea nr. 13/1993 (Convenţia Berna, anexa II), Legea nr. 13/1998 (Convenţia 
Bonn, anexele I, II), Legea nr. 89/2000 (AEWA-anexa 2), Legea nr. 407/2006 (anexa 2), 

Directiva Păsări 79/409/EEC, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare (anexa 
3). 

v. Efectivul relativ în ţară: 4.000 – 6.000 de perechi (după Munteanu 2002); 4800 – 5400 
(Heath et al, 2000 – The EBCC Atlas of European Breedind Birds). 

vi. Efectivul relativ în zona proiectului PP: cca. 1-2 exemplare. 
vii. Prezenţa în Parcul Natural Lunca Mureşului: certă. 
viii. Statutul speciei în ţară: cuibăritoare. 
ix. Statutul speciei în Parcul Natural Lunca Mureşului: cuibăritoare. 
x. Starea de conservare a speciei în parc: favorabilă. 
 Ixobrychus minutus Linnaeus, 1766 - stârc pitic 
i. Fenologie: oaspete de vară, din aprilie până în septembrie, dar şi de pasaj. 
ii. Habitat: regiuni mlăştinoase bogate în vegetaţie. 
iii. Răspândire în România: Câmpia de Vest, Depresiunea Colinară a Transilvaniei, Câmpia 
Română mai mult spre sud-est, Podişul Moldovei, Podişului Dobrogei şi Delta Dunării. 
iv. Efectivul relativ în ţară: 10.000 – 20.000 de perechi (Munteanu, 2002; Heath et al, 2000 

– The EBCC Atlas of European Breedind Birds). 
v. Efectivul relativ în zona proiectului PP: 30-40 perechi cuibăritoare. 
vi. Prezenţa în Parcul Natural Lunca Mureşului: certă, specia este prezentă în lungul 
Mureşului, în zona Arancăi şi în cele câteva bălţi rămase nesecate pe teritoriul parcului. 
vii. Statutul speciei în ţară: cuibăritoare. 
viii. Statutul speciei în Parcul Natural Lunca Mureşului: cuibăritoare. 
ix. Starea de conservare a speciei în parc: favorabilă. 

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 - caprimulg 
i. Fenologie: oaspete de vară. 
ii. Habitat: păduri luminoase, câmpii cu arbori izolaţi. 
iii. Răspândire în România: Transilvania, Carpaţii Orientali, Podişul Moldovei, Câmpia 
Română mai puţin în sud, posibile cuibăriri în Câmpia de Vest, Delta Dunării. 
iv. Protecţie: Legea nr. 13/1993 (Convenţia Berna, anexa II), Directiva Păsări 79/409 EEC, 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.49/2011, cu modificările şi completările ulterioare (anexa 3). 
v. Efectivul relativ în ţară: 2000-6000 perechi (Munteanu 2002) 
vi. Efectivul relativ în zona proiectului PP: 5-10 exemplare. 
vii. Prezenţa în Parcul Natural Lunca Mureşului: certă. 
viii. Statutul speciei în ţară: cuibăritoare. 
ix. Statutul speciei în Parcul Natural Lunca Mureşului: cuibăritoare. 
x. Starea de conservare a speciei în parc: favorabilă. 
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Dendrocopos syriacus Hemprich & Ehrenberg, 1833 - ciocănitoare de grădină 
i. Fenologie: specie sedentară. 
ii. Habitat: trăieşte mai ales în vecinătatea aşezărilor omeneşti, în parcuri, pădurici, 

terenuri de cultură cu arbori şi arbuşti. 
iii. Răspândire în România: larg răspândită în interiorul şi în împrejmuirile localităţilor. 
iv. Legea nr. 13/1993 (Convenţia Berna, anexa II), Directiva Păsări 79/409/EEC (anexa I), 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare (anexa 3). 
v. Efectivul relativ în ţară: 20000 - 40000 perechi (Munteanu, 2002); 9000 – 15000 (Heath 

etal, 2000 – The EBCC Atlas of European Breedind Birds). 
vi. Efectivul relativ în zona proiectului PP: 2-5 perechi cuibăritoare. 
vii. Prezenţa în Parcul Natural Lunca Mureşului: certă, în zonele aflate la limita localităţilor 

şi în habitatul 92A0. 
viii. Statutul speciei în ţară: cuibăritoare. 
ix. Statutul speciei în Parcul Natural Lunca Mureşului: cuibăritoare. 
x. Starea de conservare a speciei în parc: favorabilă. 

Anthus campestris Linnaeus, 1758 – fâsă de câmp 
i. Fenologie: oaspete de vară, din aprilie până în octombrie. 
ii. Habitat: specie clocitoare în zonele aride, cu puţină vegetaţie. 
iii. Răspândire în România: specie răspândită doar în regiunea câmpiei, preferând 

terenurile aride. Este mai frecventă în Dobrogea, Delta Dunării, Câmpia Română, Podişul 
Moldovei, Câmpia de Vest şi Transilvania. 

iv. Protecţie: Legea nr. 13/1993 (Convenţia Berna, anexa II), Directiva Păsări 79/409/EEC 
(anexa I), Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare (anexa 3). 
v. Efectivul relativ în ţară: 10000 - 20000 perechi (Munteanu, 2002); 50000 – 100000 

(Heath et al, 2000 – The EBCC Atlas of European Breedind Birds). 
vi. Efectivul relativ în zona proiectului PP: 10-30 perechi. 
vii. Prezenţa în Parcul Natural Lunca Mureşului: certă. 
viii. Statutul speciei în ţară: cuibăritoare. 
ix. Statutul speciei în Parcul Natural Lunca Mureşului: cuibăritoare. 
x. Starea de conservare a speciei în parc: favorabilă. 
Pajiștile din UAT Secusigiu care se suprapun integral sau parțial cu una dintre Ariile 

Importante pentru Păsări selectate sunt eligibile pentru a primi sprijin prin pachetul P 3.2. 
Cerinţele specifice sub-pachetului 3.2 – Lanius minor(sfrâncioc cu frunte neagră)  şi Falco 
vespertinus(vânturelul de seară): 
 cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie 
 păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar, 
 lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament cu 
excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 3.2.1) sau lucrările se pot efectua cu 
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utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), 
fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.2.2). 
Cerinţe specifice comune ambelor sub-pachete ale Pachetului 3: 
 utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă, 
 utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 40 kg 
N sa/ha (1 UVM/ha), 
 o bandă necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele (poate fi cosită după 
data de 1 septembrie), 
 masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai 
târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului, 
 pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor, 
 nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu 
specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental), 
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în 
derulare. 

Concluzii privind speciile si/sau habitatele din zona de amplasament a 
Amenajamentului pastoral pentru comuna Secusigiu 

In ceea ce priverste biodiversitatea amplasamentului studiat, mentionam urmatoarele: 
- Datorită faptului ca speciile de pasari identificate se caracterizeaza prin mobilitate, se 

poate aprecia ca lucrarile tehnice propuse a se realiza prin proiect, NU vor avea ca efect 
distrugerea acestora. Este posibil ca unele dintre ele , pe perioada de aplicare a 
lucrarilor tehnice sa se retraga in zonele mai putin „populate”, insa statutul lor de 
conservare NU se va modifica. 

Realizarea lucrarilor tehnice nu va afecta numeric si structural speciile de interes 
comunitar prezente in aria protejata. In acest context, consideram ca habitatul este suficient de 
stabil pentru a asigura mentinerea tuturor speciilor prezente pe termen lung, planul nepericlitand 
in vreun fel existenta acestora.  

Conform literaturii de specialitate, pasunile au un impact pozitiv asupra factorilor de 
mediu (aer, sol), acestea fiind considerate adevarate rezervoare alaturi de paduri in stocarea CO2 
atmosferic, gaz cu efect de sera, cu rol major, alaturi de altele, in schimbarile climatice globale. 
Capacitatea de stocare a carbonului atmosferic se datoreaza cantitatii mari de materie organica 
care se acumuleaza in solul pajistilor ca urmare a proceselor lente de mineralizare determinate de 
factori ecologici (temperatura, anaerobioza) si tehnologici.  

Capacitatea pajistilor de limitare sau stopare a fenomenului de eroziune al solului este de 
mult timp cunoscuta si isi gaseste explicatia in particularitati de ordin biologic (vivacitate), 
morfologic (talia ierburilor) si fiziologic (caracterul euriacidofil al numeroaselor specii de ierburi, 
s.a.) ale speciilor ierboase constituente ale covorului vegetal al acestora. Poaceele si fabaceele 
din pajisti pot imbunatati unele insusiri fizice ale solurilor, precum structura solului (datorita 
sistemului radicular fasciculat si a excretiilor de cationi de Ca2+ cu rol aglutinant), unele insusiri 
chimice (prin imbunatatirea starii de aprovizionare cu: N – datorita bacteriilor simbiotice ale 
genului Rhizobium, P mobil – ca urmare a capacitatii unor fabacee de a solubiliza P din combinatii 



73 
 

insolubile ale solului si inaccesibile altor specii) cu toate avantajele economice si ecologice ce 
decurg din acestea.  

In privinta azotului, pajistilor le este atribuita adesea sintagma de captatori de nitrati. 
Aceasta datorita faptului, ca prin capacitatea lor de refacere (otavire) au un bun potential de a 
utiliza eficient, doze mai mari de fertilizanti si de a le exporta in parte, odata cu recoltele de la 
fiecare ciclu. In privinta rolului de ’’captator de nitrati’’ pe care pajistile il pot juca, datorita 
caracterului permanent al acestor culturi si gradului uniform de acoperire al solului (COSSÉE, 
1999), se impun a fi facute cateva remarci. La pajistile folosite prin cosit (fanete), este acceptata 
ideea ca, acestea suporta fertilizarea si valorificarea dejectiilor animale pe lungi perioade de timp 
(COSSÉE, 1999). Argumentul care sta la baza acesteia il constituie cele cateva recolte de iarba care 
se obtin de pe aceeasi suprafata de pajiste, in cursul unei perioade de vegetatie. In aceasta 
situatie concomitent cu aceste recolte se exporta in mod cert si mari cantitati de substante 
nutritive inclusiv mari cantitati de azot (sub diferite forme). Intr-un astfel de context dar tinand 
seama si de unele aspecte importante precum doza si momentul fertilizarii, pajistile folosite prin 
cosit, fata de alte culturi (in conditii similare) pot indeplini si ’’rolul de captator de nitrati’’.  
Impactul pe termen lung al planului asupra factorilor de mediu (aer, apa) din zona Secusigiu a va 
fi pozitiv. 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL V  - CADRUL DE AMENAJARE 
 
 
 
5.1. Procedee de culegere a datelor din teren 

În acest capitol vom preciza modul de culegere a datelor din teren (prin măsurători, 
apreciere, etc.), inclusiv metodele utilizate pentru descrierea și clasificarea vegetației. Se va 
prezenta modul în care ele au fost prelucrate și transpuse în amenajament conform Ghidului de 
întocmire al amenajamentelor pastoFrale (Maruşca şi colab., 2014). 

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. 
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Pentru determinarea compoziţiei floristice au fost efectuate relevee floristice după 
metoda geobotanică pratologică. Se pune accent pe aprecierea participării procentuale în 
biomasă a componentelor botanice pe grupe economice: graminee, leguminoase, ciperacee si 
juncacee, alte familii si specii lemnoase, fiind cea mai recomandata metoda rapida pentru 
determinarea vegetatiei pajistilor.  

În cadrul acestui amenajament pastoral, pentru determinarea compozitiei floristice, s-a 
utilizat metoda pratologica. Datele referitoare la starea actuală a pajistilor, prezenta cailor de 
acces, a constructiilor zoopastorale si surselor de apă, au fost obtinute prin observatii directe în 
teren. 

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: 
• 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). 
Valoarea pastorala se determina în functie de existenta golurilor în covorul vegetal, a 

musuroaielor, pietrelor, sau a vegetatiei lemnoase.  Pe baza informatiilor culese, specialistii 
pratotehnicieni vor stabili masurile tehnologice ce vor fi aplicate, corelate cu cerintele de Agro-
mediu, evolutia anuala a productivitatii covorului vegetal, directia de evolutie în timp a covorului 
vegetal. 

 Pe pajistile aflate sub contract de Agro-mediu (pachetele P1; P2) se vor respecta 
urmatoarele cerinte: încarcatura va fi cuprinsa între 0,3-1 UVM; nu se vor utiliza fertilizanti 
chimici, iar fertilizarea se va efectua cu maxim 30 kg/ha N provenit din îngrasaminte organice; 
lucrarile de întretinere a pajistilor (combaterea vegetatiei ierboasa si lemnoasa nevaloroasa) se 
va efectua manual; recoltarea fanetelor se va efectua dupa data de 1 iulie, iar P2 impune 
recoltarea manuala a furajelor; completarea golurilor prin supraînsamantare se va efectua numai 
cu specii de graminee si leguminoase prezente în covorul vegetal. Responsabilitatea pentru 
respectarea bunelor conditii agricole si de mediu revine exclusiv utilizatorului. 
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In urma analizei efectuate in teren si a rezultatelor obtinute, mentionam faptul ca 
productia de masa verde obtinuta pe aceste pasuni se situeaza in jurul cantitatii de 9 to MV/ha.  

 

5.2. Obiective social-economice si ecologice 
Prezentul amenajament pastoral are ca obiectiv principal gestionarea corespunzatoare a 

pajistilor din cadrul UAT Secusigiu prin: 
-cresterea valorii pastorale a pajistilor 
-eliminarea suprapăsunatului si a subpăsunatului 
-eliminarea păsunatului continuu pe tot parcursul anului care depreciază   productia de 

masă verde si scade calitatea acesteia. 
-stoparea proliferarii speciilor fără valoare furajeră, buruieni, specii invazive; 
-stoparea extinderii vegetatiei arbustive; 
-cresterea productiei (calitativă si cantitativă) si implicit a încărcaturii cu animale pe 

hectar.  
Prin sporirea productiei pajistilor vor creste si productiile animalelor si implicit bunăstarea 

proprietarilor acestora. 
Din punct de vedere ecologic, o exploatare rationala si controlata a acestor pajisti, duce la 

o crestere a biodiversitătii covorului vegetal si la protejarea degradării solului. Implementarea 
planului de amenajament pastoral se va face ținand cont de cerinţele ecologice ale speciilor, de 
suprafaţa PNLM şi de distribuirea habitatelor. 

Accesul in zonele cu pasuni si fanete se face  prin reteaua de drumuri comunale si de 
expolatare agricole. 

Prin realizarea prevederilor prezentului proiect contribuim la respectarea obligaţiilor 
asumate de către România prin semnarea Protocolului de la Kyoto, conform art.2, alin.1, par. a II-
a, „protecţia şi sporirea mijloacelor de absorbţie şi a rezervoarelor de acumulare a gazelor cu 
efect de seră, care nu sunt reglementate de Protocolul de la Montreal, luând în considerare 
angajamentele rezultate din acorduri de mediu internaţionale relevante, promovarea practicilor 
de gospodărire durabilă a pădurilor, împădurirea şi reîmpădurirea”, lucru care va genera pe lângă 
scopul principal de încetinire a procesului de încălzire globală şi posibilitatea ţării noastre de a 
obţine un număr mai ridicat de certificate de CO2 ce vor fi valorificate prin intermediul sistemului 
european de tranzacţionare a cotelor emisiilor de bioxid de carbon. 

 

5.3. Stabilirea categoriilor de folosinţă a pajiştilor 
Pajiştile ce fac obiectul acestui amenajament, se folosesc ca păşune si fâneață. Ele vor fi 

exploatate prin pasunat cu trei categorii de animale: ovine, caprine si bovine , ai fermierilor care 
detin si efective de animale, iar  fânetele, vor fi cosite pentru întretinere cel putin o dată pe an si 
valorificate sub formă de fân , de proprietarii de păsuni si fânete care nu detin animale. 
Recomandam ca acestea sa fie periodic folosite mixt. 

La aceste pajişti valoarea pastorală este „mijlocie”, cu un potenţial de producţie  de 
aproximativ 9 t/ha masa verde. Factorii limitativi pe aceste pajisti sunt fie excesul de umiditate, 
eroziunea solului , fie secetă din perioada de vară. 
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5.4. Fundamentarea amenajamentului pastoral 
Fundamentarea amenajamentului pastoral, constă în aplicarea unor soluții tehnice și 

tehnologice, care asigură buna gospodărire a suprafețelor de pajiști din cadrul proiectului. 
Avantajul utilizării pășunilor în sectorul zoo-economic, rezultă din obținerea unor cantități mari 
de furaje, valorificarea superioară a îngrășămintelor chimice și organice, reducerea costurilor de  
producție ale produselor animaliere prin practicarea pășunatului rational,îmbunătățirea stării de 
sănătate a animalelor, posibilitatea conservarii terenurilor. Se va avea în vedere numărul de 
animale în ansamblu, folosirea fondurilor pentru lucrările de amenajare a pășunilor și a 
consumului vegetal, după fiecare pășunat. Cu această ocazie, se va stabili data la care începe 
pășunatul și data la care se vor scoate animalele după pășune. Amenajamentul pastoral trebuie 
să respecte codul de bune practici agricole, angajamentele de agromediu și să fie în concordanță 
cu condițiile pedoclimatice specifice ale arealului unde se află amplasată pajistea (conform 
Ghidului de întocmire a amenajamentelor pastorale, 2014). 

Responsabilitatea pentru respectarea bunelor condiţii agricole ṣi de mediu revine în 
primul rând utilizatorilor de pajişti.  

5.4.1. Durata sezonului de păşunat 
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 Ordinul nr. 544 din 21 iunie 2013, Art. 6, 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. 
Momentul începerii păşunatului raţional se face când: 

    a) înălţimea covorului ierbos este de 8-15 cm pe pajiştile naturale şi 12-20 cm pe pajiştile 
semănate; 
    b) înălţimea apexului, respectiv conul de creştere al spicului la graminee este de 6-10 cm; 
    c) producţia de masă verde, denumită în continuare MV, ajunge la 3-5 t/ha pe pajiştile naturale 
şi 5-7,5 t/ha pe pajiştile semănate sau echivalent în substanţă uscată 0,6-1 t/ha şi 1-1,5 t/ha SU; 
    d) înflorirea păpădiei (Taraxacum officinalis) în primăvară; 
    e) după 23 aprilie. 

Ţinând cont de toate caracteristicile climei zonale - durata sezonului de păşunat, în zona 
de silvostepă, unde se află şi localitatea SECUSIGIU, este de cca 180 de zile, de la ultima decadă a 
lunii aprilie (23 aprilie, Sf. Gheorghe) până la sfârşitul lunii octombrie (26 octombrie, Sf. Dumitru).  
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Animalele pot fi introduse în pajişti după data de 20 aprilie în anii secetoşi şi în mod 
excepţional oile pot fi admise la păşunat după 26 octombrie,  până la 1 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 pășunat prevăzută în amenajamentul 
pastoral, iar la 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 1 
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 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. 

