
S.C. VESCAN SI PARTENERII S.R.L. 
Contact: Str. Timisorii, Bl. 57, Scara A, Et. 2, Ap. 6, mun. Lugoj, jud. Timis, cod postal 305500,  

C.U.I. 40059880, inregistrata la O.R.C. Timis cu nr. J35/3686/2018                                    

Contact: (0040)-724.130.707; vescansipartenerii@gmail.com 

 

 
 

 

STUDIU DE OPORTUNITATE, LEGALITATE SI FEZABILITATE 

privind concesionarea/inchirierea suprafeţelor de pajisti aflate in 

proprietatea comunei Tormac, jud. Timis 

 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 

privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 

modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, consiliile locale ale 

comunelor, vor dispune cu privire la iniţierea procedurii de concesionare/închiriere pânã 

la data de 1 martie a ficãrui an. 

 

1. DESCRIEREA SI IDENTIFICAREA BUNULUI CARE URMEAZA SA FIE 

INCHIRIAT 

 

Comuna Tormac este situată în sud-estul judeţului Timiş. Se învecinează la nord cu 

comunele Niţchidorf şi Sacoşul Turcesc, la sud cu comuna Gătaia, la vest cu comunele 

Voiteg şi Liebling, iar la est cu judeţul Caraş Severin.  

Comuna Tormac se situează la 35 km distanţă de municipiul Timişoara, 37 km 

distanţă de Buziaş şi 32 km distanţă de Deta. Localitatea Tormac este reședință de comună 

iar Șipet și Cadăr sunt localități componente a comunei. Localitatea Tormac se găsește pe 

malul stâng al râului Pogăniş, în arealul protejat "Lunca Pogănişului".  

Comuna este străbătută de un drum comunal, prin intermediul căruia se leagă de 

centrul de comună, satul Tormac, spre Sud- Vest, la 4 km distanţă, iar spre Nord de satul 

Duboz din comuna Niţchidorf, la 2 km distanţă. 

Localitatea Tormac se situează altitudinal la cota medie de 135 m, iar din punct de 

vedere morfologic teritoriul zonei se încadrează în Câmpia subcolinară a Şipetului şi 

Câmpia Pogoniciului. Câmpia Pogoniciului începe la 160 -170 m şi coboară în formă de 

evantai, fragmentat până sub 110 m către Vest, unde trece în Câmpia aluvionară a 

Timişului.  

Hidrologia zonei este dominată la limita nordică de râul Pogonici, singurul afluent 

al Timişului care nu seacă niciodată. Avand în vedere lipsa denivelărilor care să separe 

luncile de interfluvii, în viiturile de primavară, râul inundă zonele din lungul văii. Terenul 

de fundare îl constituie pământurile argiloase contractile, alcătuite din argile prăfoase 

cafenii-gălbui, umede de consistenţă ridicată în suprafaţă şi plastic vârtoasă în adâncime.      

Amplasarea comunei în plină zonă de câmpie asigură un climat continental, influenţat de 

curenţi de aer cald mediteranean. Temperatura medie anuală este de 10,6 ºC. Temperatura 

maximă absolută s-a înregistrat în august 1952 (+40 ºC), iar temperatura minimă absolută, 

de -35 ºC, s-a înregistrat în ianuarie 1963. 
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Din punct de vedere seismic, comuna Tormac se încadrează în zona de seismicitate 

cu gradul 6. Până la ora actuală nu au fost observate mişcări seismice importante în 

această zonă, dar, din cauza nivelului ridicat al apelor subterane, se constată mişcări ale 

suprafeţei.  

 

 

 
 

In componenta teritoriului administrativ al Comunei Tormac se regasesc localitatile 

Tormac, Sipet si Cadar. 

Pajistile situate pe teritoriul administrativ al comunei Tormac se afla in proprietatea 

comunei Tormac si in administrarea Consiliului Local. 

Documentele care atesta dreptul de proprietate sau detinerea legala asupra 

pajistilor sunt prezentate in evidenta de carte funciara, inventarul parcelelor de pajiste 

permanenta fiind prezentat in Amenajamentul Pastoral. 

Pajiştile situate pe teritoriul administrativ al comunei Tormac se află în proprietatea 

comunei Tormac şi în administrarea Consiliul Local, cu sediul în localitatea Tormac, 

Strada Principală nr. 467, județul Timiș. 

Păsunile comunale aflate în proprietatea comunei Tormac ce fac obiectul 

amenajamentului pastoral sunt descrise in amenajamentul pastoral. 