Păşunatul peste iarnă mai ales cu oile este un obicei foarte dăunător pentru covorul ierbos 
al pajiştilor noastre, cu repercusiuni negative în anul şi anii ce urmează. Pe o pajişte păşunată 
toată iarna, în sezonul de vegetaţie următor, producţia scade cu cel puţin 20 – 40 %, ceea ce este 
foarte mult.  

5.4.2. Numărul ciclurilor de păşunat 
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              Ciclul de pășunat este intervalul de timp în care iarba de pe aceeași parcelă de exploatare, 
odată pășunată, se regenerează și devine din nou bună pentru pășunat.  
Numărul ciclurilor de pășunat este în funcție de condițiile climatice și staționale, de sol, de 
compoziția floristică și de capacitatea de regenerare a pajiștilor. 
             Pe suprafața pajiștilor din localitatea SECUSIGIU , se practică pășunatul continuu (liber), pe 
niciuna din suprafețele de pajiști nu se realizează păşunatul raţional (prin rotaţie) . 
 Păşunatul continuu (liber) - 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.  
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 pășune 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. 

In următorii ani, după ce se vor face toate lucrările de ameliorare a pajiştilor, unele pajişti 
pot fi împărțite (în mod special blocurile fizice — cu subvenţii APIA) şi se va putea trece la 
păşunatul  raţional cu garduri electrice, pe pasunile care nu sunt suprapuse cu una din ariile 
importante pentru pasari. 

Ciclul de păşunat reprezintă perioada de timp de la începutul păşunatului pe o 
tarla(parcelă) până la începutul păşunatului următor şi include atât perioada de păşunat, cât şi 
perioada de refacere a ierbii. Pentru păşunile cu sezonul de păsunat de 80 de zile se consideră 
posibile 2 cicluri de păşunat de aproximativ 40 zile fiecare, iar pentru cele cu situate la altitudini 
mai mici si cu durata sezonului de păsunat de 110 zile se vor lua în considerare 3 cicluri de 
păsunat, ce vor cuprinde 4-6 zile pentru păşunat şi 34-36 zile pentru refacerea ierbii. 

Păşunatul raţional (prin rotaţie). Are ca principiu împărţirea păşunii în tarlale şi intrare 
succesivă    cu animalele pe tarlale. 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 
180 de zile, avem 3-4 cicluri de păşunat, în funcţie de evoluţia factorilor climatici. 
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Conform legislaţiei în vigoare şi a literaturii de specialitate, pentru stabilirea numărului de 
tarlale se înmulțește durata de refacere a vegetaţiei pajiştii cu durata păşunatului pe o tarla: 

N.t.= D.r.x 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.; 
- Dp. - 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. 

Gardurile electrice — cu pastor 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 jurnatate de zi. 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, asigura umbra pentru animale în zilele toride, 
păstrează umiditatea solului, produc oxigen. Se recomandă următorii arbuşti: şoc, lemn cainesc, 
gledice, sălcioara, catina albă, păducel, alun, etc. 

Timpul de păşunat pe tarla prezintă de asemenea o importanţă deosebită. Se cunoaşte 
faptul cä 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 – 
amiaza, 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 săptărnâni cu îngrăşăminte pe bază de 
azot, în doze de 50-60 kg/ha N. În timpul administrării îngrăşămintelor nu se întrerupe pașunatul. 

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; 
- sporeste producţia păşunilor, ca urmare a faptului că plantele, după folosire, au timp pentru   
refacere; 
- ciclurile de păşunat, determina o 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 îmbunătăţească compoziţia floristică a pajiştii; 
- folosirea uniformă a întregii suprafeţe de păşunat, nemaiexistând suprafeţe subpășunate (cu 
plante nevaloroase) sau suprapășunate (cu plante valoroase); 
-  sporeşte gradul de consumabilitate al plantelor; 
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- 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 cä, în intervalul de 25-30 zile cât 
animalele lipsesc de pe tarla, ouăle şi larvele paraziţilor, sunt omorâte de acţiunea razelor 
solare; 
- posibilitatea grupării animalelor pe categorii omogene, ceea ce prezintă mari avantaje din punct 
de vedere tehnic, economic şi organizatoric. 

5.4.3. Fânețele. 
        În prezentul amenajament pastoral sunt cuprinse si unele suprafete  cu fânete .Ele sunt 
situate pe  tarla 167 in localitatea Sanpetru German si pe tarla 42 in localitatea Munar. 

Suprafeţele ce nu se păşunează şi se utilizează pentru producerea de fân se vor cosi în 
momentul optim pentru a asigura cantitatea maximă de nutrienţi, cu excepţia celor care sunt sub 
angajamente. 

Pentru asigurarea unui furaj de calitate, fâneţele trebuie cosite la înflorirea principalelor 
graminee şi leguminoase perene. Recoltarea târzie a fâneţelor mai prezintă şi alte neajunsuri 
legate de ajungerea la maturitate a unor seminţe de buruieni care invadează apoi pajiştea, cum 
este specia semiparazită clocoticiul (Rhinanthus minor), sau o recoltă la coasa a II-a (otavă) 
scăzută. Există şi excepţii, când o dată la 3-4 ani, prin rotaţie se recomandă ca fâneţele în care 
domină plante cu valoare furajeră bună să fie recoltate după ajungerea la maturitate a seminţelor 
care prin autoînsămânţare, reînnoiesc şi îndesesc covorul ierbos. 

 Pentru următoarele recolte prin cosire se respectă în linii mari durata de 5-6 săptămâni de 
la prima coasă, în funcţie şi de precipitaţiile atmosferice. Înălţimea optimă de cosire de la sol este 
de 4-5 cm, nu mai jos cum se obişnuieşte, pentru a păstra o parte din frunzele şi lăstarii bazali 
care reiau mai rapid creşterea plantelor şi sigură o a doua recoltă mai bună.  Frecvenţa 
recoltărilor pentru fân este mult diferită, de regulă 2-4 recolte pe an, în funcţie de zonă şi 
categoria de pajişte (naturală sau semănată) şi gradul de intensivizare.  

 Folosirea unilaterală a pajiştilor numai prin păşunat sau numai prin cosit creează modificări 
nedorite în compoziţia floristică cu scăderea producţiei şi calităţii furajului.   Pentru fâneţe este 
mai potrivit păşunatul după ce s-a cosit prima recoltă. 

Suprafeţele necosite de ani de zile, în prealabil trebuie curăţate de resturi uscate, buruieni 
şi arbuşti, trebuie nivelate muşuroaiele şi denivelările in teren şi apoi pot fi cosite. Folosirea 
pajiştilor prin cosit reprezintă metoda prin care se obţin furajele necesare în hrana animalelor 
pentru perioada de stabulaţie (fân, semifân, semisiloz, siloz) sau pentru completarea deficitului 
de furaje în perioada de vegetaţie.  

După cosit, masa verde care are 70-80% umiditate, este supusă unui ansamblu de lucrări de 
pregătire a fânului prin care umiditatea trebuie să scadă la 16% pentru fânul provenit din pajiştile 
semănate şi maxim 17% pentru cel obţinut pe pajiştile naturale.  

Programul National de Dezvoltare rurală 2014-2020(PNDR) vizează acordarea de plăti 
compensatorii pe suprafată pentru utilizatorii de terenuri agricole si pajisti. O astfel de categorie 
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este reprezentată de Măsura 10-Agromediu si clima - fosta Măsura 214-(cf.Art.28 din 
Regulamentul CE nr.1305/2013), urmărindu-se sprijinirea dezvoltarii durabile a zonelor rurale, 
prin atingerea obiectivelor specifice si operationale propuse. 

Pe pajiştile sub contract APIA: 
 Cositul poate începe doar după data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini 

medii mai mici de 600 m); 
 Cositul se poate efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (utilaje cu lama scurtă şi viteză 

mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele; 
 Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de 

la efectuarea cositului; 
 Păşunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar; 
 Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu 

specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental). 
A se consulta Ghidul APIA: 

[http://www.apia.org.ro/files/pages_files/15-05-08-040423Ghid_masuri_dezvoltare_rurala_versiune_1.0.pdf]. 

  

 5.4.4. Capacitatea de păşunat 
Încărcătura cu animale pe o pajişte sau capacitatea de pășunat, 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. 

Pentru siturile Natura 2000, utilizarea rațională a pajiștilor, pășunilor pentru cosit și/sau 
pășunat este permisă numai cu animalele domestice proprietate a membrilor comunităților ce 
dețin aceste pășuni sau care dețin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin 
legislația națională în vigoare, pe suprafețele, în perioadele și cu speciile și efectivele care să nu 
afecteze habitatele naturale și nici speciile de floră și faună. 

Capacitatea de păşunat, respectiv încărcătura optimă de animale pe hectar, se calculează, 
pentru fiecare pajişte conform metodologiei prevăzute în ORDIN nr. 544 din 21 iunie 2013. 
Conform literaturii de specialitate şi Ordinului 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. 

Se recomandă 65 kg masă verde/zi/cap pentru 1 UVM (din care consumate efectiv 50 
kg/cap/zi). Conversia în UVM a speciilor de animale domestice este redată în tabelul de mai jos  
conform legislației în vigoare. 

 
   

Categoria de animale Coeficient de 
conversie în UVM 

Nr. capete 
pentru 1 UVM 

Tauri, vaci și alte bovine de mai mult de 2 1,0 1,0 
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ani, ecvidee de mai mult de 6 luni 
Bovine între 6 luni și 2 ani 0,6 1,6 
Bovine de mai putin de 6 luni 0,4 2,5 
Ovine  0,15 6,6 
Caprine  0,15 6,6 

 
Capacitatea de păşunat sau încărcătura de animale, conform Ordinului 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 sau reală 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)]. 
        Încărcarea de animale se exprimă în unități vită mare (UVM) la unitatea de suprafață (ha), 
pentru care se folosesc coeficienți de transformare pentru diferite specii și categorii de animale. 
Incarcatura de animale pe UAT si pe specii  se prezinta in tabelul de mai jos: 
 
Nr crt Categoria de animale  Nr capete UVM / cap UVM - total 
1 Bovine de mai mult de 2 ani 487 1,0 487 
2 Bovine între 6 luni și 2 ani 130 0,6 78 
3 Bovine de mai puțin de 6 luni 46 0,4 18,4 
4 Ovine 15186 0,15 2277,9 
5 Caprine 384 0,15 57,6 
TOTAL 2918,9 

 
In functie de UVM  calculate la numarul de animale inregistrate in RNE la data intocmirii 

Amenajamentului pastoral si la suprafata pasunabilă disponibila la nivel de UAT de 946,4696 ha 
rezulta: 

 
 

Suprafata 946,4696 ha : 2918,9 UVM = 0,32 UVM/ ha 
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Incarcarea reala cu animale pe pasune 
Pentru determinarea numarului real de animale ce pot fii distribuite pe o parcela de pasune se 
vor cuantifica urmatoarele elemente: 
UVM ideal = Numarul ideal de UVM-uri ce ar trebui sa ocupe o suprafata exploatata in procent de 
100% si paritate de 1 la 1. 
Cr - coeficientul de incarcare real 
Ntc – numarul total de UVM-uri detinute. 
Cr = UVM ideal /Ntc 

Datorita faptului ca, incarcatura de animale respectiv de 0,32 UVM pe ha este sub 1 
UVM/ha conform Ghidului de intocmire a Amenajamentului pastoral – 2014, recomandam 
crescatorilor de animale sa suplimenteze ratia de furaje din plante de nutret cultivate in terenul 
arabil proprietate sau arendate dar si cu furaje concentrate. 

În vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii de 
pajişti, persoane fizice şi juridice, în calitate de proprietari şi/sau deţinători legali ai dreptului de 
utilizare a terenului, au obligaţia ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în 
oricare din zilele perioadei de păşunat, ori cosirea cel puţin o dată pe an a vegetaţiei. 

Producţia disponibilă sau reală (Pd) se raportează în tone masă verde/ha. În anul 
întocmirii amenajamentului producţia disponibilă se estimează în funcţie de vegetaţia existentă, 
lucrările efectuate pe pajişte şi de datele din literatura de specialitate. În anii următori este bine 
să se determine pe fiecare pajişte în parte. 

Stabilirea încărcării cu animale a unei păşuni se face în baza determinării   producţiei 
păşunii, respectiv a producţiei totale de iarbă (Pt) pe cicluri de păşunat cât şi prin stabilirea 
coeficientului de folosire a ierbii (Cf). 

 Producţia totală de iarbă (Pt) se determină prin cosire şi cântărire pe 6-10 mp din 
suprafeţele de probă aflate în parcela de exploatare ce urmează să fie păşunată. 

 Pentru delimitarea suprafeţelor de probă se folosesc îngrădituri sau cuşti metalice, care să 
nu permită consumul de către animale a vegetaţiei din interior, amplasate pe suprafeţe omogene 
din punctul de vedere al compoziţiei floristice şi al producţiei. Aceste suprafeţe se cosesc la 
începutul fiecărui ciclu de păşunat, respectând restricţia ca pe plante să nu se regăsească apă de 
adiţie. 

Prin însumarea coaselor şi raportarea la ha se obţine producţia totală(Pt) de iarbă din 
pajişte.  Cum animalele consumă selectiv iarba, în urma lor în pajişti ramân plante 
neconsumate(Rn), după fiecare ciclu de păşunat. De aceea este bine să se determine şi 
coeficientul de folosire al pajiştilor(Cf),după datele directe din camp. 

Capacitatea de păşunat (Cp) se va determina în fiecare sezon de păşunat utilizând formula: 
                        
    Pt(kg/ha) x Cf% 
        Cp(UVM/ha) =  ----------------- , 
                        Nz x DZP x 100 
 
    în care: 
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    Nz = necesarul zilnic de iarbă pe cap de animal, în kg/zi; 
    DZP = numărul zilelor sezonului de păşunat; 
    Cf = coeficient de folosire a pajiştii, în procente. 
    Coeficientul de folosire exprimat în procente se stabileşte prin cosirea şi cântărirea 

resturilor neconsumate (Rn) pe 5-10 mp, după scoaterea animalelor din tarla şi raportarea ei la 
producţia totală după formula: 

            
   Pt(kg/ha) - Rn(kg/ha) 

        Cf = ----------------------                 x 100, în procente 
                    Pt(kg/ha) 
 
Preţul de închiriere al pajiştei. 
 
Persoanele juridice constituite din membrii ai colectivității locale proprietari de animale 

înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE), respectiv societăţi comerciale, cooperaţii, 
grupuri de producători și alte asemenea, au drept de preferinţă la concesiunea/închirierea 
pajiştilor permanente aflate în proprietatea UAT –ului. 

Asociaţiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localităţii 
care solicită încheierea de contracte de închiriere pentru pajiştile aflate în domeniul privat al 
comunei/oras, depun un tabel cu membrii asociaţiei, crescătorii locali de animale având un 
număr de animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor care asigură încărcătura 
minimă, conform prevederilor art. 10 alin. (1). 

Gestionarea pajiștilor permanente se face cu respectarea normelor privind 
ecocondiţionalitatea aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 
636/2015, cu modificările ulterioare, respectiv GAEC 7 - Păstrarea elementelor de peisaj, 
incluzând arborii izolaţi şi terasele existente pe terenul agricol, luând măsuri adecvate pentru a 
preveni instalarea vegetaţiei nedorite şi asigurarea unui nivel minim de întreţinere a terenului 
agricol, potrivit art.6. alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013. 

Intre Consiliul local  si utilizatorul de pajiste se  incheie un contract de concesiune (daca 
exista unul, se va face un act aditional in care vor fi trecute ca celelalte prevederi contractuale vor 
ramane neschimbate; Actul aditional are ca anexa urmatoarele documente : hotărârea CJ privind 
pretul MV/ to si adeverinta de la medicul veterinar privind numarul de animale inscrise in RNE. 
Acest inscris va face parte integranta din contractul de concesiune sau inchiriere 
nr.1794/30.04.2013). 

Consiliul local, după aprobarea proiectului de amenajament pastoral valabil pentru toate 
pajiştile aflate pe raza unităţii administrativ-teritoriale în cauză, va stabili, în condiţiile legii, 
procedura distribuirii extraselor din proiectul de amenajament pastoral tuturor proprietarilor 
şi/sau utilizatorilor de pajişti, extrase ce vor cuprinde cel puțin suprafața, capacitatea de pășunat, 
lucrările de întreținere a pajiștii și perioadele de execuție a acestora. 

Având în vedere faptul că producţia obţinută de masa verde la unitatea de suprafaţă 
conform măsurătorilor şi evaluării făcute prin relevee este de 6-9 to/ha ; preţul mediu stabilit pe 
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tonă de masă verde prin Hotărârea de Consiliul Judeţean Arad nr.321/31.10.2019, este de 45 
lei/to, rezulta o valoare a masei verzi pe ha: 
 
Exemplu : 

9 to x 45 lei/to = 405 lei/ha 
 

  Pentru executarea lucrărilor recomandate, respectiv combaterea buruienilor și a 
vegetației nedorite şi nivelarea muşuroaielor conform Ghidului de întocmire a Amenajamentelor 
Pastorale – 2014, se alocă suma de 205 lei/ha, care rămâne chiriaşului pajiştei, din suma rezultată 
în urma evaluării cantităţii de iarbă respectiv 405 lei/ha, iar diferenţa de 200 lei/ha  va fi achitata 
de chiriaşul păşunii, Consiliul local al comunei Secusigiu. 
 

Atenţie! 
Pe pajiştile sub contract APIA: păşunatul se efectuează cu minim 0,3 UVM şi maxim 1,0 

UVM (Unitate Vită Mare) - maxim o bovină la hectar – a se vedea tabelele de conversie din Ghidul 
pentru Fermieri de la APIA. 

Controlul implementării amenajamentelor pastorale urmărește îndrumarea 
proprietarilor/utilizatorilor de pajiști de a respecta activitățile și măsurile de creștere cantitativă 
și calitativă a producției pajiștilor și a metodelor de înlăturare/diminuare a efectului factorilor 
limitativi ai productivității acestora conform proiectului de amenajament pastoral, de menținere 
și utilizare a pajiștilor permanente, așa cum sunt definite la art. 1 alin. (11) și (12) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 34/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, 
cu modificările și completările ulterioare. 

 
 
 
 
 

CAPITOLUL VI ORGANIZAREA, IMBUNATATIREA, DOTAREA SI FOLOSIREA 
PAJISTILOR 
 
 
 
  6.1. Lucrari de repunere in valoare a suprafetei de pajisti 

 
               Înainte de a se efectua lucrările specifice de îmbunătăţire a covorului ierbos prin diferite 
metode şi mijloace cunoscute, sunt necesare lucrări de eliminare a factorilor limitativi majori ai 
productivităţii pajiştilor cum sunt: eroziunea solului, excesul sau lipsa de umiditate, reacţia 
extremă a solului acidă sau alcalină, invazia de vegetaţie lemnoasă şi buruieni nedorite în păşuni, 
denivelarea terenului etc. 
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Lucrările propuse a se efectua vor fi în conformitate cu metodologia şi respectarea bunelor 
condiţii agricole şi de mediu (GAEC) şi a celor care sunt sub angajament (declarate la APIA,etc.) - 
acolo unde este cazul. 

În siturile Natura 2000 vor fi permise „activităţi agricole tradiţionale, unele dintre acestea 
vizând menţinerea peisajelor, cu condiţia ca siturile Natura 2000 să își păstreze obiectul 
conservării. Exploatarea terenurilor agricole este permisă, însă fără a periclita habitatele naturale 
și speciile de plante și de animale de interes comunitar”. 

[Catalogul habitatelor, speciilor si siturilor – Info Natura 2000 in Romania, 2013, pag. 1- 
785, Coord. Edit. Tudor Brînzan] 

Pentru actuala perioadă de programare (2014-2020) se dorește o continuare a pachetelor 
de agro-mediu. În relația cu managementul siturilor Natura 2000 acestea ar deveni o măsură de 
spriin de bază pentru agricultori, suplimentată cu plățile compensatorii aferente siturilor. 

[GHID DE PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU MANAGEMENTUL DURABIL AL RESURSELOR 
AGRICOLE.pdf. http://www.emenatura2000.ro/]. 

În pajiştile ce se suprapun Situl Natura 2000 , ROSPA0069 - Lunca Mureșului Inferior, se vor 
respecta măsurile de conservare elaborate de Agenția pentru protecția Mediului Arad, în funcţie 
de obiectul supus conservării. 
                Pentru reuşita acţiunii de îmbunătăţire a unei pajişti se vor face în prealabil, dacă este 
cazul, lucrări preliminare de combatere a eroziunii solului şi alunecărilor de teren, eliminarea 
excesului de umiditate, combaterea vegetaţiei lemnoase şi ierboase dăunătoare, distrugerea 
muşuroaielor, nivelarea terenului, corectarea reacţiei extreme a solului, etc. 
                Oricare posesor de pajişte înainte de alegerea metodelor, mijloacelor şi materialelor 
necesare îmbunătăţirii covorului ierbos a unei pajişti, va trebui să cunoască:  
- zona fizico-geografică şi bioclimatică, substratul geologic în care găseşte pajiştea respectivă;  
- condiţii orografice (pantă, înclinaţie,expoziţie) şi hidrologice (pâraie, râuri, lacuri, izvoare, etc.);  
- grosimea stratului de sol cu prezenţa sau absenţa rocilor dure la suprafaţă sau pe profil, până la 
25-30 cm;  
- tipul de pajişte dominant, stadiul de degradare a covorului ierbos, invazia cu vegetaţie 
dăunătoare ierboasă şi lemnoasă, muşuroaie dacă există, etc.  

Principalele măsuri de creştere cantitativă şi calitativă a producţiei pajiştilor se bazează pe 
înlăturarea sau diminuarea efectului factorilor limitativi ai productivităţii acestora. 

Pentru determinarea măsurilor şi tehnologiilor de îmbunătăţire adecvate trebuie să se 
stabilească în prealabil, cu exactitate, cauzele degradării pajiştii respective, deoarece aplicarea 
oricărei măsuri de îmbunătăţire a covorului vegetal fără a se îndepărta cauzele degradării lui 
conduce la unele rezultate bune, valabile doar pe termen scurt. 

Principalele acţiuni tehnico-organizatorice menite să ducă la creşterea cantitativă şi 
calitativă a producţiei de furaje de pe pajişti sunt: 
    a) măsuri ameliorative generale, care se aplică pe toate pajiştile afectate de factori limitativi ai 
producţiei; 
    b) măsuri de îmbunătăţire fără înlocuirea totală a vechiului covor vegetal, denumite măsuri de 
suprafaţă; 
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    c) măsuri de refacere radicală a covorului ierbos prin înlocuirea totală a vechiului covor vegetal 
cu amestecuri valoroase de graminee şi leguminoase perene de pajişti; 
    d) valorificarea superioară a producţiei pajiştilor prin păşunat; 
    e) valorificarea superioară prin recoltarea şi conservarea furajelor de pe pajişti. 
 
    1. Măsurile ameliorative generale care se aplică pe toate pajiştile afectate de diferiţi factori 
limitativi ai producţiei sunt: 
    a) eliminarea excesului de umiditate; 
    b) combaterea eroziunii de adâncime şi alunecărilor solului; 
    c) corectarea reacţiei solului, respectiv aciditatea/alcalinitatea, prin lucrări de amendare. 
 
    2. Măsurile de suprafaţă de îmbunătăţire a pajiştilor cuprind: 
    a) lucrările de întreţinere a pajiştilor ce constau în curăţarea de muşuroaie de orice 
provenienţă, de vegetaţia ierboasă şi lemnoasă nevaloroasă şi de pietre, nivelarea nanoreliefului, 
împrăştierea dejecţiilor rămase în urma păşunatului sau după fertilizarea organică, aerarea 
covorului vegetal; 
    b) îmbunătăţirea regimului de nutriţie a plantelor printr-o fertilizare corespunzătoare; 
    c) supraînsămânţarea pajiştilor. 
 
    3. Măsurile de refacere radicală a covorului ierbos constau din: 
    a) curăţarea de muşuroaie, de vegetaţia ierboasă şi lemnoasă nevaloroasă şi de pietre; 
    b) distrugerea vechiului covor vegetal degradat; 
    c) îmbunătăţirea regimului de nutriţie a plantelor printr-o fertilizare corespunzătoare; 
    d) pregătirea patului germinativ; 
    e) reînsămânţarea cu amestecuri de plante furajere productive şi cu valoare furajeră ridicată; 
    f) întreţinerea pajiştii nou-înfiinţate. 
             În continuare se va lua în calcul nivelul de intensivizare a producţiei de iarbă care poate fi:  
- extensivă, cu un minim de fertilizare organominerală pe păşunile naturale în regiuni secetoase, 
pe sărături, nisipuri, pietrişuri, etc., cu producţii de 2-8 tone iarbă la hectar, fără fertilizare şi 10-
15 (20) t/ha, la un nivel minimal de 50 kg/ha azot şi cantităţi mici de P şi K;  
- semiintensivă, pe păşunile şi fâneţele seminaturale, supraînsămânţate sau reînsămânţate din 
zona păduroasă, cu un nivel mediu de fertilizare organominerală de 75-150 kg/ha azot şi cantităţi 
corespunzătoare de P şi K, când se poate realiza o producţie de 18-25 (30) tone iarbă la hectar;  
- intensivă, pe pajiştile reînsămânțate sau cele seminaturale, situate pe soluri profunde în zona de 
câmpie până la cea premontană, cu climat umed sau în condiţii de irigare şi un nivel de fertilizare 
de peste 200 kg/ha azot şi cele necesare de PK, când se pot obţine 35-50 tone iarbă la hectar, 
asemănător culturilor furajere din terenurile arabile.  
               În funcţie de condiţiile staţionale ale pajiştii, posibilităţile de îmbunătăţire a covorului 
ierbos şi intensivizarea producţiei se va alege metoda de îmbunătăţire adecvată. 

Combaterea eroziunii de suprafaţă a solului  
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                   Unul dintre factorii cei mai agresivi care dijmuiesc producţia pajiştilor situate pe pante 
mai mari sau mai mici este eroziunea solului. Eroziunea solului poate fi produsă de picăturile de 
ploaie sau la topirea zăpezilor când se numeşte eroziune pluvială (hidrică) sau de vânt când 
poartă numele de eroziune eoliană.  
În funcţie de grosimea stratului de sol dislocat de cei doi agenţi principali, eroziunea poate fi de 
suprafaţă când scurgerea apei este lamelară şi vântul acţionează relativ uniform asupra stratului 
superior al solului sau de adâncime când scurgerea concentrată a apei provoacă şiroiri, rigole, 
ogaşe până la ravene şi torenţi foarte adânci de zeci de metri care pun în pericol aşezări omeneşti, 
căi de comunicaţii, construcţii diverse şi altele.  
Antrenarea de către eroziune a maxim 6 tone pe hectar în medie pe an se consideră eroziune 
geologică sau normală. Peste această limită eroziunea produce pagube mari în funcţie de 
intensitatea ei.  
Factori favorizanţi  
                Intensitatea proceselor de eroziune sunt determinate de factorii orografici (forma 
versanţilor, lungime, expoziţie, etc.), precipitaţiile atmosferice (cantitate, durată, repartiţie şi 
intensitate) însuşirile fizice ale solului (umiditate, structură, textură, materie organică, roca 
mamă), starea vegetaţiei lemnoase şi ierboase, dar mai ales de activităţile omului şi animalelor 
sale.  
              Astfel eroziunea solului este favorizată de: versant cu profil drept, pantă mare ca 
înclinaţie şi lungime, expoziţie sudică, intensitatea mai mare şi durata mai lungă a ploii, 
umiditatea mai mare a solului, structura distrusă şi textura mai nisipoasă, roca mamă friabilă, 
lipsa vegetaţiei lemnoase, rărirea până la dispariţie a covorului ierbos, protector, păşunatul pe 
timp umed şi în afara sezonului de vegetaţie (iarna), încărcarea păşunii cu animale peste limite, 
supratârlirea cu animale şi apariţia golurilor în vegetaţie, râmături de porci mistreţi, arături şi alte 
lucrări din deal în vale pentru îmbunătăţirea covorului ierbos al pajiştilor, circulaţia din deal in 
vale a animalelor pe păşune, construcţia de drumuri de acces cu panta mai mare de 8% şi multe 
altele.  
 

Lucrări şi acţiuni de combatere  
                Din cele prezentate mai înainte rezultă că suntem principalii responsabili pentru 
declanşarea şi extinderea proceselor erozionale pe pajişti care produc în lanţ alte nenorociri ca 
modificarea albiilor şi ridicarea fundului râurilor cu inundaţiile ce se produc acum la ploi normale, 
colmatarea lacurilor de acumulare care în curând vor fi scoase din uz deoarece se vor umple de 
aluviuni aduse se ape după eroziunea din amonte şi multe altele.  
Pe lângă masurile arhicunoscute de împădurire a versanţilor care au o înclinaţie a suprafeţelor 
deja degradate de eroziunea de adâncime şi alunecări, pentru reţinerea apei şi a scurgerilor pe 
pante un rol foarte important pentru stăvilirea eroziunii îl are covorul ierbos şi ţelina care o 
formează.  
                  Pentru stăvilirea eroziunii de suprafaţă se vor lua următoarele măsuri preventive:  
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• Limitarea sezonului de păşunat la cel optim, între Sf. Gheorghe (23 aprilie) şi Sf. Dumitru (26 
octombrie) cca. 185 zile şi interzicerea păşunatului pe perioada de toamnă iarnă şi primăvara 
devreme, pentru ca ierburile să se „odihnească” în sezonul rece;  
• Evitarea pe cât posibil a păşunatului pe timp ploios şi sol umed, căutând locurile mai zvântate, 
bine drenate sau terenurile plane;  
• Respectarea încărcării cu animale evitarea suprapăşunatului şi supratârlirii, care răresc şi 
produc goluri în covorul ierbos a cărui sol este mai sensibil la eroziune (focare de eroziune);  
• Fertilizarea cu îngrăşăminte organice (gunoi şi târlire) şi chimice (NPK) pentru îndesirea 
covorului ierbos, realizarea unor producţii de iarbă corespunzătoare şi a unei ţeline dense;  
• Supaînsămânţarea golurilor din pajişte şi a celor cu covor rărit datorită diferitelor cauze 
amintite mai înainte;  
• Stoparea râmăturilor de porci domestici şi mistreţi prin măsuri specifice de limitare a prezenţei 
lor pe pajiştile în pantă şi alte măsuri.  
          Dintre măsurile curative se amintesc în continuare:  
• Pe pajiştile cu covor ierbos foarte rar se face mobilizarea superficială a solului pe curba de nivel, 
se seamănă un amestec adecvat, la 1,5 cm adâncime şi se tăvălugeşte, în primul an se foloseşte în 
regim de fâneaţă şi în anii următori în toate modurile cunoscute respectând păşunatul raţional;  
• Amplasarea pe păşuni a unor perdele de protecţie, arbori solitari sau în pâlcuri, pentru echilibru 
hidrologic, protecţia solului şi a animalelor în sezonul de păşunat.  

  Combaterea eroziunii de adâncime a solului -  Factori favorizanţi 
                Eroziunea de adâncime este favorizată în primul rând de activităţile umane greşit 
aplicate pe terenuri, cum ar fi lucrările solului şi circulaţia, nepăsarea existentă la apariţia 
şiroirilor şi rigolelor pe terenurile dezgolite de vegetaţie mult mai uşor de anihilat prin nivelare şi 
înierbare până la evoluţia lor spre ogaşe şi ravene, defrişarea vegetaţiei lemnoase de pe ogaşele 
şi ravenele consolidate deja în timp, păşunatul haotic cu trecerea animalelor peste eroziunile 
active şi alte cauze.  
Alunecările de teren se produc în principal în zonele afectate de eroziunea de adâncime, datorită 
unor perturbaţii grave asupra circulaţiei apei în sol, structuri geologice cu straturi impermeabile 
în profunzime, stagnarea apei în glimee, crearea unui pat de alunecare şi multe alte cauze din 
care defrişarea vegetaţiei lemnoase pe terenurile cu risc ridicat de producere a alunecărilor este 
una din cele mai importante. 
 Acţiuni de combatere  
                   Măsurile preventive de combatere a eroziunii de adâncime sunt asemănătoare cu cele 
pentru eroziunea de suprafaţă care sunt legate de respectarea normelor de păşunat, înierbările şi 
împăduririle de protecţie.  
                  După declanşarea eroziunii de adâncime sunt necesare lucrări imediate de intervenţie 
pentru stăvilirea ei, înainte ca situaţia să se agraveze şi mai mult.  
Pe suprafeţele unde au apărut şiroiri şi rigole se pot lua măsuri de nivelare cu mijloace 
mecanizate (grape cu discuri, nivelatoare, etc.), pregătirea patului germinativ, fertilizare organică 
şi/sau chimică, semănatul unui amestec de ierburi perene adecvate zonei şi folosirea pajiştii în 
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regim de fâneaţă în primul an până la o înţelenire şi consolidare corespunzătoare a covorului 
ierbos protector. 

Pajistile situate pe teritoriul UAT Secusigiu nu constituie o conditie favorizantă pentru 
eroziunea solului. 

Eliminarea excesului de umiditate  
 Excesul de umiditate este unul din factorii cei mai defavorabili care scad producţia şi 

calitatea pajiştilor. Majoritatea speciilor bune furajere din covorul ierbos sunt mezofile, adică 
preferă staţiuni cu umiditate medie a solului şi aerului care e bine să fie nici prea umed, nici prea 
uscat. 
 Excesul de umiditate se datorează în principal texturii solului mai argiloase pe terenuri 
plane, unde stagnează apa după perioade cu precipitaţii atmosferice mai abundente. Excesul 
freatic este datorat pânzei de apă freatică aflat la mică adâncime aproape de suprafaţa solului. 
Nivelul apei freatice  este cuprins între 1 și 3 m , fapt care imprimă solurilor caracterul de freatic 
umede. 
Plantele indicatoare pentru excesul de umiditate permanentă sunt trestia (Phragmites australis), 
papura (Typha sp.), rogozurile (Carex sp.), coada calului (Equisetum sp.) şi pentru excesul 
temporar pipirigul (Juncus sp.), târsa (Deschampsia caespitosa) şi altele.  
              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 microelemente ca borul, molibdenul etc. 
  Excesul de umiditate  face ca aceste  soluri să fie mai reci, cu aproximativ 5° C, lucru 
deosebit de important mai ales primăvara când datorită acestui lucru se întârzie pornirea în 
vegetaţie. 
      Din punct de vedere al zooigienei, solurile umede sunt necorespunzătoare întrucât sunt 
favorabile înmulţirii paraziţilor, care duc la evidente scăderi de producţie animalieră. 
Lucrări de înlăturare a excesului de umiditate 

Lucrările de înlăturare a excesului de umiditate din pajişti fac parte din lucrările de 
îmbunătăţire a pajiştilor pe termen lung, fiind o lucrare anevoioasă ce reclamă cheltuieli 
suplimentare, dar care pot fi amortizate în timp. 
     Excesul permanent se elimină cu ajutorul unor drenuri din diferite materiale (lespezi, 
piatră mare, fascine, tuburi de ceramică şi plastic riflat, etc.) pozate la diverse adâncimi şi distanţe 
în funcţie de nivelul pânzei freatice şi intensitatea drenării pe care o dorim. 
   Eliminarea excesului de umiditate se poate realiza prin următoarele metode: 
- 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 absorbtie.  
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Ele se fac la distanţe de 150-300 m, în  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, perpendicular 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 în 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 in exces. În cazul în care 
drenurile sunt din argilă sau din piatră, beton sau lemne, durata 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.          In primul rând, ele 
funcţionează tot anul, ceea ce face ca păşunatul să se poată începe primăvara 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 în aşa manieră încât să delimiteze tarlalele 
de păşunat, putând fi folosite în perioada de arşiţă ca şi umbrare. 
 Un caz aparte îl constituie drenajul “cârtiţă ” care se foloseşte pe terenurile cu textură grea, 
argiloasă. 
 Toate aceste lucrări de desecare şi drenaj, la fel ca şi regularizarea şi îndiguirea râurilor se fac pe 
bază de proiecte şi se execută de specialişti din domeniul îmbunătăţirilor funciare.(conform 
Ghidului de întocmire a amenajamentelor pastorale,2014). 
 Apa rezultată din diferite sisteme de desecare, drenaj şi captarea izvoarelor este util să fie 
înmagazinată în bazine, lacuri, etc şi refolosită la nevoie pentru adăparea animalelor, irigaţii, 
iazuri de peşte şi alte trebuinţe pe pajişti(conform Ghidului de întocmire a amenajamentelor 
pastorale,2014). 
Recomandări pentru reducerea  şi evitarea excesului de apă din pajişte : 

 efectuarea unor şănţuleţe de scurgere a apelor de suprafaţă ori de câte ori este 
necesar, mai ales primăvara după topirea zăpezii sau ploi abundente; 

 evitarea păşunatului pe teren umed care tasează şi mai mult solul, făcându-l 
impermeabil pentru apele pluviale; 

 cultivarea unor specii iubitoare de umezeală cum sunt sălciile, plopii, arinii etc. care 
fac  un drenaj biologic, cât şi a unor specii ierboase rezistente la excesul de apă ca 



92 
 

ierbăluţa (Phalaris arundinacea), păiuşul înalt( Festuca arundinacea)şi trifoiul 
hibrid (Trifolium hybridum). 

În pajiştile ce se suprapun peste Situl Natura 2000 ROSPA0069 Lunca Mureșului Inferior se 
vor respecta măsurile de conservare elaborate de Agenția pentru protecția Mediului Arad, în 
funcţie de obiectul supus conservării. 