 

Din studiul efectuat, s-a constatat faptul ca in cadrul Comunei Tormac suprafata 

totala de pasune este de 500,45 ha, repartizata astfel: 

- Loc. Tormac: 166,01 ha; 

- Loc. Cadar: 166,04 ha; 

- Loc. Sipet: 168,40 ha; 
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Planurile ce au stat la baza lucrărilor de identificare şi determinare din punct de 

vedere topografic a pajiştilor sunt hărţi cadastrale existente la primăria comunei Tormac și 

sunt atasate amenajamentului pastoral. 

Nu există date privind producția medie de iarbă a pajiștilor din ultimii 5 ani, însă 

estimările noastre, în funcţie de compoziţia floristică şi determinările din teren, indică o 

producție maximă de 4,8 – 7,5 t masă verde/ha, în funcție de condițiile staționale, climatice 

și cauzele degradării pajiștilor. 

 
Unitatile amenajistice (U.A.) au fost determinate prin amenajamentul pastoral si 

identificate sub forma de trupuri, iar suprafetele exacte ce urmeaza a fi 

concesionate/inchiriate vor fi determinate de catre topometristul autoritatii contractante, 

raportat la prevederile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu completarile si modificarile ulterioare, respectiv: 

 
Art. 9.  

(1) 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 

RNE, încheie contracte de concesiune/închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, 

proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă de maximum ... ani 
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Situatia fiecarei parcele in parte este prezentata in Studiul Pedologic aferent 

Amenajamentului pastoral, studiu intocmit de catre Oficiul pentru Studii Pedologice si 

Agrochimice Timisoara pentru unitatea administrative teritoriala Tormac. 

Cercetarea pedologică şi agrochimică din această parte a ţării este legată de 

întemeierea ştiinţei despre sol, ilustrată în primele hărţi realizate în ţara noastră de Gh. 

Munteanu Murgoci, Petre Enculescu, Pache Protopopescu, Gh. Ionescu Siseşti sau cele ale 

lui Constantin Chiriţă (în Munţii Banatului), însă primele acţiuni de cartare pedologică în 

Banat au fost executate începând cu anul 1951, sub îndrumarea iluştrilor dascăli I. Staicu şi 

C.V. Oprea care au "păstorit" cu multă dăruire profesională un număr semnificativ de 

viitori pedologi şi agrochimişti, ce avea să devină, la rândul lor, autori ai unor valoroase 

studii şi cercetări de specialitate, precum şi conducători de instituţii sau cadre universitare. 

Începând cu anul 1959, pe baza unui nucleu format din aceste cadre de specialitate bine 

instruite, se organizează la Timişoara un laborator zonal de pedologie şi agrochimie 

(Centru de Pedologie şi Agrochimie), răspunzându-se astfel unor necesităţi stringente în 

acest domeniu nou de activitate.  

 

Pentru fundamentarea recomandărilor ce se fac în cuprinsul studiilor pedologice şi 

agrochimice, cu privire la elaborarea tehnologiilor de cultură a plantelor şi de stabilire a 

necesarului de îngrăşăminte şi amendamente ale exploataţiilor agricole, începând cu anul 

1970, a fost creată(D. Teaci şi I. Crişan) o reţea de câmpuri experimentale proprii, cu 

caracter de lungă durată, amplasate în zone pedoclimatice caracteristice, având ca tematică 

de cercetare probleme legate de folosirea economică a îngrăşămintelor şi amendamentelor, 

evoluţia solurilor sub influenţa fertilizării şi amendării valorificarea dejecţiilor de la 

complexele zootehnice sau a staţiilor de epurare, tehnologii de punere în valoare a 

terenurilor grele şi tasate, testarea sortimentelor noi de îngrăşăminte în vederea 

omologării acestora, în context similar cu alte activităţi tehnice precum omologarea 

soiurilor, controlul calităţii seminţelor, protecţia plantelor etc., obiective esenţiale ale 

activităţii de producţie şi cercetare agricolă, coordonată de către MADR. 

 

OSPA Răspunde diverselor probleme privind protecţia, ameliorarea şi folosirea 

eficientă a solului şi de caracterizarea terenurilor agricole în funcţie de cerinţele 

managementului unei exploataţii agricole în context similar cu alte activităţi tehnice 

precum omologarea soiurilor, controlul calităţii seminţelor, protecţia plantelor, a pădurilor 

şi a mediului în vederea realizării unui echilibru agro-silvo-cinegetic etc. obiective 

esenţiale ale activităţii de producţie şi cercetare agricolă şi silvică, sarcini ce decurg din 

programele prioritare ale MAPDR  în domeniu. 

 

 

 



S.C. VESCAN SI PARTENERII S.R.L. 
Contact: Str. Timisorii, Bl. 57, Scara A, Et. 2, Ap. 6, mun. Lugoj, jud. Timis, cod postal 305500,  

C.U.I. 40059880, inregistrata la O.R.C. Timis cu nr. J35/3686/2018                                    

Contact: (0040)-724.130.707; vescansipartenerii@gmail.com 

 

 
 

METODE DE PUBLICITATE  

PENTRU CERERILE CRESCATORILOR DE ANIMALE 

 

In vederea implementarii prevederilor stipulate mai sus, autoritatea contractanta a 

publicat Anuntul publicitar nr. 334 din 29.01.2021 spre luarea la cunostinta a crescatorilor 

de animale prin urmatoarele metode: 

 

- Proces-Verbal de afisaj la avizierul primariei nr. 333 din 29.01.2021 

 

 

 

AMENAJAMENTUL PASTORAL 
 

 

În vederea întocmirii complete şi unitare la nivel naţional a proiectelor de 

amenajamente pastorale s-a elaborat ghidul-cadru pentru întocmirea amenajamentului 

pastoral, valabil pentru toate pajiştile permanente, denumite în continuare pajişti, aflate pe 

teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale, denumite în continuare UAT, situate în 

diferite condiţii fizico-geografice, orografice, hidrologice, de sol, climatice, de vegetaţie 

primară şi secundară, cât şi modul de utilizare. 
 

Comuna Tormac a elaborat impreuna cu grupul de lucru Amenajamentul Pastoral 

aprobat prin HCL nr. 31 din 17.12.2019. 

 

GRUPUL DE LUCRU ESTE ALCATUIT DIN: 

Primar Csaki Karol Ion Lucian inlocuit de Lazar Marius 

Viceprimar Oana Mirela MARCU inlocuit de Tabara Matyas  Attila 

Agent Agricol Robert Levente PATAKI inlocuit de Momir Bogdan 

Directia Agricola a jud. Timis ing. Iosif PANTEA 

Consultanti dr.ing. Ionel SAMFIRA 
 

Proiectul de amenajament pastoral cuprinde, 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 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/147761#id_artA94


S.C. VESCAN SI PARTENERII S.R.L. 
Contact: Str. Timisorii, Bl. 57, Scara A, Et. 2, Ap. 6, mun. Lugoj, jud. Timis, cod postal 305500,  

C.U.I. 40059880, inregistrata la O.R.C. Timis cu nr. J35/3686/2018                                    

Contact: (0040)-724.130.707; vescansipartenerii@gmail.com 

 

 
 

parcelă acţiunile tehnice cuprinse în proiectul de amenajament pastoral, precum şi planul 

de fertilizare. 

Lucrările de întreţinere a pajiştilor cuprind cel puţin: 

a) distrugerea muşuroaielor, curăţarea de pietre, a vegetaţiei arbustifere 

nevaloroase, combaterea buruienilor şi executarea lucrărilor de desecare; 

b) combaterea eroziunii solului şi respectarea strictă a regulilor de exploatare 

raţională; 

c) corectarea regimului aerohidric al solului; 

d) lucrări de fertilizare cu îngrăşăminte chimice şi organice; 

e) lucrări de regenerare a pajiştilor prin însămânţări şi supraînsămânţări 

executate atât primăvara, cât şi toamna, în funcţie de condiţiile de climă şi 

sol, cu respectarea măsurilor stabilite prin angajamentele pastorale. 

 

Pe teritoriile supuse amenajamentului nu au mai fost intocmite amenajamente 

pastorale si nu au mai fost realizate studii si proiecte de executie pentru ameliorarea si 

folosirea rationala a pajistilor. 
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Crescatorii de animale ce au depus cereri pentru inchirierea de pasune sunt urmatorii: 

 

Crescator de animale Adresa 
COD de exploatatie cnf. 

R.N.E. 
Numar cerere pasune si data 

depunerii 
Numar adeverinta medic 
veterinar si data depunerii 

OVINE/CAPRINE BOVINE/ECVIDEE 

DUME MARIANA LOC. SIPET, NR. 588, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620222 845 DIN 17.02.2021 13 DIN 17.02.2021 4 4 

SUFANA IOAN LOC. SIPET, NR. 83, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620224 909 DIN 18.02.2021 18 DIN 18.02.2021 646 0 

SUFANA IOAN LOC. SIPET, NR. 83, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620063 910 DIN 18.02.2021 19 DIN 18.02.2021 418 1 

BALEC STEFAN LOC. SIPET NR. 46B, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620206 844 DIN 17.02.2021 12 DIN 17.02.2021 0 13 

HECICO ANA LOC.SIPET, NR. 89, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620205 843 DIN 17.02.2021 3 DIN 10.02.2021 0 9 