Corectarea reacţiei extreme a solurilor pe pajisti 
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 nejunsuri se 
realizează prin aplicarea amendamentelor. 
 Datorită acidităţii sau alcalinităţii pronunţate a solului, multe din elementele fertilizante 
sunt inaccesibile plantelor şi unele specii mai valoroase îndeosebi leguminoasele perene fixatoare 
de azot atmosferic nu supravieţuiesc. 
Reacţia optimă a solului pentru plantele de pajişti este cuprinsă între un pH de 6,0 până la 7,5 
respectiv de la slab acid până la puţin peste neutru (Maruşca T. şi colab.,2014, Luminiţa Cojocariu, 
2014). 

O categorie de pajişti care necesită amendamente sunt cele de pe solurile acide. La nivelul 
zonei studiate, sunt soluri moderat acide conform studiului OSPA, care necesită amendare cu 
calcar. 

“Aciditatea solului este favorizată în primul rând de cantitatea de precipitaţii atmosferice 
care levigă în profunzime calciul şi debazifică orizonturile superioare…un alt factor favorizant al 
acidităţii este substratul geologic mai acid pe şisturi cristaline şi mai bazic pe calcare” (Maruşca T. 
şi colab.,2014). 
Specii indicatoare pentru aciditatea solului sunt ţăpoşica (Nardus stricta), afinele (Vaccinium sp.), 
grozama (Genista sp.), iarba neagră (Calluna vulgaris), Deschampsia flexuosa, Rumex acetosella şi 
altele. 

Solurile din pajiştile permanente care au un pH mai mic de 5,2 şi un conţinut de peste 100 
ppm aluminiu mobil, necesită a fi amendate cu materiale care conţin calciu. 
Recomandări pentru corectarea acidităţii : 
 “Principalele roci şi substanţe cu care se amendează pajiştile pentru corectarea acidităţii 
sunt: carbonatul de calciu (CaCO3); praful de var (CaO); praful de var stins [Ca (OH)2]; spuma de 
dejecţie de la fabricile de zahăr şi reziduurile cu calciu de la fabricile de îngrăşăminte chimice.  
 Dozele medii recomandate pentru pajişti sunt de 5-7 t/ha CaCO3 (3-4 t CaO) aplicate odată 
la 10-12 ani, revenind în medie cca 500 kg/an.  
Acţiunea este foarte economică având în vedere că amendamentele de la fabricile de 
îngrăşăminte şi de zahăr, considerate deşeuri în baza Legii 18/1991 se asigură şi se transportă 
gratuit până la gara CFR de destinaţie celor interesaţi să le aplice, care dovedesc prin analize 
agrochimice efectuate de OSPA judeţene că solurile lor necesită amendare calcică”- (conform 
Ghidului de întocmire a amenajamentelor pastorale, 2014). 

Alcalinitatea solului este favorizată în special de concentrarea în orizonturile superioare a 
sărurilor pe unele soluri cu exces de umiditate şi aplicarea defectuoasă a irigaţiilor când se 
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produce o sărăturare secundară. O altă cauză este substratul geologic salifer care imprimă o 
reacţie alcalină şi solurilor care le formează. 

Specii indicatoare pentru sărături sunt: Puccinellia limosa, Limonium gmelini, Obione sp., 
Crambe maritima şi altele. 
Recomandări pentru corectarea alcalinităţii : 
Ca o primă intervenţie pe sărături, care au un indice pH peste 8 este necesară eliminarea 
excesului temporar de umiditate prin desecare, după care se aplică amendamentele cu reacţie 
acidă cum este gipsul (CaSO4 * 2H2O), 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 la fel 10-12 ani. 

La nivelul zonei studiate, sunt soluri slab saraturate conform studiului OSPA, care necesită 
amendare cu gips. Amendamentele se pot aplica în special toamna târziu după sezonul de 
păşunat şi uneori în ferestrele iernii cât şi primăvara devreme, cu mijloace mecanizate sau în 
cazuri extreme cu mijloace manuale. Atenţie la aplicarea prafului de var, care necesită ochelari şi 
echipament de protecţie.  
Amendarea solurilor acide sau alcaline este o condiţie obligatorie pentru refacerea radicală a 
pajiştilor degradate şi înfiinţarea unor pajişti semănate de înaltă productivitate. 
       Nu se vor efectua lucrări mecanizate pe pajiştile sub angajament APIA (Măsura 214, 
submăsura 214/3.1, 214/3.2, respectiv Măsura 10,,Plăti de agro-mediu şi climă,, şi submăsura 
10.2., varianta 2.1). Deasemenea, Nu se vor folosi substante chimice pe pajiştile sub angajament 
APIA (Măsura 214, submăsura 214/3.1, 214/3.2, respectiv Măsura 10,,Plăti de agro-mediu şi 
climă,,-Pachetul 1,  2, 3,  şi 6, cu referire la pajişti). 

Lucrări de curaţire a pajiştilor, îndepărtarea pietrelor, cioatelor şi curăţarea 
vegetaţiei lemnoase nevaloroase şi a buruienilor  din pajişti 
      În absenţa lucrărilor anuale de curăţire şi în urma folosirii neraţionale şi în special abandonul 
sau sub-încărcarea cu animale, speciile lemnoase se instalează treptat pe pajişti,mărindu-şi gradul 
de acoperire de la un an la altul.    După un număr mai mare de ani de absenţă a lucrărilor de 
îngrijire, se instalează şi se dezvoltă o vegetaţie lemnoasă a carei defrişare se poate efectua pe 
bază de studii şi documentaţii  în care se prevăd toate detaliile privind organizarea, execuţia 
lucrării şi valorificarea materialului lemnos, conform normativelor-(Ghidul de întocmire a 
amenajamentelor pastorale, 2014). 
            Ca recomandări: Pentru adăpostirea animalelor şi pentru refugiul acestora împotriva 
vânturilor, furtunilor, arsiţei solare sau împotriva frigului, ploilor, grindinei, zăpezilor,etc.- se lasă 
pe păşune, la margine, în partea mai joasă sau în interiorul ei, arbori sub formă de buchete, grupe 
sau pâlcuri şi chiar arbori mari, izolaţi, bine crescuţi şi bine conformaţi.  

Suprafaţa cu arbori pentru adăpostire şi refugiu nu poate avea o întindere mai mare decât 
10% din suprafaţa totală a trupului de pajişte,respectiv. (conform Ghidului de intocmire a 
amenajamentelor pastorale,2014). 
  Nu trebuie să se taie arborii izolati din pajişti, numai atunci când aceştia ajung ,din 
anumite cauze sau motive la uscarea acestora -(exemplu: arsuri, trăznete, atacuri de insecte, 
ruperi din cauza vânturilor, zdreliri a scoarţei,etc.). 
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  Se curaţă arborii sau pomii fructiferi din pajişti şi se curăţă crengile până la înălţimea de 2 
m, spre a înlesni circulaţia animalelor şi a permite pătrunderea luminii care favorizează creşterea 
ierbii. 

 Tăierea arborilor se poate face cu unelte manuale şi fierăstraie mecanice purtate.  
              Caracteristic pentru arborii şi arbuştii din grupa foioaselor este faptul că lăstăresc foarte 
puternic ,chiar şi în condiţii neprielnice, atât din colet (ca de exemplu mesteacănul ,carpenul, 
fagul,etc.);-cât şi din rădăcini:(aninul, porumbarul ,măcieşul, murul, păducelul, ienupărul,etc.). 
              La executarea lucrărilor de defrişări trebuie să se ia în considerare aceste particularităţi şi 
să se scoată butucul ,la speciile care lăstăresc din colet, - şi cât mai multe radăcini la cele care 
lăstăresc şi din rădăcini.  
              O metodă nouă, mult mai eficientă, de distrugere a lăstărişului, este aceea a folosirii 
substanţelor chimice, a arboricidelor. Această metodă o completează şi desăvârşeşte pe cea a 
tăierii arboretelor cu tulpini a căror grosime este peste 5 cm. 
            Datorită acţiunii fitotoxice selective, substanţele chimice utilizate au distrus arboretele, 
fără a afecta vegetaţia ierboasă de pe pajişte. Arboricidele au acţionat atât asupra organelor 
aeriene (lăstari) cât şi a celor subterane (butuci).  
            S-a desprins concluzia că arboretele se comportă diferit faţă de arboricide :  
- sensibile: mesteacănul (Betulla pendula), murul (Rubus sp.);  
- slab şi mediu sensibile: aninul (Alunus glutinosa) şi alunul (Coryllus avelana) ;  
- rezistente: carpenul (Carpinus betulus), păducelul (Crataegus monogyna) şi porumbarul (Prunus 
spinosa).  
          Distrugerea arboretelor dăunătoare  prin tăiere sau arboricidare, trebuie completată cu 
fasonarea, îndepărtarea materialului lemnos rezultat din tăiere sau valorificarea materialului 
corespunzător care poate fi utilizat în construcţii cu prioritate la cele pastorale din zonă 
(împrejmuiri de tarlalizare, saivane, sau pentru alte scopuri gospodăreşti). 
       Pe unele pajişti, există pietre la suprafaţă, cioate putrezite, resturi de vegetaţie aduse de 
ape cât şi materiale rezultate în urma activitaţii omului( acestea în special pe pajiştile apropiate 
de aşezările umane unde pajiştile ajung mai degrabă gropi de gunoi decât teren agricol, aici 
aruncându-se tot ce nu  mai este necesar în gospodărie). 

Combaterea buruienilor dăunătoare din pajişti  
             În alcătuirea covorului ierbos al pajiştilor alături de graminee şi leguminoasele furajere 
perene participă si speciile din grupa buruieni: ,,diverse, alte specii,,- unele dintre acestea au 
valoare furajera scăzută, iar altele sunt practic neconsumate de animale, sau prezintă un grad 
ridicat de toxicitate. 
              Apariţia şi înmulţirea buruienilor în vegetaţia pajiştilor este favorizată de manifestarea în 
exces sau deficit a unor factori ecologici, precum şi de gospodărirea necorespunzatoare 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 
supra-însământare a unor seminţe infestate cu buruieni,etc. 
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Specificitatea pentru pajişti se datoreşte compoziţiei floristice complexe (graminee, 
leguminoase, alte plante) în care se combate de regulă o specie dăunătoare, păstrând pe cât 
posibil restul speciilor furajere după care se continuă folosirea pajiştii prin păşunat, cosit sau 
mixt. Acestea impun cunoaşterea atât a efectului pe care îl au măsurile de combatere pe cale 
mecanică sau chimică asupra speciilor care alcătuiesc covorul ierbos şi a remanenţei erbicidelor 
pentru a nu provoca tulburări animalelor, în condiţiile folosirii suprafeţelor respective prin 
păşunat. 

Buruienile reduc creşterea şi dezvoltarea plantelor valoroase din pajişte prin fenomenele 
de concurenţă pentru apă, aer (CO2), lumină şi elemente nutritive, iar unele emit substanţe 
toxice.  

Buruienile consumă apă pentru creşterea lor în detrimentul altor specii şi determină o 
epuizare mai rapidă a rezervei de apă utilă din sol, mai ales în perioadele de secetă.  

Prezenţa buruienilor în amestecurile de ierburi furajere reduce accesul plantelor valoroase 
la concentraţii suficiente de CO2 din sol şi limitează prin aceasta randamentul lor.  

Competiţia pentru lumină afectează atât relaţiile interspecifice cât şi între indivizii aceleaşi 
specii. Aceasta are drept consecinţă o viteză de creştere şi o rată de acumulare a biomasei mai 
redusă.  

Buruienile afectează în mod negativ nutriţia minerală a celorlalte plante prin concurenţa 
pentru azot şi elemente minerale. Buruienile aparţinând dicotiledonatelor au o capacitate de 
schimb cationic mai ridicată de cât monocotiledonatele, acestea permiţându-le o absorbție mai 
uşoară a calciului şi magneziului. În plus, înrădăcinarea profundă, în cazul buruienilor cu sistem 
radicular pivotant, asigură explorarea straturilor de sol inaccesibile gramineelor şi leguminoaselor 
de pajişti.  

Emiterea de fitotoxine de către unele buruieni cu acţiune inhibitoare pentru celelalte 
specii mai valoroase cu care vin în concurenţă a fost evidenţiată de foarte multă vreme, fiind 
denumit „alelopatie”. Efecte acestui fenomen au fost puse în evidenţă şi în cazul buruienilor, mai 
frecvent sunt citate efectele alelopatice ale speciilor Elymus repens, Rumex obtusifolius, 
Pteridium aquilinum, Symphytum officinale, şi altele. 
              Unele buruieni pot fi toxice pentru animalele care le consumă, dintre acestea cu o 
frecvenţă mai mare pe pajiştile din ţara noastră se întâlnesc :  
 Veratrum album (ştirigoaia) conţine în rizomi şi tulpini alcaloizii: protoveratrină, jervină, 

protoveratridină, etc. Toxicitatea plantei scade mult după înflorire, astfel că în zona de 
munte după această fază, atât caii, cât şi oile consumă planta fără repercusiuni vizibile 
asupra stării de sănătate.  

Taurinele şi ovinele care consumă plantele în stadiile tinere prezintă o salivaţie bogată, 
strănuturi şi stări de vomă;  
 Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) este o plantă foarte toxică datorită 

conţinutului ridicat în colchicină. Toate părţile plantei sunt otrăvitoare. Prezenţa speciei 
respective poate provoca accidente prin intoxicare mai ales la animalele tinere scoase la 
păşunat primăvara devreme;  
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 Ranunculus acer (piciorul cocoşului) provoacă tulburări la taurine şi cabaline, prin 
protoanemonina care este activată în stomacul animalelor prin enzima ranunculină 
conţinută în aceeaşi plantă. Animalele prezintă stări de depresie nervoasă şi colici, 
înregistrând scăderea accentuată a producţiei de lapte;  

 Rumex sp. (ştevia) - cantitatea mare de oxalaţi pe care o conţine provoacă tulburări 
digestive animalelor care consumă speciile de Rumex; 

 Equisetum sp. (coada calului) conţine alcaloizi toxici mai ales palustrină şi acid aconitic, 
care nu se inactivează nici prin procesul de uscare a fânului, provocând intoxicarea 
animalelor şi în perioada de stabulaţie. Animalele hrănite cu fân în care se află coada 
calului trec prin stări de diaree, producţia lor scade foarte mult, ele devin astenice şi ajung 
în final la epuizare fizică totală.  
       Metode de combatere  
Înainte de a alege o metodă de combatere este necesară determinarea exactă a speciilor şi 

a biologiei acestora, care diferă foarte mult chiar şi în interiorul aceluiași gen ca de exemplu: 
Ranunculus repens prezintă pentru înmulţire vegetativă stoloni, R. acris are rădăcină pivotantă; R. 
bulbosus are evident un bulb; R. sardous şi R. arvensis se înmulţesc prin seminţe.  

Rezultatele obţinute pe baza cercetărilor efectuate de pratologi au scos în evidenţă 
cauzele care generează proliferarea speciilor nedorite în covorul vegetal şi dificultăţile în 
combaterea buruienilor din pajiştile permanente şi temporare.  

Combaterea individuală a plantelor este măsura cea mai eficientă, dar ea necesită 
urmărirea atentă a compoziţiei botanice şi intervenţia operativă în momentul în care se constată 
că unele specii de buruieni încep să se instaleze şi să domine în covorul ierbos al pajiștii. 
Combaterea individuală se face manual folosind unelte simple ca: sapa, oticul, coasa, etc., sau 
erbicidarea individuală a plantelor cu pompa manuală, cu bastonul de erbicidare sau cu seringa 
specială.În condiţiile în care densitatea buruienilor este mare se erbicidează întreaga suprafaţă pe 
cale mecanică cu ajutorul maşinilor de stropit. În toate cazurile erbicidarea trebuie să se facă 
respectând măsurile de tehnica securităţii pentru evitarea unor accidente la muncitorii care 
manipulează erbicidele.  

De asemenea, se impune respectarea strictă a dozelor, fenofazelor de aplicare şi a 
timpului de repaus după tratament, furajele de pe suprafeţele respective putând fi păşunate sau 
recoltate pentru siloz sau fân după cel puţin 4 săptămâni. 
              Folosirea neraţională a pajiştilor, supra-încărcarea 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,sa 
devină dominante. 
              Ca recomandări: pentru îmbunătăţirea pajiştilor 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 curaţire a pajiştei. 
       Lucrări ce trebuie executate în timpul păşunatului 
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        Animalele lasă în urma lor o serie de dejecţii solide şi lichide, în timpul păşunatului, care 
reprezintă , pe unele păşuni, unicul fertilizant al pajiştilor. De aceea aceasta sursă de elemente 
nutritive, pentru vegetaţia pajiştilor, nu trebuie irosită ci trebuie folosită judicios.  
                 In cazul păşunatului cu oile vegetaţia pajiştilor beneficiază, aproape în totalitate,de 
acest fertilizant natural. 

In schimb în cazul păşunatului cu erbivore mari (vaci,cai) care lasă pe sol dejecţii solide ce 
pot acoperi o suprafaţă mare (25-40 cm), acţiunea acestor tipuri de fertilizanţi naturali poate crea 
neajunsuri mari, întru-cât favorizează dezvoltarea speciilor nitrofile, lipsite de valoare economica 
şi mari neuniformităţi în compoziţia floristică a pajiştilor. 
               Dacă dejecţiile nu se împrăştie, după un timp, dispar toate leguminoasele şi cca 75% 
dintre graminee. 
               Un alt neajuns este şi faptul că dejecţiile sunt focare de infecţie. De aceea impunem ca pe 
pajiştile folosite de către animale, 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 seminte 
şi ca atare proliferează. De aceea ele trebuiesc  cosite şi  îndepărtate. 
Operaţia este obligatorie după fiecare ciclu de păşunat. 
                 In timpul păşunatului, pe parcelele unde au fost scoase animalele, 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 unitate de suprafaţă şi la asigurarea zooigienei. 
                  Ca recomandări : Cosirea resturilor nepăşunate după ce animalele au părăsit tarlaua, 
ceea ce împiedică fructificarea şi deci înmulţirea plantelor nevaloroase, slabe din punct de vedere 
furajer, neconsumate de animale. 
                  Imprăştierea dejecţiilor animaliere, prezintă cel puţin trei avantaje legate de faptul ca 
se împiedică astfel creerea 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 viermii paraziţi.  
                 Toate aceste măsuri, aplicate în complex, au ca efect creşterea valorii economice a 
păşunii respective. 
                   Curăţirea pajiştilor de pietre, cioate, tăierea şi scoaterea buturugilor, copacilor uscaţi, 
resturile menajere (peturi, pungi, cutii de conserve, sticle etc.) şi a buruienilor, nu este suficientă. 
                   Orice măsură de îmbunătăţire a pajiştilor trebuie să înceapă cu o  curăţire, dar ea 
trebuie sa fie urmată de alte măsuri cum sunt : nivelarea muşuroaielor, supra-însămânţarea, 
fertilizarea, unde este cazul, toate acestea urmate apoi de utilizarea corespunzătoare a pajiştilor. 