PORUMB IOANA MADALINA LOC.SIPET, NR. 162, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620203 1021 DIN 24.02.2021 5 DIN 15.02.2021 125 20 

GHEORGHE MARINEL LOC.SIPET, NR. 37, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620017 993 DIN 23.02.2021 26 DIN 23.02.2021 0 11 

CSAKI MARIA LOC.SIPET, NR. 393, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620088 1044 DIN 25.02.2021 41 DIN 23.02.2021 153 0 

PASCALAU VIOREL LOC.SIPET, NR. 182, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620023 1048 DIN 25.02.2021 42 DIN 25.02.2021 0 2 

CECAN VASILE LOC.SIPET, NR. 602, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620095 1058 DIN 25.02.2021 43 DIN 25.02.2021 0 1 

SUFAN CONSTANTIN LOC.SIPET, NR. 627, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620029 1059 DIN 25.02.2021 6 DIN 16.02.2021 458 0 

PASCA IONELA LOC.SIPET, NR. 489, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620086 1062 DIN 25.02.2021 47 DIN 25.02.2021 0 1 

BALCU DIMITRIE-SERGIU LOC.SIPET, NR. 319, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620223 1063 DIN 25.02.2021 4 DIN 12.02.2021 361 2 

CIOARA AVRAM LOC.SIPET, NR. 609, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620084 1098 DIN 26.02.2021 55 DIN 26.02.2021 0 2 

SPERNEAC FLOARE LOC.SIPET, NR. 632, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620186 1099 DIN 26.02.2021 56 DIN 26.02.2021 0 4 

HATEGAN MARIOARA LOC.SIPET, NR. 196, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620176 1050 DIN 25.02.2021 38 DIN 24.02.2021 0 2 

GRECU ILEANA LOC.SIPET, NR. 36, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620217 1096 DIN 26.02.2021 57 DIN 26.02.2021 0 26 

PASCALAU SANDU LOC.SIPET, NR. 179, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620068 1082 DIN 26.02.2021 54 DIN 26.02.2021 0 3 

DUTU IOAN LOC.SIPET, NR. 575, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620110 1081 DIN 26.02.2021 53 DIN 26.02.2021 0 2 

STANCULEANU DORIN-CLAUDIU LOC.SIPET, NR. 352, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620155 1080 DIN 26.02.2021 29 DIN 23.02.2021 0 1 

STOIA FLOARE LOC.SIPET, NR. 311, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620168 1108 DIN 01.03.2021 58 DIN 01.03.2021 0 1 

RUSET FLOARE LOC.SIPET, NR. 58, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620113 1115 DIN 01.03.2021 59 DIN 01.03.2021 0 1 

SEGHECI MARIA LOC.SIPET, NR. 23, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620218 RAT 9 DIN 10.02.2021 1 DIN 10.02.2021 0 7 

CACUCI AGNETA LOC.SIPET, NR. 216, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620044 RAT8 DIN 10.02.2021 2 DIN 10.02.2021 0 11 

CUREC MARIA LOC.SIPET, NR. 363, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620087 1015 DIN 24.02.2021 35 DIN 24.02.2021 0 6 

CIRCIOBAN NICOLAE 
LOC. TIMISOARA, ALEEA AZURULUI, NR. 17, BL. 16, SC. 
C, ET. 4, AP. 10, JUD. TIMIS 

RO1590620042 1014 DIN 24.02.2021 34 DIN 24.02.2021 0 3 

CATA OFELIA-MARIA LOC.SIPET, NR. 469, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620210 999 DIN 23.02.2021 27 DIN 23.02.2021 0 20 

CATA IULIAN LOC.SIPET, NR. 469, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620093 1000 DIN 23.02.2021 28 DIN 23.02.2021 0 3 

PASCALAU PETRU-NICOLAE LOC.SIPET, NR. 552, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620082 959 DIN 22.02.2021 24/1 DIN 22.02.2021 0 2 

PASCALAU FLORINA-NICOLETA LOC.SIPET, NR. 168, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620209 923 DIN 19.02.2021 24 DIN 19.02.2021 0 4 

HECSKO ALEXANDRU LOC.SIPET, NR. 545, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620075 958 DIN 22.02.2021 25/1 DIN 22.02.2021 0 1 

BALAN CORNELIA LOC.SIPET, NR. 500, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620058 925 DIN 19.02.2021 25 DIN 19.02.2021 3 1 

LASCAU IOANA-VIOLETA LOC.SIPET, NR. 168, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620219 921 DIN 19.02.2021 23 DIN 19.02.2021 0 32 
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BALEC FRANCISC LOC.SIPET, NR. 185, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620016 836 DIN 17.02.2021 11 DIN 17.02.2021 0 7 