Distrugerea muşuroaielor, nivelarea şi curăţirea pajiştilor 
              Muşuroaiele se formează datorită neîngrijirii pajiştilor. Muşuroaiele prezente în pajiştile 
analizate sunt de origine vegetală, fiind cauzate de acumularea materiei organice de la plantele 
neconsumate, sau de la cioatele care putrezesc treptat, dar şi de origine animală, în special 
provocate de cârtiţe. Animalele calcă printre tufe, bătătoresc solul când este umed, îl dislocă în 
jurul tufelor şi formează astfel muşuroaiele care pot ajunge la 50-150 cm în diametru şi 30-80cm 
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în înălţime. Aceasta determină o înţelenire puternică şi formarea unui strat compact ce poate fi 
mai greu distrus. 
                Ca recomandări: Pentru combaterea muşuroaielor (de orice tip) recomandăm măsuri 
preventive care trebuiesc aplicate anual, spre sfârşitul perioadei de vegetaţie sau primăvara 
devreme, folosindu-se grapele obişnuite sau târşitorile. După distrugerea muşuroaielor este 
obligatorie aplicarea de îngrăşăminte şi supra-însământarea cu un amestec de specii perene cu 
valoare furajeră ridicată. 
                Nu se vor efectua lucrări mecanizare pe pajiştile sub angajament APIA (Masurile 214/2, 
214/3.1, 214/3.2. respectiv Măsura 10 ,,Plaţi de agromediu şi climă,, - Pachetul 2, Varianta 2.1., 
cu referire la pajişti). 
Lucrări de întreţinere a pajiştilor 
    Pentru folosirea cât mai raţională a pajiştilor şi pentru a nu scade valoarea nutritivă a plantelor 
prin degradarea covorului este necesar să se respecte perioada de păşunat aşa cum este 
prevăzută în amanajament – exclus păşunatul pe timpul iernii;  
          - interzicerea intrării cu utilaje grele pe pajişte în perioada umedă cu ploi multe.  
Recomandăm anual să se facă următoarele lucrări: 
 - nivelarea muşuroaielor, defrişarea tufărişurilor, strângerea cioatelor şi pietrelor; 
 - cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare; 
 - combaterea plantelor dăunătoare şi toxice. 
         -  impraştierea dejecţiilor solide dupa fiecare ciclu de păşunat în mod special în pajiştile unde 
păşunează vacile. 
    Evidenţa lucrărilor executate anual pe fiecare parcelă vor fi prezentate Cap.IX din 
prezentul Amenajament pastoral. 

Metode de imbunătătire a covorului ierbos prin fertilizare 
              Una din cele mai importante măsuri de îmbunătăţire a producţiilor pajiştilor este 
aplicarea de îngrăşăminte  chimice, organice şi mixte (chimice şi organice). 

Cel mai important factor de degradare a covorului ierbos este lipsa sau excesul de 
elemente fertilizante din care se remarcă azotul, fosforul şi potasiul (NPK).  
Pentru realizarea unei tone de substanţă uscată (SU) echivalentul a 4-5 tone de iarbă prin recoltă 
(fân sau iarbă păscută), din sol se extrag în medie 20 – 25 kg N, 2 – 3 kg P, 22 – 25 kg K şi 4 – 5 kg 
calciu.  

Solul pajiştilor nu este un izvor nesecat de elemente fertilizante, care să susţină producţia 
de iarbă, de regulă este mai sărac decât solul terenurilor arabile. De aceea, după mai mulţi ani de 
recoltă, dacă nu se fertilizează, pe pajişte se împuţinează elementele nutritive din sol, se schimbă 
radical vegetaţia în sensul dispariţiei plantelor cu valoare nutritivă ridicată, mai pretenţioase la 
aprovizionarea solului cu NPK, fenomen care favorizează apariţia treptată, până la dominare, a 
unor specii de buruieni nepretenţioase, care le iau locul.  

Din aceste considerente pajiştea permanentă sau temporară trebuie să fie tratată ca 
oricare altă cultură agricolă, fără discriminare, dacă dorim să obţinem rezultate bune în 
producerea furajelor pe aceste suprafețe 
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                 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 și de modul de folosire a pajiştilor (păşunat-cosire) . 

a. Utilizarea îngraşamintelor chimice pe pajişte 
              Creşterea plantelor şi productivitatea pajiştilor sunt sensibil afectate de 
biodisponibilitatea elementelor nutritive, azotul, fosforul şi potasiu 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.  
             Intr-o pajişte excesul fertilizării poate provoca dezvoltarea unei flore nitrofile în 
detrimentul altor specii şi diminuarea sau dispariţia leguminoaselor. 

Dozele de îngrăşăminte vor ţine cont de planul de fertilizare întocmit de OSPA. 
 
 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 cele care există în 
pajişte nu pot fixa azotul necesar funcţiilor plantelor. Doza de azot nu trebuie să depăşească 170 
kg/ha, aplicat fracţionat (2-3 repetiţii). Excepţie pot face solurile deosebit de sărace, cu pajişti 
degradate şi invadate de buruieni unde se pot folosi doze mai mari de azot. 
 Epoca optimă de aplicare a îngrăşămintelor cu azot este primăvara, întru-cât el este mai eficient 
folosit de către plantele din pajişti în primele faze de vegetaţie ,când consumul de azot este 
maxim. Forma îngrăşămantului 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. 
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. 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 , iar efectul remanent este de 2-4 ani. 
Când din anumite motive nu s-au putut administra toamna, aceste îngrăşăminte se pot aplica 
primăvara devreme pe solul îngheţat. 
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  K2O aplicate la 2-3  ani. 
Pe pajiştile foarte productive potasiul poate fi aplicat anual ,toamna. 
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Ingrăşăminte cu microelemente. La plante microelementele intră în alcătuirea unor vitamine, 
pigmenti, a enzimelor, influentând sintezele specifice în organism. Microelementele esenţiale 
pentru nutriţia plantelor sunt: Fe, Cu, Zn, B, Mn, Mo, Co.   La animale  lipsa microelementelor pot 
provoca anumite boli. 

Epoca de administrare este primăvara devreme odată cu îngrăşămintele cu azot, dar pot fi 
aplicate extra-radicular, sub formă de soluţie, în perioada de vegetaţie a plantelor. 

Un exemplu de fertilizare: Aplicăm primăvara devreme îngrăşăminte chimice complexe  
din formula 15-15-15 ,o cantitate de 330 kg/ha , produs comercial pentru asigurarea unui nivel de 
50 kg/ ha N şi aceeaşi cantitate de oxizi de P şi K necesare pentru întreg anul, după care în 
completare, imediat sau după ciclurile de recoltă, se aplica numai îngrăşăminte azotoase cum ar fi 
azotatul de amoniu (33,5 % N), sau ureea (46 N) pe soluri cu reacţie normală şi sulfatul de amoniu 
(20% N) pe soluri sărăturate. 

        Pe pajiştile care sunt sub angajament APIA (Măsurile 214/1, 214/2, submăsura 
214/3.1, 214/3.2, respectiv Măsura 10,,Plaţi de agromediu şi climă,, Pachetul 2, 3, 4, 6  cu referire 
la pajişti),utilizarea pesticidelor şi a fertilizanţilor chimici este interzisă. 
   

b. Utilizarea îngrăşămintelor organice pe pajişti  
                Îngrăşămintele organice ,prin calitatea lor de îngrăsăminte 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, pondere mai 
mare având-o gunoiul de grajd, îngrăşămintele semilichide,  mustul de grajd şi îngrăşarea solului 
prin târlire. 
                 Folosirea gunoiului de grajd pe păşuni reprezintă una dintre cele mai importante măsuri 
de sporire a producţiei şi îmbunătăţirea compoziţiei floristice. 
                 Gunoiul de grajd este un îngrăşământ organic complex,care îmbogateşte solul în humus, 
în principalele elemente nutritive, în unele microelemente cât şi în microorganisme şi produse ale 
metabolismului lor. 
Conţinutul mediu în elemente fertilizante a acestui tip de îngrăşământ este de 0,55%N; 
0,22%P2O5; 0,55%K2O; 0,23%CaO;   (Marusca - 2014). 
                Calitatea gunoiului de grajd depinde  de specia de animale de la care provine; cel mai 
bogat în elemente fertilizante fiind gunoiul  de ovine urmat de cel de la cabaline şi bovine ,iar cel 
mai sărac este cel de la porcine. 
                Depozitarea şi fermentarea gunoiului de grajd se face într-un loc special amenajat ,numit 
platformă de gunoi. Fermentarea durează 3-5 luni,timp în care se pierde 25-30 % din greutatea 
iniţială a gunoiului  (Marusca-2014). 
              Un metru cub de gunoi cântăreşte 300-400 kg atunci când este proaspăt şi afânat, 700 kg 
când este proaspăt şi îndesat , 800 kg  când este semifermentat  şi  900 kg când este fermentat şi 
umed. 
Conţinutul gunoiului de grajd în azot substanţa activa 
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Tipul de gunoi     Compozitia chimica (% din masa proaspata) 
         Azot(N)         Apa Materii organice 
Gunoi de bovine         0,45      77           20 
Gunoi de ovine         0,83      64           31 
Gunoi fermentat 3-4 luni         0,55      77           17 
Gunoi fermentat complet 
(mraniţa) 

        0,98      79           14 

(Fiecare 1000 kg gunoi fermentat 3-4 luni contine aproximativ 5 kg N s.a) 
           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 20-40 t/ha. 
                  Epoca optimă de aplicare este toamna, la încheierea ciclului de păşunat. În felul 
acesta,pe lângă faptul că se obţin sporuri de producţie de 10% faţă de fertilizarea din primăvară, 
mai exista 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 mai 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. 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 
îngraşământului, 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. 
       Pentru pajiştile care sunt sub angajament APIA (Măsurile 214/1, 214/2, submăsura 214/3.1, 
214/3.2, respectiv Masura 10,,Plăţi de agromediu şi clima,, Pachetul 2, 3, 4, 6  cu referire la 
pajişti), utilizarea  tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 30-
40 kg azot substanţă activă/ha. In această situaţie dozele recomandate variază în limite largi şi 
anume de la 3t/ha (gunoi fermentat complet-mraniţă) la 6,67 t/ha (gunoi de bovine) - Tabelul 6.2 
  
Doza maximă de gunoi de grajd care poate fi aplicată pentru limita de 30kg N s.a./ ha                                                                       
                                                                                     
Tipul de gunoi de grajd Tone maxim aplicabile/ha pentru limita 

de 30kg Ns.a./ha 
Gunoi de bovine                         6,67 
Gunoi de ovine                         3,6 
Gunoi fermentat 3-4 luni                         5,45 
Gunoi fermentat complet (mraniţa)                         3 
                                                                                 (Ghidul  ecocondiţionalitate,-2014) 
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                      Gunoiul de grajd este mai bine valorificat când se administrează împreună cu doze 
mici de îngrăşăminte chimice. Tinând cont de toate acestea, fertilizarea pajiştilor se va realiza în 
cadrul unui program.  
                     Pentru pajiştile care sunt sub angajament APIA ,fermierii trebuie să respecte 
perioadele în care aplicarea îngrăşămintelor este interzisă şi să asigure o distribuire uniformă a 
îngrăşămintelor. 
                     Conform art.3 din Anexa la Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva 
poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobat prin Hotărarea nr.964 din anul 2000 privind 
aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din 
surse agricole, este interzisă aplicarea îngrăşămintelor organice şi/sau minerale în perioadele în 
care cerintele culturii agricole faţă de nutrienţi sunt reduse (intervalul de timp în care 
temperatura medie a aerului este sub 5 grade Celsius) sau când riscul de percolare/scurgere la 
suprafaţă este mare. 
                 Datele calendaristice pentru începutul şi sfârşitul perioadei de interdicţie în aplicarea 
îngrăşămintelor pe pajişti (mineral, organic solid şi organic lichid), sunt prezentate în tabelul 
urmator: 
Datele calendaristice pentru începutul şi sfârşitul perioadei de interdicţie în aplicarea 
îngrăşămintelor pe pajişti (Ghidul ecocondiţionalitate-2014). 
 
                                                                                    
Tip de îngrăşămant Perioada de interdicţie 
Ingrăşăminte organice solide  1 noiembrie - 15 martie 
Ingrăşăminte organice lichide şi 
îngrăşăminte minerale 

1 octombrie – 15 martie 

 
             ,,Perioadele de interdicţie nu sunt valabile în cazul dejecţiilor animaliere proaspete 
produse şi depuse direct pe teren în urma păşunatului, pentru care se va examina oportunitatea 
limitării duratei de păşunat ,, încărcării,, - mai ales în perioada hibernală. De asemenea, aceste 
perioade închise nu se iau în considerare în cazul resturilor vegetale sau al altor tipuri de produse 
organice reziduale rămase pe sol. 
                     Obligatia de a stabili un plan de fertilizare si de a completa un caiet de evidente a 
aplicărilor pe câmp a fertilizantilor cu azot, organici si minerali o au fermierii. 
              Documentele pentru evidenţa tipurilor şi modului de aplicare a îngrăşămintelor este, de 
asemenea, în sarcina fermierilor,,. (- Horia Vlad si Iacob Borza, Solurile judetului Arad:starea 
actuala si posibilitati de restaurare a fertilitatii- Timisoara ,2011). 

c. Ingrăşăminte organice  semilichide,  mustul de grajd (tulbureala de grajd) 
               Ingrăşămintele 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. 
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                Ingrăşămintele organice semilichide sunt împrăştiate,pe pajişti, cu maşini speciale în 
doza de 20-30 metri cubi/ hectar,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. 

d. Ingrăşăminte pentru pajişti- târlirea cu animalele 
                 Un alt mod de a realiza fertilizarea păşunilor poate fi târlirea. 

Târlirea reprezintă  un mod de fertilizare a păşunilor 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. 
În general târla sau strunga se amplasează  în jurul saivanelor,a stânelor. 
Se pune deci problema folosirii acestor dejecţii în scopul sporirii valorii pajiştilor,a producţiilor 
acestora,cu atât mai mult cu cât cantitatea acestor dejecţii este considerabilă. 
                   Supra-fertilizarea distruge covorul vegetal, iar în anii următori târlirii excesive se 
instalează buruienile nitrofile : (Urtica dioica, Rumex sp.,Chenopodium sp.,Veratrum 
album,etc.).De asemenea, duce şi la poluarea apelor, solului, peisajului, îmbolnăvirea animalelor 
şi alte neajunsuri.        
                 Fertilizarea prin târlire reprezintă cea mai economică metodă de fertilizare a pajiştilor, 
unica cheltuială fiind cea legată de porţile de târlire. 
Pentru a se realiza fertilizarea prin târlire animalele sunt ţinute mai multe nopţi pe aceeaşi 
suprafaţă, din pajişte, în nişte locuri îngrădite cu garduri mobile. 
Suprafaţa strungii (târlei) se calculează în raport cu specia sau numărul animalelor,astfel:  
                                                 S = N x S 
S- este suprafaţa rezervată unui animal 
N- este numărul de animale din turmă          
   Târlirea se execută cu toate speciile de animale, pentru animalele mari (bovine) revenind 
ca echivalent 2-3 nopţi 1 UVM/6 m pătraţi pe pajişti valoroase sau 4 - 6 nopţi pe pajişti degradate. 
               Târlirea se execută pe întreg sezonul de păşunat cu o intensitate de maxim 2-3 nopţi o 
oaie pe metru pătrat, pe pajişti cu covorul vegetal valoros, sau 4-6 nopţi o oaie pe metru pătrat 
pe pajiştile degradate.  
               De exemplu,târla sau strunga pentru 150 de oi va avea o suprafaţă de 150 m patraţi. Dacă 
porţile de strungă se mută o data la 5 zile, în intervalul de păşunat de 194 zile strunga se mută de 
39 ori. Dacă înmulţim suprafaţa strungii (150m) cu 39 rezultă că în intervalul de păşunat de 194 de 
zile se poate fertiliza o suprafaţă de 5.850.000 m patraţi. 
       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 suprafaţa destul de mare de pajişte. Cerinţa 
principală a lucrării de administrare a îngrăşămintelor este ca acestea sa fie cât mai uniform 
distribuite. 
      Uniformitatea distribuţiei are importanţă mare, deoarece o distribuţie neuniformă face ca 
în unele zone cantitatea de îngrăşământ să fie  mai mică ,neasigurându-se efectul asupra 
producţiei pajiştii dorit, iar în cazul în care concentraţiile de ingrăşământ sunt prea mari provoacă 
poluare locală a solului.                 
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    Pentru pajistile care sunt sub angajament APIA (Măsurile 214/1, 214/2, submăsura 214/3.1, 
214/3.2, respectiv Măsura 10,,Plăti de agromediu si climă,, Pachetul 2, 3, 4, 6  cu referire la 
pajisti), utilizarea  traditională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 
30-40 kg azot substantă activă /ha. ( a se vedea Caietul de Agromediu/APIA.) 

Metode de  îmbunătătire prin supraînsământare a pajistilor degradate 
Principii de refacere totală sau parţială a covorului ierbos  

                 În marea majoritate a cazurilor pajiştile din ţara noastră au covorul ierbos degradat 
datorită lipsei de întreţinere curentă (grăpat, combatere buruieni, etc.), absenţa sau insuficienţa 
fertilizării cu îngrăşăminte organice şi chimice, cât şi a folosirii neraţionale prin păşunat (durată, 
încărcare, abandon, starea necorespunzătoare a ţelinii, etc.) sau alte cauze.  
                Îmbunătăţirea prin mijloace de suprafaţă cu menţinerea covorului „original” poate să nu 
dea rezultate după aplicarea îngrăşămintelor datorită expansiunii unor specii nitrofile nedorite 
existente aici sau a încetinelii cu care se instalează speciile mai valoroase. De aceea, daca este 
cazul, acolo unde este posibil se va îndepărta (distruge) vechiul covor ierbos prin mijloace 
mecanice (arat, frezare, grăpare energică) sau chimice prin erbicidare totală, după care prin 
însămânţarea unui amestec adecvat de graminee şi leguminoase perene se înfiinţează o pajişte 
nouă în locul celei vechi.  
                   Pajiştile care au o acoperire de peste 60-70 % cu specii nevaloroase pentru furaj, goluri 
sau specii nedorite + goluri în aceeaşi proporţie, se recomandă a fi reînsămânţate.  
                  Refacerea parţială a covorului ierbos se execută după defrişarea vegetaţiei lemnoase 
invadante, scoaterea cioatelor, adunarea pietrelor dacă este cazul, nivelarea terenului şi alte 
măsuri preliminare care să faciliteze mecanizarea lucrărilor de înfiinţare, întreţinere şi folosire a 
pajiştilor în anii următori.  
Pentru refacerea parţială a unei pajişti este obligatoriu ca în covorul ierbos să existe 30-50 % 
specii furajere valoroase, care necesită a fi completate prin supraînsămânţare cu alte specii 
valoroase. (Daca va fi cazul). 
                   O situaţie aparte o constituie pajiştile cu covor ierbos valoros, dar cu o densitate 
scăzută care necesită a fi îndesit prin autoînsămânţare. 
 În acest caz, odată la 4-6 ani prin rotaţie, se recoltează prin cosire covorul ierbos mai târziu, după 
coacerea şi scuturarea seminţelor care cad pe sol, încolţesc şi înlocuiesc plantele care au 
îmbătrânit şi în cele din urmă au pierit, lăsând goluri care trebuiesc completate.  
În acest caz înlocuirea covorului ierbos se face de la sine prin procesul de autoînsămânţare, acesta 
fiind unul din cele mai eficiente mijloace de îmbunătăţire a densităţii pajiştilor, cu condiţia ca 
plantele componente să aibă valoare furajeră corespunzătoare. 
                   Dacă avem un covor ierbos îmburuienat nu putem apela la autoînsămânţare întrucât 
am stimula şi mai mult extinderea buruienilor nedorite. 
Lucrări de pregătire a ţelinii înainte de semănat  
                  Pentru refacerea totală a unui covor ierbos degradat sau cu goluri în proporţie 
însemnată este bine ca înainte de arătură să se efectueze o lucrare cu grapa cu discuri reglată la 
un unghi mic pentru a tăia în bucăţi ţelina, preferabil să se acţioneze pe două direcţii 
perpendiculare.Arătura propriu zisă se face de regulă toamna la adâncimea normală de 18-20 cm 
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cu plugul reglat să îngroape bine ţelina. Sunt cazuri când este suficientă prelucrarea ţelinii cu 
grapa grea cu discuri, urmată de grăpări mai uşoare.  