MUSCAN GHEORGHE-FLORIN LOC.SIPET, NR. 38, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620150 1047 DIN 25.02.2021 23/1 DIN 20.02.2021 0 6 

BALCU IOAN LOC.SIPET, NR. 183, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590620018 835 DIN 17.02.2021 10 DIN 17.02.2021 0 3 

BUGARIN REMUS-RALMOND SAT DUBOZ NR. 156, COM. NITCHIDORF, JUD. TIMIS RO1590440304 1018 DIN 24.02.2021 36 DIN 24.02.2021 0 1 

VARGA GHEORGHE SAT TORMAC, NR. 671, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590440093 1019 DIN 24.02.2021 15 DIN 18.02.2021 0 6 

MATYAS ZOLTAN SAT TORMAC, NR. 136, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590440096 1046 DIN 25.02.2021 40 DIN 24.02.2021 0 4 

HORVATH MARIA SAT TORMAC, NR.244, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590440249 1055 DIN 25.02.2021 31 DIN 23.02.2021 0 7 

KORSOS OTTO SAT TORMAC, NR.304, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590440005 1056 DIN 25.02.2021 44 DIN 25.02.2021 0 9 

TIBA ALEXANDRU-MIHAI SAT TORMAC, NR.763, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590440060 1061 DIN 25.02.2021 45 DIN 25.02.2021 483 0 

HAAG ROBERT IMRE SAT TORMAC, NR.541, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590440205 1083 DIN 26.02.2021 50 DIN 25.02.2021 570 0 

CZINE LEHEL-RAUL SAT TORMAC, NR.741, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590440278 1022 DIN 24.02.2021 22 DIN 19.02.2021 0 10 

STANCIOIU NICOLAE SAT TORMAC, NR.70, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590440089 1017 DIN 24.02.2021 51 DIN 25.02.2021 453 0 

STANCIOIU CONSTANTIN SAT TORMAC, NR.70, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590440291 1016 DIN 24.02.2021 52 DIN 25.02.2021 1035 0 

TABARA MIHAI SAT TORMAC, NR.165, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590440071 1023 DIN 24.02.2021 39 DIN 24.02.2021 490 0 

SZEKELY M. ADRIANA I.I. SAT TORMAC, NR.341, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590440222 1078 DIN 26.02.2021 49 DIN 25.02.2021 0 49 

S.C. AGRO ADISI S.R.L. SAT TORMAC, NR. 781, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590449010 1077 DIN 26.02.2021 47 DIN 25.02.2021 0 151 

AIOANEI NICULITA SAT TORMAC, NR. 194, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590440059 1001 DIN 23.02.2021 30 DIN 23.01.2021 241 0 

POPESCU ALEX MATEI I.I. SAT CADAR, NR.93, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590530060 1079 DIN 26.02.2021 48 DIN 25.02.2021 0 16 

BORDANC RADU SAT CADAR, NR.99, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590530068 829 DIN 16.02.2021 8 DIN 16.02.2021 0 8 

BORDANC RADU SAT CADAR, NR.99, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590530065 830 DIN 16.02.2021 9 DIN 16.02.2021 24 0 

BORDANC LOREDANA-EMANUELA SAT CADAR, NR.99, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590530069 828 DIN 16.02.2021 7 DIN 16.02.2021 0 17 

HINSA MARINELA-FLORENTINA SAT CADAR, NR.153, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590530003 897 DIN 18.02.2021 14 DIN 18.02.2021 0 142 

MIHAILU GHEORGHE SAT CADAR, NR.180, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590530040 1020 DIN 24.02.2021 37 DIN 24.02.2021 587 1 

ZEIC STELIAN-ILIE SAT CADAR, NR.13, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590530001 1102 DIN 26.02.2021 16 DIN 18.02.2021 1127 3 

ZEIC ANA SAT CADAR, NR. 215, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590530063 1103 DIN 26.02.2021 17 DIN 18.02.2021 622 0 

CIRESAN ALEXANDRU SAT CADAR, NR.82, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590530013 1029 DIN 24.02.2021 33 DIN 23.02.2021 386 1 

CIRESAN CALIN 
MUN. TIMISOARA, STR. MARTIR CERNAIANU, BL. C26, 
ET. 3, AP. 12, JUD. TIMIS 

RO1590530057 1031 DIN 24.02.2021 32 DIN 23.02.2021 239 0 

CIFORAC ELENA SAT CADAR, NR. 174, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590530061 916 DIN 19.02.2021 21 DIN 19.02.2021 0 5 

CIFORAC ILIE SAT CADAR, NR. 174, COM. TORMAC, JUD. TIMIS RO1590530008 917 DIN 19.02.2021 20 DIN 19.02.2021 0 6 
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Din  analiza efectuata in urma centralizarii cererilor crescatorilor de animale,  tinandu-

se cont de prevederile  amenajamentului pastoral si a studiului pedologic, propunem ca 

lotizarea pasunii sa se efectueze astfel: 

 ovine/caprine: minim 50 capete; 

 bovine/ecvine/cabaline: minim 2 capete; 

 limitarea loturilor la maxim 500 ovine/caprine si 50 bovine. 

 

 

2. STUDIU DE IMPACT 

 

2.1.Motive de ordin legal 

 

Pana la aceasta data s-au inregistrat o serie de solicitari din partea locuitorilor 

comunei Tormac, crescatori de animale, privind concesionarea/inchirierea pasunilor de pe 

raza unitatii teritorial administrative. 

 

În conformitate cu art. 9 alin. (2) din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind 

organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 pentru punerea în valoare a pajistilor aflate 

în domeniul privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor si 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 RNE, încheie contracte de concesiune/închiriere, în 

condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajisti disponibile, proporţional cu efectivele de 

animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă de maximum 10 ani. 

 

2.2.Motive de ordin financiar 

 

In conformitate cu art. 9 alin. (7) din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind 

organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 “Resursele financiare rezultate din 

administrarea pajistilor proprietate publică sau privată a comunelor, oraselor, respectiv a 

municipiilor se fac venit la bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor 

municipiului Bucuresti, după caz.” 

 

2.3. Motive de mediu 

 

Reîntroducerea amenajamentului pastoral, după mai bine de două decenii, este 

stipulată de Legea 86/2014 pentru „aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
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34/2013 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991”, care precizează la articolul 

6, alineatul 1 că ”modul de gestionare al pajiştilor se stabileşte prin amenajamente pastorale”.  

Pajiştile 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 rurală şi a mediului înconjurător reflectată prin: conservarea biodiversităţii, 

îmbunătăţirea fertilităţii solurilor, fixarea simbiotică a azotului, echilibru hidrologic, 

prevenirea inundaţiilor şi alunecărilor de teren, sechestrarea carbonului, calitatea 

peisajului şi important patrimoniu cultural. 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. 

Prin înierbare se consolidează biologic taluzurile drumurilor, haldele miniere, 

industriale şi menajere, pârtii de schi şi alte terenuri lipsite de vegetaţie pentru a fi 

protejate de factorii distructivi, se stimulează pedogeneza şi se înfrumuseţează peisajul. 

Aceste funcţii reflectă şi definesc multifuncţionalitatea pajiştilor. 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. În cadrul ecosistemelor agricole 

afectate de eroziune, contribuţia pajiştilor este esenţială în protejarea solului, combătând 

acele fenomene care conduc la declanşarea şi accelerarea procesului de eroziune.  

 

Astfel, durata în timp pentru îndepărtarea unui strat de sol, pe adâncimea de 20 cm, 

în urma procesului de eroziune, pe terenurile în pantă acoperite de pajişti este de 29000 

ani, faţă de 100 de ani pentru terenurile în pantă cultivate în sistem de rotaţie şi de numai 

13 ani pentru terenurile în pantă cultivate cu porumb siloz în monocultură.  

 

Gospodărirea neraţională a pajiştilor permanente, coraborată 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 
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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.  

 

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. 

 

Pajistile, pasunile si fanetele sunt considerate ecosisteme naturale si se constituie ca 

elemente dominante ale mediului rural cu o mai mare diversitate biologica decat zonele 

cultivate, mai ales daca sunt in regim natural. In Romania, aceste ecosisteme au o mare 

pondere, avand in vedere ca numai in zona montana exista 3,2 milioane de hectare 

terenuri agricole, din care circa 2,5 milioane ha sunt pajisti naturale. 

Este necesar astfel sa se cunoasca faptul, ca in special, in zona montana si de deal 

aceste ecoisteme sunt deosebit de sensibile si fragile. Solurile prezinta o aciditate naturala, 

care influenteaza considerabil compozitia florei naturale furajere. O buna practica agricola, 

cu ratiuni economice si de mediu o reprezinta dezvoltarea   pasunatului cu animalele la 

munte, in timpul verii, la stani si vacarii, si de asigurare a iernatului in cadrul fermelor 

proprii, avand ca hrana de baza fanurile naturale, multiflorale. 