Pentru a uşura prelucrarea în prealabil se efectuează o erbicidare totală ,după care la două 
săptămâni se pregăteşte patul germinativ prin grăpare.  
Cele mai bune rezultate se obţin prin prelucrarea cu freza de pajişti la adâncimea de 10-12 cm pe 
pajişti cu ţelina mai subţire, sau cu ţelina mai groasă după ce s-a făcut o erbicidare totală.  
                Pentru refacerea parţială prin supraînsămânţare, primăvara devreme se face o 
mobilizare superficială de 1-2 cm cu grapa cu colţi prin mai multe treceri, acţiune care nu distruge 
în totalitate vechiul covor, creând condiţii pentru germinarea seminţelor. 

Semănatul ierburilor perene  
                După pregătirea patului germinativ la refacerea totală sau parţială a covorului ierbos, 
obligatoriu se tasează terenul cu un tăvălug inelar, apoi se seamănă cu semănătorile obişnuite de 
cereale în rânduri la adâncimea de 1,5-2 cm, după care din nou se tasează cu un tăvălug de 
această dată neted.  

Astfel, regula de aur în reuşita semănatului este: tasare – semănat – tasare. Multe din 
semănături nu reuşesc pentru că nu se respectă această regulă.  
Nu întâmplător, pe urma roţilor de tractor se instalează cel mai bine iarba semănată, pentru că 
acolo terenul a fost mai bine tasat.  
Semănatul ierburilor perene este o operaţiune delicată datorită seminţelor foarte mici şi a 
adâncimii superficiale la care se introduce în sol, motiv pentru care există maşini speciale pentru 
acest scop. La fel sunt maşini combinate care mobilizează solul pe rânduri şi fac concomitent 
supraînsămânţarea ierburilor şi tasarea rândurilor semănate.  
Pentru reînsămânțarea pajiştilor se recomandă utilizarea maşinilor combinate, care realizează 
concomitent, printr-o singură trecere, pregătirea patului germinativ, semănatul şi tăvălugirea 
după semănat.  

Pajişti care nu se recomandă a fi fertilizate : 
Pajiştile de câmpie afectate de exces de umiditate, aciditate puternică şi sărăturare 

pronunţată a solului care necesită mai întâi ameliorarea regimului hidric, prin desecare şi drenaje, 
corectarea reacţiei solului prin amendare, etc.;  

Pajiştile invadate peste 20-30 % de vegetaţie ierboasă (buruieni) şi lemnoasă (tufărişuri şi 
puieţi arbori) nevaloroase care necesită a fi înlăturate prin diferite metode, înainte de a fi 
fertilizate;  

 Pajiştile ce urmează a se supraînsămânţa, pentru a nu stimula dezvoltarea speciilor 
spontane care pot înăbuşi tinerele plante ce apar din sămânţă, fertilizarea care urmează a se 
executa după prima coasă sau după un ciclu de păşunat. 

 Pajiştile supratârlite, eutrofizate din toate zonele, invadate de vegetaţie nitrofilă 
(Sambucus ebulus, Verbascum speciosum, Onopordon acanthium, Carduus acanthoides, C. 
nutans, Rumex obtusifolius, R. alpinum, Urtica dioica, Colchicum autumnale, Veratrum album şi 
altele) până la “epuizarea” excesului de elemente fertilizante, în special azot şi potasiu, după mai 
mulţi ani.  
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6.2. Amestecuri de ierburi recomandate pentru reînsămânţarea sau 
supraînsămânţarea pajiştilor 

Lucrările de reînsămânţare sau supraînsămânţare vor fi efectuate doar acolo unde este 
necesar, iar amestecul va conţine specii de graminee şi leguminoase perene de pajişti pretabile 
condiţiilor staţionale şi modului de folosire, având în vedere şi restricţiile din cadrul 
angajamentelor. 
Alegerea amestecurilor de ierburi 
        La stabilirea amestecurilor se vor lua în considerare speciile mai valoroase existente în 
covorul ierbos, care se vor completa prin supra-însământare cu altele, pentru realizarea unui 
echilibru între graminee şi leguminoase, între graminee cu talie înaltă şi cele cu talie scundă şi 
alte criterii. 
         Pentru completarea golurilor şi proliferarea plantelor valoroase, recomandăm supra-
însământarea cu specii valoroase corespunzatoare condiţiilor ecologice specifice. 
         In amestecurile destinate înfiinţării sau reînsământării pajiştilor utilizate ca pasune se 
introduce un procent mai mare de specii de talie joasa, cu o mare capacitate de lăstărire, 
rezistente la călcat; spre deosebire de amestecurile pentru fâneaţă sau cu folosire mixtă în care 
predomină speciile de talie înaltă. 
Alegerea speciilor şi stabilirea procentului de participare a fiecarei specii în cadrul amestecului. 
        După ce ne-am hotărât ce metodă de refacere totală sau parţială să alegem în funcţie de 
condiţiile naturale şi scopul propus, pasul următor este stabilirea unui amestec de graminee şi 
leguminoase perene de pajişti. 
         In alegerea speciilor se ţine seama de unele caracteristici biologice (forma de creştere, talia, 
ritmul de dezvoltare, vivacitatea) şi de cerinţele lor ecologice. 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 speciei; de direcţia de evoluţie pe care dorim să o imprimăm pajiştei; de concurenţa 
între specii, etc 
        Epocile de supra-însământare sunt atât primăvara cât mai timpuriu ,imediat ce se poate lucra 
în câmp, cât şi în luna august, până la începutul lunii septembrie. 
       Cantitatea de sămanţă utilă la hectar se stabileşte în funcţie de densitatea covorului existent 
şi epoca supra-însământării.             
        Pentru supra-însământare este suficientă o prelucrare superficială a solului pe adâncimea de 
2-5 cm cu ajutorul grapelor cu discuri sau colţi rigizi, în funcţie de textura, structura, gradul de 
tasare şi umiditatea solului. 
       Se foloseşte sămânţă de cea mai bună calitate, cu o puritate şi o germinaţie ridicată.  
             De regulă supra-însămânţarea se realizează cu specii valoroase din punct de vedere furajer 
corespunzătoare condiţiilor ecologice specifice zonei respective şi se face pentru completarea 
golurilor din covorul ierbos, rezultate în urma distrugerii muşuroaielor, nivelărilor, defrişării 
vegetaţiei lemnoase sau acolo unde vegetaţia este rară şi de slabă calitate. 
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Pentru supraînsământarea pajiştilor în scopul ameliorării calitatii şi productiei acestora la hectar, 
norma de sământă la hectar este cuprinsă între 30-35 kg, păstrând proporţiile de participare cât şi 
speciile din amestec. 
 
 
Amestecuri recomandate pentru supra-insămantarea pajistilor 
                                                                               
         Amestecul  I 
            Specia   procent de participare(%) kg/ha 
Lolium perene 30 8 
Poa pratensis 10 7 
Festuca pratensis 20 6 
Dactylis glomerata 10 10 
Trifolium repens 25 10 
Lotus corniculatus 5 5 
 
                                                                               
 
         Amestecul  II 
            Specia   procent de participare(%) kg/ha 
Lolium perene 30 8 
Poa pratensis 10 7 
Festuca pratensis 10 6 
Dactylis glomerata 20 10 
Trifolium repens 20 10 
Lotus corniculatus 10 5 
 
În vederea alcătuirii corecte a acestor amestecuri sunt necesare cunoştinţe minime despre 
speciile perene de pajişti luate în cultură . 
Câteva exemple de amestecuri de ierburi pentru refacerea pajiştilor  
                   Pentru reînsămânţare după refacerea totală a covorului ierbos prin diferite metode şi 
mijloace sau supraînsămânţare pentru înlocuirea parţială sau îndesirea pajiştii este necesară 
alcătuirea unor amestecuri de graminee şi leguminoase perene adecvate condiţiilor staţionale şi 
modului de folosinţă preconizat de către gospodar sau fermier, producători de furaje şi crescători 
de animale. 
 
  Structura amestecurilor de graminee şi leguminoase perene pentru pajişti  
                                    (% din norma de semănat)  
 
Modul de Durata de Graminee  Leguminoase  
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folosinţă  
 

folosinţă  
(ani)  

Total Din care de talie Total Din care de talie 
Înaltă Scundă Înaltă Scundă 

Fâneaţă 2-3   30   30    - 70   70   - 
4-6   60   60    - 40   40   - 

Păşune Peste 6    70   30    40 30   10   20 
Mixtă 4-6   60   50    10 40   30   10 

Peste 6   60   45    15 40   25   15 
                  
                După ce ne-am făcut o primă imagine asupra caracteristicilor speciilor pe care le putem 
utiliza, trecem la următoare etapă de stabilire a structurii amestecurilor formate din graminee şi 
leguminoase perene de diferite talii (înalte şi scundă) în funcţie de modul de folosire şi durata de 
viaţă preconizată a pajiştii semănate (Tabelul 6.5).  
                Din cele prezentate rezultă că raportul între graminee (G) şi leguminoase (L) pentru o 
pajişte semănată de 4-6 ani şi mai mult, este de 60-70 % G: 30-40 % L, care necesită a fi respectat 
de la bun început.  
                Pentru regim exclusiv de fâneaţă se folosesc numai specii de talie înaltă şi pentru păşune 
sau folosire mixtă se introduc şi specii de talie scundă.  
Odată cu creşterea longevităţii unei pajişti creşte şi proporţia speciilor de talie scundă. 
                 Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări pe pajiştile aflate sub 
angajament APIA (Masurile 214/1, 214/2, 214/3.1, 214/3.2. respectiv Masura 10-,,Plaţi de 
agromediu şi climă -,, Pachetul 2, 3, 4, 6 ,cu referire la pajişti).  
Se pot face doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental şi doar cu specii din 
flora locală.  Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au 
angajamente APIA în derulare. 

Supraînsămânțarea pajiştilor  
               Asupra covorului ierbos acţionează, concomitent sau în etape, mai mulţi factori de 
degradare, care provoacă în timp un dezechilibru între speciile componente cu creşterea ponderii 
speciilor nevaloroase din punct de vedere economic.  
În situaţia prezenţei în covorul ierbos a 40-80% specii valoroase furajere care merită a fi 
menţinute, cea mai economică intervenţie pentru îmbunătăţirea compoziţiei floristice, o 
constituie supraînsămânţarea.  

Prin supraînsămânţare se introduc pe diferite căi unele specii sau soiuri de leguminoase şi 
graminee perene, bianuale sau anuale, în covorul ierbos existent, pentru asigurarea unei densităţi 
şi proporţii optime, în scopul sporirii producţiei şi calităţii furajelor. Se realizează astfel, o creştere 
a duratei economice de valorificare a producţiei unei pajişti sau culturi furajere perene (lucernă, 
trifoi, etc.) cu cheltuieli minime. Din punct de vedere al suprafeţei pe care se acţionează, se 
distinge o supraînsămânţare locală (parţială) sau totală. Supraînsămânţarea locală se execută de 
regulă manual pe pajiştile cu covor ierbos corespunzător, dar care prezintă goluri bine conturate, 
restrânsă ca arie, pe locurile unde s-a defrişat vegetaţia lemnoasă, s-au scos cioate, a stagnat apă, 
etc.  
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În schimb supraînsămânţarea totală se execută mai ales cu mijloace mecanizate pe 
întreaga suprafaţă a unei pajişti care prezintă covorul ierbos degradat pe toată întinderea ei. În 
prezenta lucrare se fac referiri numai la supraînsămânţarea totală.  
În general se supraînsămânţează:  
1) amestecuri de graminee şi leguminoase perene în pajişti permanente cu covor ierbos degradat;  
2 ) leguminoase perene în pajişti permanente, lipsite sau sărace în leguminoase;  
Îndesirea covorului ierbos degradat  

La stabilirea amestecurilor se vor lua în considerare speciile mai valoroase existente în 
covorul ierbos, care se vor completa prin supraînsămânţare cu altele, pentru realizarea unui 
echilibru între graminee şi leguminoase, între graminee cu talie înaltă şi cele cu talie scundă şi 
alte criterii.  
           În acest caz nu se pot da soluţii general valabile, amestecurile pentru supraînsămânţare 
depind în primul rând de speciile existente, condiţii naturale, modul de folosinţă, nivel de 
fertilizare, etc.  
Orientativ, se pot utiliza cu bune rezultate amestecurile recomandate pentru reînsămânţarea 
pajiştilor degradate sau înfiinţarea de pajişti temporare în arabil pentru condiţii naturale 
asemănătoare zonei unde se efectuează supraînsămânţarea.  
            Pentru supraînsămânţare este suficientă o prelucrare superficială a solului pe adâncimea 
de 2-5 cm cu ajutorul grapelor cu discuri sau colţi rigizi. Se utilizează una din aceste tipuri de 
grape sau un agregat format din amândouă, în funcţie de textura, structura, gradul de tasare şi 
umiditatea solului.  
           Epocile de supraînsămânţare sunt, atât primăvara cât mai devreme, imediat ce se poate 
lucra în câmp, cât şi în luna august până la începutul lunii septembrie. Cantităţile de sămânţă utilă 
la hectar s-au stabilit în funcţie de densitatea covorului existent şi epoca supraînsămânţării. În 
general se foloseşte 50-70 % din norma de sămânţă pentru o cultură normală, fiind mai scăzută 
primăvara şi ceva mai ridicată pentru epoca de toamnă. 
            Fertilizarea cu îngrăşăminte chimice se face după prima recoltă prin cosire pentru a nu 
stimula plantele din vechiul covor ierbos care pot înăbuşi tinerele plante abia răsărite după 
supraînsămânţare.  
Pajiştile supraînsămânţate primăvara nu se păşunează cel puţin 1-2 cicluri (recolte), iar cele 
supraînsămânţate toamna se vor păşuna la momentul optim, în primăvara anului următor.  
Prin această măsură se ajunge în scurt timp la o producţie ridicată (30-40 t/ha de masă verde) 
care se poate valorifica prin păşunat, fără a întrerupe practic acest mod de folosire, aspect de 
mare importanţă pentru pajiştile din apropierea fermelor zootehnice sau a taberelor de vară. 
 Îmbogăţirea pajiştilor în leguminoase perene 
             Pe lângă sporul de producţie şi a calităţii furajelor, datorită supraînsămânţării cu trifoi roşu 
se măreşte cantitatea de azot din sol pe seama bacteriilor fixatoare din rădăcinile leguminoaselor, 
făcând posibilă reducerea dozelor de îngrăşăminte chimice azotate, care se aplicau pe pajiştea 
temporară alcătuită numai din graminee perene.  
             O problemă aparte o constituie introducerea trifoiului alb în păşuni.  
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Deşi s-au făcut câteva încercări totuşi nu s-au obţinut rezultatele scontate datorită nerespectării 
modului de folosire efectiv cu animalele.  
Introducerea pe diferite căi a 2-3 kg/ha trifoi alb primăvara devreme, prelucrarea superficială a 
solului, tasarea şi păşunatul efectiv cu animalele la primul ciclu şi la momentul optim de păşunat 
a dat rezultate bune. Având în vedere faptul că sunt necesare cantităţi mici de sămânţă de trifoi 
alb la un hectar, problema semănatului direct, nu este pe deplin rezolvată din lipsă de maşini 
adecvate. De aceea seminţele se amestecă cu îngrăşăminte chimice granulate mai ales 
superfosfat cu complexe, care se administrează pe pajişti cu ajutorul semănătorilor, maşini de 
aplicat îngrăşăminte chimice terestre sau aeronave.  
              Pentru ca aceste seminţe mici să nu rămână suspendate sau la suprafaţa covorului ierbos 
existent, mai ales când se administrează cu mijloace de aplicare a îngrăşămintelor chimice, este 
necesară tasarea terenului cu tăvălugii sau în unele cazuri pe terenuri denivelate în pantă mare, 
trecerea cu o turmă de oi pentru a pune în contact mai intim seminţele cu solul.  
              La fel pe locurile târlite este concentrată o mare cantitate de seminţe de ierburi „culese” 
prin păşunat de către oi şi depozitate odată cu dejecţiile solide. Astfel, îmbunătăţirea covorului 
ierbos pe pajiştile târlite, pe lângă fertilizarea şi stimularea unor specii valoroase existente sau a 
celor care apar din rezerva de seminţe din sol, mai beneficiază şi de un aport suplimentar de 
seminţe din dejecţiile solide ale oilor care au păşunat plante cu seminţe ajunse la maturitate.  
             Nu întâmplător prin aplicarea gunoiului de grajd pe o pajişte, covorul ierbos se 
îmbogăţeşte în leguminoase şi ca urmare a faptului că în gunoi se întâlnesc seminţe din fânurile 
administrate animalelor.  
             Pentru această acţiune de „supraînsămânţare”, cea mai potrivită se dovedeşte specia 
ovină care circulă pe suprafeţe mai întinse, uneori greu accesibile cu posibilităţi de răspândire mai 
uniformă a dejecţiilor şi a seminţelor pe care le conţin, realizând concomitent, prin călcat, o 
punere în contact mai intim a seminţelor cu solul.  