Ovinele ca si caprinele, asigura producerea imprastierea uniforma a dejectiilor si 

eliminand transportul la distanta. Forma de capsula a balegarului provenit de la aceste 

specii asigura fermentarea anaeroba, putrezirea si virarea trecerea in termen scurt spre 

mediu alcalin, atenuandu-se astfel aciditatea naturala a solului, simultan cu aportul, in 

doze echilibrate, de substante organice. In acest mod se intervine si in procesul de 

concurenta interspecifica dintre plante prin realizarea conditiilor de crestere naturala a 

plantelor valoroase, furajere, multiflorale. 

Astfel, in scopul protejarii acestor ecositeme naturale si a biodiversitatii lor 

deosebite sunt necesare urmatoarele masuri: 

a) a nu se efectua fertilizari sau alte lucrari de intretinere in pajisti si fanete 

naturale, in perioada infloririi plantelor; 

b) a nu se efectua lucrari cand solul este prea umed pentru a nu determina 

aparitia proceslor degradarii solului prin compactare excesiva, cu numeroase 

consecinte negative si asupra organismelor care traiesc in sol; 

c) a se salva si proteja arborii mari solitari si arbustii existenti, deoarece asigura 

hrana si adapost vietuitoarelor salbatice; 
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d) a proteja pasunile naturale; se vor cosi doar daca este necesar si in nici un caz 

nu se vor ara; pasunile degradate se vor insamanta in solul nearat utilizand 

semanatori dotate cu brazdare adecvate; 

e) a se lasa, prin rotatie, suprafete necosite pe pajisti si fanete; este indicat sa se 

faca parcelari, si la 3-4 ani o parcela sa fie lasata necosita, pentru 

reinsamantare naturala completa; 

f) cosire manuala unde terenul are stare de umiditate ridicata si, mai ales in 

luncile inundabile, unde este practic imposibila utilizarea masinilor agricole; 

g) eliminarea pasunatului pe pasunile imbatranite, degradate, pe cele proaspat 

insamantate in scopul regenerarii; pasunatul nu se practica in paduri, pe 

coastele dealurilor acoperite cu arbusti sau alta vegetatie specifica, in zone 

protejate din jurul lacurilor si raurilor, chiar daca acest lucru nu este 

economic; 

h) pasunatul se va practica cu numar redus de animale, in special de oi, pe 

coastele dealurilor, pe pantele malurilor lacurilor si raurilor, in zonele 

nisipoase sau cu soluri calcaroase; 

i) suprapasunatul este interzis; este necesar sa se asigure un raport optim intre 

numarul de animale, suprafata si calitatea pasunii; 

j) este necesar ca vara, la stane, locul pentru muls si inoptare a animalelor sa fie 

schimbat la 3-4 zile, pentru a evita supraangrasarea terenului si pentru a se 

asigura ingrasarea uniforma (tarlire); 

k) pe faneata, primavara, imediat dupa topirea zapezii, balegarul bine putrezit 

se va imprastia uniform in strat cat mai uniform; odata cu aceasta operatie se 

poate realiza si suprainsamantarea cu seminte din specii de leguminoase sau 

graminee valoroase, cu recomandare speciala pentru trifoiul alb, incorporate 

in masa de fertilizant natural; 

l) ingrasarea pasunilor si fanetelor se va face numai cu ingrasaminte organice 

naturale si se va face in fiecare an; pentru a evita acidificarea solului si pentru 

a evita fenomenul de salbaticire a florei (acest fenomen este prezent numai la 

munte), ciclul varat – iernat nu trebuie intrerupt, se va practica o incarcatura 

echilibrata de animale la hectar; 

m) pentru fertilizare se va evita folosirea balegarului care contine rumegus 

utilizat ca asternut pentru animale datorita aciditatii pe care acesta o 

determina; 

n) in cazul cositului mecanizat, sa se evite ranirea animalelor si pasarilor, care 

adesea, se ascund in zonele necosite, prin inceperea cositului de la mijiocul 

campului spre margini si prin dotarea utilajelor cu dispozitive de alarma. 
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Avand in vedere deficitul de vegetatie forestiera, in special in zona de campie si de 

deal din arealele de pajisti, dar si terenuri arabile, se vor avea aplica urmatoarele masuri: 

a) reintroducerea arborilor si arbustilor forestieri prin elaborarea 

amenajamentelor silvo-pastorale, pentru imbunatatirea conditiilor de mediu, 

pasunat si odihna a animalelor; 

b) reglementarea incarcarii cu animale in functie de productivitatea pasunilor, 

pentru a evita transferul pasunatului in padure; 

c) imbinarea intereselor agro-silviculturale prin crearea de culturi silvice ca 

rezerva nutritiva pentru animale (frunzare) in situatii extreme de criza 

(seceta catastrofale); 

d) folosirea alternativa a pajistilor: 1-2 ani pasune si 1-2 ani fineata, iar in 

perioada utilizarii ca fineata se va realiza si plantarea speciilor forestiere; 

e) interzicerea pasunatului pe ploaie. 