Reînsămânţarea pajiştilor degradate  
                Înlocuirea pajiştilor naturale degradate cu pajişti semănate se face numai în cazurile 
când metodele de îmbunătăţire prin mijloace de suprafaţă (fertilizare, amendare, 
supraînsămânţare) nu dau rezultatele scontate.  
               În principiu, pajiştile naturale se desţelenesc în vederea înfiinţării de pajişti semănate, în 
următoarele situaţii:  
- când în vegetaţie predomină plantele cu valoare furajeră slabă sau sunt dăunătoare în proporţii 
de 80-85%, indiferent de producţia acestora;  
- pajiştile au un potenţial natural de producţie foarte scăzut, sub 4-5 t/ha MV şi capacitate de 
păşunat sub 0,5 UVM/ha, a cărei producţie la unitatea de suprafaţă, se impune să fie mult 
sporită.  
 - pajişti care au peste 25-30% goluri în vegetaţie, muşuroaie înţelenite sau după defrişarea celor 
invadate cu vegetaţie lemnoasă şi alte situaţii.  
Epoca optimă de desţelenire este toamna. 
      În primul an după semănat este bine ca pajiştea să fie folosită ca fâneață după care în anii 
următori să fie utilizată prin păşunat sau alte moduri de folosință. 
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Pentru siturile Natura 2000 ROSCI0108 Lunca Mureșului Inferior si ROSPA0069 Lunca 

Mureșului Inferior , exista un Plan de management al Parcului Natural Lunca Muresului care a 
fost instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004. Planul de management al Parcului Natural 
Lunca Muresului constituie documentul oficial prin care se reglementeaza desfasurarea tuturor 
activitatilor de pe cuprinsul acestei arii naturale protejate, precum si din vecinatatea ei.  
 

 6.3. Capacitatea de păşunat 
Ritmul neuniform de repartizare a producţiei de iarbă pe păşuni face ca animalele să aibă  

de obicei, un surplus de iarbă la începutul păşunatului şi sa fie redus la sfârşitul sezonului. 
Rezolvarea acestui neajuns pe păşunile neamenajate se face pe doua căi şi anume reducerea 
treptată a efectivelor de animale scoase la păşunat sau hrănirea cu nutreţuri produse în teren 
arabil (porumb masă verde, sfecla, dovleci etc) sau alte furaje însilozate. (Marusca T.si 
colab.,2014) 

Stabilirea încărcăturii totale cu animale a unei păşuni (IAP) se face prin înmulţirea 
suprafeţei păşunii (Sp),exprimată în hectare,  cu încărcarea păşunii (Ip)la 1 ha. 
In aceasta situaţie, formula de calcul este următoarea: 

 IAP(nr.cap,UVM) = Sp(ha)xIp(cap/Ha,UVM/ha) 
 
            Determinarea corectă a încărcării cu animale a unei păşuni este deosebit de importantă 
pentru menţinerea producţiei şi calitaţii covorului vegetal. 
            Supra-încărcarea ca şi sub-încărcarea unei păşuni au influenţe negative, greu de îndreptat 
ulterior .(Marusca si colab.,2014). 
               In stabilirea încărcării cu animale se poate lua în calcul şi experienţa locală ,dacă a avut 
rezultatae bune pe termen lung. - (Marusca si colab.,2014-Ghidul de intocmire a 
amenajamentelor pastorale.) 
                Producţia disponibilă sau reală (Pd)se raportează în tone masă verde/ha.  
         Din datele existente în literatura noastră de specialitate necesarul zilnic de iarbă pentru 
diferite specii şi categorii de animale este în general de:  
* 40 - 50 kg la vacile cu producţie mare, tauri şi boi;  
* 30 - 40 kg la vacile slab productive sau sterpe şi cai adulţi;  
* 20 - 30 kg la tineretul bovin sub 200 kg;  
* 5 - 6 kg la ovinele adulte şi altele.  
        Producţia păşunii determinată în masă verde (MV) recoltată pe vreme însorită, fără rouă, se 
poate transforma în substanţă uscată (SU) sau în unităţi nutritive (UN) mai expeditiv pe bază de 
coeficienţi sau prin determinări de laborator. Raportul între MV şi SU este în general de 5 : 1, 
respectiv pentru transformarea producţiei de MV şi SU se împarte producţia de MV la 5.  
Pentru transformarea în UN se iau în considerare următoarele valori:  
- 0,25 UN (4 kg MV/ 1 UN) pentru iarba de calitate foarte bună, în care predomină gramineele şi 
leguminoasele valoroase;  
- 0,20 UN (5 kg MV/ 1 UN) pentru iarba de calitate bună în care predomină gramineele valoroase;  
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- 0,16 UN (6 kg MV/ 1 UN) pentru iarba de calitate mijlocie în care plantele valoroase reprezintă 
cel mult 50 %;  
- 0,14 UN (7 kg MV / 1 UN) pentru iarba de calitate slabă în care predomină plante inferioare din 
punct de vedere furajer.  
            Aceste date sunt utile în stabilirea ponderii ierbii de pe păşune pentru necesarul raţiei de 
întreţinere şi producţie al animalelor în special al vacilor de lapte, care au nevoie de o furajare 
suplimentară cu nutreţuri concentrate în funcţie de nivelul producţiei de lapte. Pentru 
transformarea producţiei de iarbă exprimată în UN în producţii animaliere se face apel la 
coeficienţii din literatura de specialitate care în cazul nostru sunt:  
* 1 - 1,2 UN pentru 100 kg greutate vie necesare funcţiilor vitale (raţie de întreţinere);  
* 0,45 - 0,50 UN pentru producerea 1 kg lapte vacă;  
* 3 - 5 UN pentru 1 kg spor greutate vie tineret taurin.  
Concret pe păşune în condiţii obişnuite, în medie 1 kg lapte vacă se obţine cu un consum de 1 - 
1,3 UN iar 1 kg spor greutate vie la tineret taurin în vârstă de peste 12 luni se realizează cu 7,5 - 10 
UN, care reprezintă conversia optimă a ierbii în produse animaliere. 
                    În anul întocmirii amenajamentului producţia disponibilă se estimează în funcţie de 
vegetaţia existentă, lucrările efectuate pe pajişte şi de datele din literatura de specialitate. În anii 
următori este bine să se determine pe fiecare pajişte în parte. 

  
6.4.Organizarea păşunatului pentru diferite specii de animale.  

După aplicarea metodelor de îmbunătăţire a pajiştilor permanente în continuare se va 
acorda o atenţie la fel de mare folosirii producţiei de iarbă . 

Suprafeţele care formează obiectul acţiunii de repartizare a păşunilor sunt păşunile 
propriu zise, aflate în administrarea consiliului local sau al altor organisme şi proprietari privaţi; 
Beneficiarele acestor suprafeţe sunt animalele crescătorilor din zonă, pentru care nu se poate 
asigura păşunatul pe suprafeţele proprii. 
               O altă latură a problemei se referă la repartizarea suprafeţelor pe specii şi categorii de 
animale, ţinând cont de cerinţele acestora cu privire la: calitatea pajiştii (tipul pajiştii, sistemul de 
exploatare),  posibilităţile de asigurare a apei de băut pentru animale, drumurile de acces, 
etc.,asigurarea continuităţii prin repartizarea pe anumite suprafeţe de păşunat a aceloraşi unităţi 
crescătoare de animale, prezintă multe avantaje. Crescătorii reuşesc astfel să cunoască mai bine 
pajiştea, ştiu că dacă respectă şi aplică mai conştiincios sarcinile ce le revin în legătură cu sistemul 
de exploatare este în avantajul producţiei şi calităţii, se naşte o relaţie pozitivă între om – pajişte 
– animale, în final totul în folosul economiei. Pentru aceasta se consideră ca binevenită 
prevederea legii ca repartizarea pajiştilor să se facă pe o perioadă de mai mulţi ani. 

În cazul în care nu este asigurată încărcarea minimă cu animale pe durata sezonului de 
pășunat care este de 0,3 UVM/ha (o vacă de lapte la 3 hectare sau sapte oi adulte la hectar, cât și 
echivalentul pentru alte specii și categorii de animale) în înțelegere cu consiliul local se fac 
propuneri transparente de disponibilizare a suprafețelor de pajiști fără încărcare minimă pentru a 
fi cunoscute și date în folosință pentru pășunat prin licitare altor utilizatori care fac dovada că au 



113 
 

animale și sunt îndreptățiți să încaseze subvențiile destul de substanțiale pe suprafață și cap de 
animal.  

În cazul în care sunt mai mulți deținători legali ai pajiștilor dintr-o UAT este necesară 
anexarea tuturor documentelor legale ale acestora, fără nici o excepție.  
           După definitivarea lucrărilor de repartizare a pajiştilor, este necesar ca acestea să fie 
consemnate într-un document cu următoarele menţiuni:  

 denumirea trupului de pajişte repartizată şi din ce corp face parte cu suprafaţa şi 
delimitările;  

 beneficiarul pajiştii repartizate;  
 capacitatea de păşunat exprimată în UVM;  
 numărul pe categorii al animalelor ce vor fi admise la păşunat pe pajiştea repartizată;  
 perioada de timp pentru care s-a făcut repartizarea;  
 lucrările de îmbunătăţire, întreţinere şi folosire prevăzute a se aplica pe pajiştea 

respectivă, în cadrul programului de punere în valoare;  
 sarcinile concrete ce revin beneficiarilor cu privire la lucrările ce trebuie să le aplice pe 

pajiştea repartizată în cursul anului pe date calendaristice.  
               Lucrările de repartizare a pajiştilor contribuie nu numai la asigurarea cu păşune a unor 
animale dar şi la valorificarea cât mai completă a capacităţii potenţiale de producţie a pajiştilor, la 
ridicarea pe o treaptă superioară a nivelului de participare a lor, la lărgirea şi îmbunătăţirea 
resurselor furajere, la dezvoltarea creşterii animalelor în zonă, la obţinerea produselor animaliere 
la un preţ de cost cât mai scăzut. 

De asemenea se precizează și dacă pajiștile au fost declarate la APIA, și dacă da,pe ce 
suprafețe sunt accesate plati compensatorii pentru masurile de agromediu.  
               După ce am aplicat toate metodele de îmbunătăţire a covorului ierbos a unei pajişti, după 
caz, prin curăţire de vegetaţie dăunătoare, fertilizarea păşunii (organică şi/sau chimică), supra-
însămânţare, reînsămânţare, amendare ,drenare,etc.  problema cea mai importantă rămâne 
valorificarea producţiei de iarbă prin cosire şi/sau păscut cu animalele. (Marusca T.si colab.,2014).  

De aceea trebuie să se acorde o atenţie la fel de mare metodelor de folosire ca şi metodele 
de îmbunătăţire a producţiei unei pajişti, pentru a obţine rezultatele scontate. 
               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. (Marusca T.-2014). 
                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 păşuneze de 
primăvară devreme (de la sf.Gheorghe) şi până toamna târziu (Sf.Dumitru). 
                    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 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 trece la 
păşunatul raţional cu garduri electrice. 
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                     Ca recomandări: Practicarea unor variante de raţionalizare a păşunatului continuu, în 
special cu vaci; 
-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 aceeaşi zi şi în zile diferite; 
-păşunatul în front- în acest caz animalele sunt dirijate în deplasarea lor pe păşune de catre un 
cioban ce le permite înaintarea numai pe măsura consumării suficiente a plantelor; 
-paşunatul 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 pajiştei se va îmbunătăţi 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. 
             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. Prin această metodă păşunea este păscută doar pentru anumite perioade, 
intercalate cu pauze care permit refacerea plantelor din pajişti (25-30 zile). Ciclul de păşunat se 
referă la durata de refacere a pajiştei şi durata păşunatului pe o tarla.  
Astfel în intervalul de păşunat de 184 zile (20.04-20.10.), avem 4-6 cicluri de păşunat în funcţie de 
evoluţia factorilor climatici. 

In general în zonă, pe timpul verii, vegetaţia pajiştilor suferă foarte mult. 
              Această  metodă prezintă variante: păşunatul dozat recomandată pajiştilor permanente 
cu producţii mai mici de 8t/ha m.v. utilizate în mod special cu oile, - tarlalele sunt utilizate în 
succesiune; şi varianta intensivă- a păşunatului raţional care constă în împărţirea păşunii în      8-
12 tarlale şi intrarea succesivă cu animalele pe tarlale. Această variantă este deja, mai 
pretenţioasă şi se recomandă pe păşunile  care depăşesc producţii de 13 - 15 t/ha masă verde. 
              Conform Ordinului 544/2013 şi a literaturii de specialitate, pentru stabilirea numărului de 
tarlale se face raportul între durata de refacere a vegetaţiei pajiştei şi durata păşunatului pe o 
tarla: 
 
                                                N.t. = D.r.: D.p. 
 
In care:    N.t- numărul de tarlale 
                D.r – durata de refacere a pajiştei (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. 
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 Dupa stabilirea numărului de tarlale şi a suprafeţelor acestora se trece la delimitarea tarlalelor 
care se realizează prin formele naturale de relief, râuri, văi, vegetaţia lemnoasă existentă ca 
liziere, pâlcuri de arbori, drumuri semne convenţionale sau prin garduri fixe sau garduri electrice. 
 Gardurile electrice - cu păstor electric, reprezintă soluţia cea mai bună pentru organizarea 
păşunatului pe tarlale.  
In interiorul tarlalelor se pot delimita suprafeţe mai mici pe care animalele să stea 1-2 zile sau 
doar o jumătate de zi. 
Timpul de păşunat pe tarla prezintă ,de asemenea, o importanţă deosebită. Se cunoaşte faptul ca 
animalele erbivore reuşesc, în cateva ore   să-şi procure necesarul de hrană. In rest se plimbă 
bătătorind iarba şi solul .De aceea este indicat să se păşuneze dimineaţa 3-4 ore, să se intrerupă 
păşunatul 2-4 ore (timp în care animalele se odihnesc, rumega şi beau apă)  şi să se reia după-
amiaza, de asemenea 3-4 ore. In 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. Excepţie fac pajiştile care sunt sub 
angajament APIA. La acestea se va face fertilizare în funcţie de recomandările din pachetul 
accesat. 
             Păşunatul dozat este o metodă şi mai intensivă de folosire, în care se delimitează cu 
ajutorul gardului electric, suprafeţe de păşunat care să asigure hrana animalelor pentru o 
jumătate sau o zi, în interiorul unei tarlale cu gard fix.  
             Organizarea păşunatului pe parcele şi a celui dozat presupune respectarea cu stricteţe a 
unor reguli de bază ale exploatării păşunilor, care se adaptează în funcţie de mersul timpului, 
ritmul de creştere a ierbii, influenţa păşunatului asupra covorului ierbos, şi alte criterii 
zooeconomice.  
              Iată câteva reguli mai importante de folosire raţională a păşunilor în sistem dirijat de 
conducere a animalelor:        
1. Obişnuirea treptată a animalelor cu iarba de pe păşune, cu raţii de trecere şi păşunat moderat 
în primele zile ale sezonului.  
2. Durata păşunatului într-o parcelă (Dpp) să fie cât mai mică, iar durata de refacere a ierbii după 
păşunat (Drp) să fie suficientă, respectiv: 16 zile în luna mai, 20 în iunie, 25 în iulie, 32 în august, 
37 în septembrie şi peste 40 zile în luna octombrie.  
3. Încărcarea parcelelor să fie în limite raţionale, care se poate realiza prin reducerea Dpp 
păşunându-se zilnic porţiuni cât mai mici cu încărcare maximă calculate pe baza rezervei de iarbă 
(Rip) disponibilă, delimitată de gardul electric.  
4. Forţarea animalelor să consume integral iarba din parcele pentru a preveni păşunatul selectiv şi 
a asigura o otăvire uniformă la ciclurile următoare de păşunat.  
5. Modificarea încărcării parcelelor în cursul perioadei de vegetaţie în funcţie de producţia de 
iarbă, prin mărirea respectiv micşorarea suprafeţelor repartizate zilnic animalelor cu ajutorul 
gardului electric.  
6. Compensarea variaţiilor sezoniere de creştere a ierbii prin cosirea unor parcele în prima 
perioadă de păşunat şi furajarea suplimentară în a doua jumătate a verii.  
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7. Folosirea din plin a perioadei de refacere a ierbii pentru efectuarea lucrărilor de îngrijire a 
păşunii (împrăştierea baligilor,combaterea buruienilor, cosirea resturilor neconsumate,fertilizare 
fazială,irigare, etc.).  
8. Practicarea păşunatului de noapte în timpul căldurilor de vară.  
9. Evitarea păşunatului pe vreme excesiv de umedă şi furajarea la iesle pentru a feri ţelina de 
stricăciuni prin călcare cu animalele.  
10. Asigurarea pe cât posibil în parcelă a alimentării permanente cu apă a animalelor.  
11. Ocrotirea animalelor de arşiţa verii şi frigul din primăvară sau toamnă prin asigurarea unor 
umbrare forestiere sau adăposturi uşoare.  
12. Oprirea din timp a păşunatului, înainte ca animalele să sufere de lipsa de iarbă şi mai ales 
pentru a asigura păşunii timpul necesar de pregătire să intre bine în iarnă.  
La aceste reguli se mai pot adăuga multe altele în plus care se referă la întreţinerea covorului 
ierbos şi la programul animalelor în sezonul de păşunat.  

Mărimea şi împărțirea pajiştii în parcele de păşunat  
              Pentru buna desfăşurare a valorificării ierbii dintr-un trup de păşune, se prezintă câteva 
calcule care sunt necesare pentru determinarea mărimii unei parcele de păşunat (Mp) şi al 
numărului de parcele (Np) din tarla care face parte dintr-o unitate de exploatare (UE) prin 
păşunat a unei pajişti:  

Mărimea parcelei se face în funcţie de rezerva de iarbă (Rip), după formula: 
 

  Mp= Numărul animalelor x Dpp 
                                                          Rip  
 

Numărul parcelelor se stabileşte după formula:  
 
      Np=  Drp     +  1  
     Dpp 
 

Astfel, dacă durata medie a păşunatului într-o parcelă (Dpp) este de 4 zile şi durata 
perioadei de refacere a ierbii (Drp) este în medie de 28 zile, atunci numărul de parcele necesar va 
fi: 8 parcele.  
               În mod normal, iarba se valorifică cu atât mai bine cu cât numărul parcelelor dintr-o tarla 
de păşunat este mai mare, întrucât se poate reduce Dpp şi mări Drp.  
                Un număr prea mare de parcele, ridică foarte mult costurile ocazionate de împrejmuirile 
cu garduri fixe. De aceea în practică este mai răspândit sistemul de împărţire a unei păşuni în 
minim 4 parcele până la maxim 12 parcele cu un optim de 6 - 8 - 10 parcele cu garduri fixe, în 
interiorul cărora păşunea se subdivide cu gardul electric pentru necesarul de iarbă pe o jumătate 
sau o zi întreagă. 
 Pentru delimitarea parcelelor de exploatare se vor folosi, pe cât posibil, limitele naturale, 
culmi, pâraie, drumuri, poteci, iar, unde acestea nu sunt prezente, se vor crea limite artificiale, 
preferabil garduri fixe din lemn, piatră, garduri vii sau electrice. 
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Durata optimă a sezonului de pășunat  
              Durata normală a sezonului de păşunat este în funcţie de durata sezonului de vegetaţie a 
pajiştilor, fiind cu cca. 45 zile mai scurtă. Ideal ar fi să avem în fiecare parcelă câţiva arbori sau 
pomi pentru umbră, cum sunt plopii, nucul, stejarul etc. 
Reuşita păşunatului porţionat în interiorul unei parcele depinde şi de utilizarea corespunzătoare a 
gardurilor electrice. 
             Conform obiceiului din străbuni începutul sezonului de vegetaţie de la câmpie şi deal, este 
de Sf. Gheorghe (23 aprilie).  
Încetarea păşunatului  pentru zona de dealuri şi mai jos la câmpie unde sunt condiţii de 
adăpostire, animalele mai pot să fie menţinute pe păşune până cel mai târziu cu 3 – 4 săptămâni 
(20 – 30 zile) înainte de apariţia îngheţurilor permanente la sol, care coincide în linii mari cu Sf. 
Dumitru (26 octombrie). 
            Păşunatul peste iarnă mai ales cu oile este un obicei foarte dăunător pentru covorul ierbos 
al pajiştilor noastre, cu repercusiuni negative în anul şi anii ce urmează. Pe o pajişte păşunată 
toată iarna, în sezonul de vegetaţie următor, producţia scade cu cel puţin 20 – 40 %, ceea ce este 
foarte mult.  
Dacă pajiştea este în pantă şi solul se erodează, pierderile sunt şi mai mari, până la scoaterea ei 
din circuitul productiv.  
             În zona temperată, unde ne situăm şi noi, din noiembrie până în martie – aprilie, pajiştea 
are nevoie să se „odihnească” să-şi refacă „forţele” pentru sezonul de păşunat care urmează. 
 

6.5. Cai 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 primăvară-vară-toamnă, 
toate transporturile necesare, inclusiv pentru mersul animalelor la păşune şi întoarcerea lor de la 
păşune.  

De la drumul principal de acces la 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, fântâni, depozite 
de furaje, silozuri etc.(Daca se constata ca va fi cazul). 

 La proiectarea şi execuţia drumurilor pastorale trebuie să se ţină seama  de unele criterii 
şi anume: 

- drumul să servească pe cât posibil mai multor scopuri: pastorale, agricole, 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 

poduri, podeţe, etc. şi să evite locurile înmlăştinate; 
-să fie pietruit, de la drumul de legătură până la corpul de pajişte; 
-să solicite un cost redus pentru fiecare km. 

Pentru păşunile analizate accesibilitatea este asigurată atât de drumuri permanente (publice şi 
agricole).Starea drumurilor este în general bună, ele necesitând doar reparații și întrețineri 
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curente. . Mentionam ca o parte din acestea au fost pietruite prin contributia Primariei Comunei 
SECUSIGIU.  

În afara acestor drumuri principale, către și în interiorul trupurilor de păşune se află 
numeroase drumuri de pământ și poteci ce pot fi folosite cu succes mai ales pe timp uscat. Având 
în vedere că drumurile existente asigură o accesibilitate convenabilă, nu se propune construirea 
de drumuri noi. 

 
6.6. Construcţii zoopastorale şi surse de apă 

Animalele în general, beau multă apă, cantitatea consumată fiind condiționată de o serie 
de factori. Astfel animalele mari cu producții ridicate de lapte vor consuma mai multă apă. 

Conținutul de apă este strâns legat și de conținutul de substanță ingerată. Asigurarea cu 
apă de băut este o condiţie indispensabilă pentru realizarea păşunatului raţional. Pentru fiecare 
kg de SU ingerată (5Kg MV) consumul zilnic de apă se ridică la 4-6 l la vacile de lapte 3-5 l la 
bovine la îngrăşat şi la 2-3 l la ovine şi cabaline. De exemplu pentru o vacă care consumă 10 kg SU 
(50 Kg MV) trebuie să i se asigure 40-60 l apă. Pentru fiecare litru de lapte produs o vacă are 
nevoie de 4-6 l apă.  
            În general se socoteşte că 1 UVM în sezonul de păşunat are nevoie 30-40 litri apă/zi vara şi 
de 15 - 20 litri în cursul primăverii şi al toamnei.  
                Pentru o oaie adultă se socoteşte 2 - 4 l/cap/zi în perioada păşunatului. Aprovizionarea 
cu apă se face din diferite surse, cu adăpători fixe sau mobile. 

Pe pășunile UAT Secusigiu exista surse de apa pentru adapatul animalelor, situate in 
special in apropierea adaposturilor pentru animale. In UAT Secusigiu sunt amplasate surse de apa 
din  fântâni în Ps 325 din localitatea Secusigiu, Ps 1031 din localitatea Satu Mare, Ps 556 din 
localitatea Munar și Ps 746/1/1/17 din localitatea Sânpetru German. 

  Adăpători (jgheaburi) se  folosesc şi atunci când adăpatul se face din fântâni , locul 
trebuie să fie pietruit şi prevăzut cu pantă de asemenea pentru prevenirea înmlăştinării .La 
folosirea adăpătorilor trebuie să se ţină seama de câteva elemente pentru ca adăpatul să se 
desfăşoare în bune condiţii şi cât mai repede. 

  Pentru calcularea lungimii jgheabului de adăpare este bine să se ţină cont de 
următoarele: 

                       
Specia Necesar 

Zilnic 
(l apa) 

Lăţimea  de   jgheab Timpul necesar 
Pentru adăparea 
unui animal(minute) 

Adăpat 
pe o latura 

Adăpat pe 
ambele laturi 

Bovine şi cai 40 - 50     0,5     1,2        7-8 
Tineret 
bovin/cabalin 

25- 30     0,4     1,0        5-6 

Ovine şi caprine 4 - 5     0,2     0,5        4-5 
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Specia Adâncimea 
adăpătorii 

Lăţimea  de   jgheab Timpul necesar 
Pentru adăparea 
unui animal(minute) 

   Sus jos 

Bovine  35 35 25 40-60 
Ovine şi caprine 20 30 25 25-35 
 
Lungimea adăpătorii(L) este dată de formula L=Nxtxs 
                 T 
Unde: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 
Jgheaburile sau ulucile de adăpat trebuie să îndeplinească unele condiţii şi anume:- să aibă 

în totalitate o lungime care să sigure adăpatul tuturor animalelor care sunt pe acea păşune; 
- fiecare jgheab să aibă o poziţie perfect orizontală; 
- sa nu fie aşezate direct pe pământ; ci pe suporţi la o înălţime de 30-50 cm; 
- să poată fi golite integral pe perioada de iarnă sau pentru igienizare. 
- Amplasarea jgheaburilor de adăpat se face pe un loc deschis, mai larg, pentru ca cireada să 

se poată deplasa şi adăpa cu mai multă uşurintă. De dorit este ca adăparea să se facă pe 
ambele părţi ale jgheaburilor, dar dacă acest lucru nu este posibil, se poate face şi pe o 
singură parte.  

Ca recomandari: 
 - verificarea anuală a sursei de apa: fântâni 
- înainte de a intra cu animalele pe păşune trebuie reparate şi dezinfectate adăpatorile 

(jgheaburile); 
- Verificarea anuală a sursei de apă (fântâni), ce deservesc stânile; 
- Forarea unor fântâni ,acolo unde va fi cazul.  
- Este de dorit ca sursa de apă să fie cat mai aproape de zonele de paşunat.(să fie respectate 

distanţele conform art.11 din Ord.nr.119/2014 actualizat.) 
                  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 stână prin forarea de fântâni. 
               La stână şi în jurul ei este necesară în permanenţă o mare curăţenie. 
              Amplasarea stânei este legată şi de existenţa unei căi de acces, drum sau potecă. Stâna se 
asează cu spatele către vântul dominant şi cu celarul orientat către nord sau nord-est, nord-vest, 
pentru că e necesar ca în această încăpere sa fie în permanentă racoare, să nu fie în bătaia directă 
a razelor solare. 
              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 în acelaşi loc se distruge complet vegetaţia ierboasă şi 
nu mai cresc decât buruienile nitrofile ca: urzica (Urtica dioica), stevia (Rumex sp.),etc. 
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Pentru pregătirea semisilozului din iarba de pe pajişti se amenajează silozuri de suprafaţă. 
Deşi însilozarea se poate face şi pe o platformă de pământ, fără nici o amenajare sau construcţie, 
este mai puţin recomandabil însă, pentru că pierderile de nutreţ sunt destul de mari, ajungând 
până la 15%. De aceea, se consideră necesar ca să se construiască silozuri la suprafaţa pământului 
din materiale locale sau din beton, acest fel de siloz constând dintr-o platformă şi pereţi laterali. 
Silozurile se construiesc pe terenuri uscate, lângă o cale de acces pe unde se transportă masa 
verde pentru însilozare şi în imediata vecinătate a grajdului, a taberei de vară sau a adăpostului 
pentru furaje. 

Grajdurile se construiesc pe păşunile unde păşunează vaci și juninci . Când se preconizează 
ca un număr de animale să ierneze la locul de producere a fânului şi a ierbii însilozate, se 
construiesc grajduri care să satisfacă toate cerinţele unei astfel de exploatări, să fie călduroase, 
construcţia executându-se din lemn, piatră sau cărămida şi în mod obligatoriu tencuită. Atât la 
grajdurile pentru tauri şi maternitate cât şi la cele permanente, se amenajează bazine de 
colectare a bălegarului şi a urinei sub formă de tulbureală de bălegar. 

Distantele de protectie sanitara intre teritoriile protejate (zonele de locuit) si  adaposturile 
pentru animale sunt in conformitate cu Ordinul 119/2014 si normele de igiena si sanatate publica 
privind mediul de viata al populatiei. 
              Pentru muncitorii care lucrează la îmbunătăţirea pajiştilor nu se vor construi adăposturi 
deoarece seara se retrag, având case în localitate. Excepţie fac ciobanii care rămân şi peste 
noapte lânga oi. 
Amplasarea teritoriala a adaposturilor/saivanelor,adaposturi pentru ingrijitori si surse de apa 
 

Localitate  Saivan Adăpost pentru 
îngrijitori 

Sursa de apă Trup 
de 
pajiște 

Parcelă 
descriptivă 

Secusigiu - - Fântână  Pș325 
Satu Mare - - Fântână  Pș 1031 
Munar - - Fântână  Pș 556 
Sânpetru German  Saivan Adăpost pentru 

îngrijitori 
Fântână  Pș746/1/1/17 

 
 Obs : Adăpostul de animale – saivan- aparține proprietarului pasunii Bunea Danil și respectă legislațiile în 
vigoare,având avize favorabile (în anexă). 
               Recomandam: Amenajarea stânelor, magaziilor, locuinţelor şi /sau adăposturilor pentru 
îngrijitori, acolo unde se impune şi se doreşte aceasta;  reamenajarea şi dezinfecţia grajdurilor,  
taberelor de vară, acolo unde este cazul; amenajarea strungii (amenajare pentru muls). 
                Pentru pajiştile aparţinătoare UAT Secusigiu se propun următoarele lucrări pe termen 
lung:  
                      -Drenări, desecări , curăţarea canalelor existente 
           -Forări de fântâni, curăţarea celor existente pentru adăpatul animalelor, dar şi pentru 
deservirea stânelor, taberelor de vară,etc. 
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          -Garduri electrice pentru asigurarea păşunatului raţional, pe pasunile care nu sunt 
suprapuse cu una din ariile importante pentru pasari. 
                      -Plantarea unor perdele (arbori şi arbuşti) pentru protecţia împotriva vânturilor ,a 
ploilor şi zăpezii, umbrare pentru animale,etc 
                      -Efectuarea unor construcţii pastorale: stâne, saivane, şoproane, spaţii de locuit 
pentru îngrijitorii animalelor, magazii, fânare,   etc, cu respectarea legislatiei in vigoare. 

În cadrul siturilor Natura 2000 ,măsurile de management pot duce la apariţia unor zone cu 
anumite restricții sau permisivități în ceea ce priveşte formele de utilizare a teritoriului, cu scopul 
de conservare a habitatelor şi speciilor protejate.  

Scopul managementului integrat al ROSCI0108 și al ROSPA0069 - Lunca Mureșului Inferior 
îl constituie conservarea habitatelor și speciilor de interes comunitar prezente aici și dezvoltarea 
durabilă a comunităților din zonă prin păstrarea activităților tradiționale . 

 Indicatori obiectivi si cantitativi cu privire la statutul unei specii/habitat intr-o anumita 
zona este marimea populatiei, schimbarile populationale (dinamica), respectiv suprafata fizica 
acoperita de habitat si schimbarile de suprafata survenite in acest perimetru. De aceea, pentru a 
aprecia efectele unei investitii, trebuiesc monitorizate aceste schimbari si pentru a reduce 
efectele negative trebuie contracarate posibilele efecte a investitiei care pot cauza schimbari 
negative la nivelul indicatorilor mentionati. 

Situl este vulnerabil la: 
-schimbarea habitatului semi-natural (fanete, pasuni) datorita  incetarii activitatilor agricole 
precum cositul sau pasunatul  
- arderea vegetatiei in timpul cuibaritului si al migratiei  
- inmultirea necontrolata a speciilor invazive  
- electrocutare si coliziune cu liniile electrice  
- impaduririle zonelor naturale sau seminaturale (pasuni, fanete etc.).  

Activitatea de pasunat conform formularului standard este trecuta ca activitate cu 
consecinte in jurul sitului si nu interiorul sitului. Totodata schimbarea habitatului seminatural 
datorat incetarii activitatii de cosit si pasunat este conform formularului standard una dintre 
activitatile la care situl este vulnerabil avand in vedere ca pasunatul in limitele suportabilitatii 
este recomandat pentru intretinerea habitatelor pentru anumite specii de pasari . 
Tinand cont de:  
- specificul lucrarilor care se vor executa: cosirea plantelor care cresc valoarea furajera a pasunii, 
lucrari de nivelarea musuroaielor, eliminarea excesului de umiditate, fertilizarea naturala a 
pajistilor, amplasarea provizorie de dotari zoopastorale care nu prevad platforme betonate si 
lucrari de racorduri la utilitati;  
- perioada de desfasurare a activitatii de 180 zile/an incepand de la 23 aprilie pana la 26 
octombrie;  
- planul nu prevede defrisarea arborilor si afectarea canalelor limitrofe trupurilor de pasune, zone 
ce constituie locuri importante pentru hranirea si reproducerea pasarilor;  
- amenajamentul pastoral nu prevede schimbarea destinatiei terenului si urmareste o conservare 
(prin gospodarire durabila) a tipurilor de ecosisteme existente. Asadar este vorba de perpetuarea 
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aceluiasi tip de ecosistem natural (mentinerea, refacerea sau imbunatatirea structurii si functiilor 
lui);  
- nu vor apare efecte de „bariera” care sa duca la limitarea deplasarii pasarilor sau la alte 
fenomene negative pentru biodiversitate; 
si avand in vedere prevederile legislatiei nationale si comunitare privind desfasurarea de activitati 
traditionale in siturile Natura 2000 , putem concluziona ca speciile de pasari protejate semnalate 
in zona de studiu, nu vor fi afectate de implementarea planului ‘Amenajament pastoral’. Prin 
realizarea planului nu se vor modifica habitatele favorabile de hranire, odihna sau cuibarit a 
speciilor de avifauna din zona, a rutelor de migratie a pasarilor. 

 
 
 
 
 
CAPITOLUL VII DESCRIERE PARCELARA 

 
Prezentarea tabelară a fiecărei parcele descriptive care compune pajiștea amenajată este 

prezentată în Anexa (relevee). 
 
 
 
 

 CAPITOLUL VIII    DESCRIEREA VEGETAŢIEI FORESTIERE  
 

        8.1. Date generale: suprafaţa totală, suprafaţa efectiv ocupată şi distribuţia vegetaţiei 
forestiere pe suprafaţă. – NU ESTE CAZUL 

 

  8.2. Descrierea staţiunii: forma de relief, configuraţia terenului, expoziţie, înclinare, 
altitudine, tipul genetic de sol, tipul de floră, tipul de staţiune, datele caracteristice pentru 
staţiune, eroziune, grohotiş, stâncării şi alte caracteristici ecopedologice care prezintă 
importanţă pentru vegetaţia forestieră. – NU ESTE CAZUL 

 

  8.3. Descrierea vegetaţiei forestiere: arboretul - elementele de arboret, provenienţa, vârsta, 
proporţia elementelor, clasa de producţie, creşterea, vârsta medie, consistenţa, volumul la 
hectar şi volumul total.  
Pentru arboretele și vegetația forestieră aflate în suprafețele cu pajiști permanente, identificarea, 
delimitarea, determinarea caracteristicilor dendrometrice și soluțiile de gospodărire se realizează 
de specialiștii din cadrul unităților atestate, specializate să elaboreze amenajamente silvice.-  
NU ESTE CAZUL 

  8.4. Organizarea păşunatului: zonele admise la păşunat, zonele în care este permisă 
traversarea spre locurile de păşunat, zonele în care păşunatul este interzis, perioadele în care 
este admis păşunatul. – NU ESTE CAZUL 
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  8.5. Hărţi: harta păşunii împădurite, harta zonelor admise/interzise la păşunat şi a celor în 
care este permisă traversarea– NU ESTE CAZUL 

 
 

CAPITOLUL IX   DIVERSE 

   9.1. Data intrării în vigoare a amenajamentului; durata acestuia. 
Amenajamentul pastoral intra în vigoare de la data aprobării lui în Consiliul Local. Durata 

este de 10 ani de la data aprobării lui. 

  9.2. Colectivul de elaborare a prezentei lucrări. 
Conform Legislaţiei în vigoare Colectivul de elaborare a Amenajamentului pastoral al 

comunei Secusigiu este format din specialişti D.A.J. Arad şi reprezentant al Primăriei Secusigiu şi 
este prezentat în ANEXA.          

  9.3. Hărţile ce se ataşează amenajamentului. 
  Anexăm hărţile ce sunt ataşate amenajamentului. Hărţile vor fi anexate la sfârşitul lucrării, 
precum şi descrierile parcelare. 

  9.4. Evidenţa lucrărilor executate anual pe fiecare parcelă. 
Anexăm lucrările efectuate în fiecare an pe fiecare parcelă, conform tabelului 9 din 

Hotărârea nr. 1.064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea 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. 
               Fertilizarea pajiştilor se va realiza pe baza unui plan de fertilizare anual, ţinând cont de 
cartarea agrochimică, dar şi de regulile impuse de APIA, pe parcelele sub angajament APIA si de 
Planul de Management al Parcului Natural Lunca Muresului. 

   9.5.  Studiul Pedologic şi agrochimic  
9.6.  Ordin prefect în vederea reconstituirii pășunii comunale 
9.7.   Asociaţiile de plante existente pe păşuni  
9.8.   Poze de pe pajiştile  UAT Secusigiu 
9.9.   Descrierea parcelară. Relevee 
9.10. Hotărârea C.J. Arad privind stabilirea preţului ierbii pentru anul 2020 
9.11. Formularul standard Natura 2000 ROSPA0069 
9.12. Formularul standard Natura 2000 ROSCI0108 
9.13. Specii de plante identificate in Parcul National Lunca Muresului, in 
diferite tipuri de habitate 
9.14. Lista plantelor alohtone din Parcul National Lunca Muresului 
9.15. Lista taxonomica a speciilor de pasari de pe teritoriul PNLM 
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9.16. Distributia habitatelor Natura 2000, a speciilor de pasari, pesti, reptile si 
amfibieni, nevertebrate si insecte in PNLM 
9.17. Memoriu de prezentare Privind evaluarea efectelor potentiale ale 
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