 

 

3. NIVELUL MINIM AL CHIRIEI 

 

Nivelul minim al chiriei/redeventei se calculeaza raportat la Hotararea Consiliului 

Judetean Timis nr. 271 din 16/12/2019, luata in evidenta ANAF cu nr. 462 din 07.01.2020 

prin care s-a aprobat pretul mediu al produselor agricole si pretul mediu de masa 

verde/tona obtinuta de pe pajiste, din care rezulta un tarif de 0,050 lei/kg, respective 50 

lei/tona masa verde. 

 

Conform legislatiei in vigoare, valoarea minima a chiriei se stabileste tinandu-se 

cont de prevederile amenajamentului pastoral, prin determinarea cantitatii de masa verde 

raportat la studiul pedologic. 

 

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea 

contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul 

public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, în temeiul art. 9 alin. (5) din 

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, al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind 

reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a 

unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al 

art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ministrul agriculturii şi 

dezvoltării rurale şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice au stipulat in cadrul draftului de contract, la capitolul IV, alin. 1 faptul ca: 

http://lege5.ro/Gratuit/gm3dcobuhe/ordonanta-de-urgenta-nr-34-2013-privind-organizarea-administrarea-si-exploatarea-pajistilor-permanente-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-fondului-funciar-nr-18-1991?pid=64912213&d=2017-02-14#p-64912213
http://lege5.ro/Gratuit/gy3dgmbu/legea-fondului-funciar-nr-18-1991?pid=&d=2017-02-14
http://lege5.ro/Gratuit/geztmnbqge/hotararea-nr-725-2010-privind-reorganizarea-si-functionarea-ministerului-agriculturii-si-dezvoltarii-rurale-precum-si-a-unor-structuri-aflate-in-subordinea-acestuia?pid=43669778&d=2017-02-14#p-43669778
http://lege5.ro/Gratuit/gmztomrwgq/hotararea-nr-1-2013-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-dezvoltarii-regionale-si-administratiei-publice?pid=63572201&d=2017-02-14#p-63572201
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Preţul concesiunii este de . .. .. . lei/ha/an, fără a depăşi 50% din valoarea masei verzi pe 

hectar calculată în funcţie de preţul mediu stabilit de consiliul judeţean, conform 

prevederilor art. 62 alin. (22) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare, redevenţa totală anuală (nr. ha x preţ pe ha) fiind în valoare 

de . .. .. . lei.  

 

Avand in vedere cele precizate mai sus, tinandu-se cont de prevederile art. 6, alin. 

(3) din Hotararea nr. 78 din 4 februarie 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 

 

În condiţiile art. 9 alin. (7^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, nivelul minim 

al preţului concesiunii/închirierii se stabileşte prin diferenţa dintre valoarea ierbii disponibile 

pentru animale şi valoarea totală a cheltuielilor cu Implementarea proiectului de amenajament 

pastoral, respectiv investiţii/materiale şi lucrări anuale prevăzute în acesta, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

 

Avand in vedere prevederile legale, valoarea redeventei /chiriei va fi calculata in 

functie de cantitatea de masa verde rezultata din amenajamentul pastoral x pretul unitar 

al valorii masei verzi comunicat de catre Consiliul Judetean Timis, impartit la 50%, 

valoare ce se va diminua direct proportional cu diferenţa dintre valoarea ierbii 

disponibile pentru animale şi valoarea totală a cheltuielilor cu implementarea 

proiectului de amenajament pastoral, respectiv investiţii/materiale şi lucrări anuale 

prevăzute în acesta. 

 

In momentul actual valoareaactuala a chiriei este de 192 lei/ha/an 

 

 

PROPUNERE DE VALORI: 

 

Avand in vedere faptul ca nu se poate determina exact valoarea serviciilor precum si 

lucrarilor ce sunt impuse a fi executate raportat la prevederile amenajamentului 

pastoral, propunem adoptarea unei cantitati medii de masa verde pentru toate trupurile 

de pasune aferente comunei Tormac si va prezentam urmatoarele propuneri si valori ce 

pot fi adoptate: 

 

http://lege5.ro/Gratuit/gq3tinrq/codul-fiscal-din-2003?pid=59487535&d=2017-02-14#p-59487535
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/147761
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/147761
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1461
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/154070
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/154070
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/147761#id_artA81
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Trupul de pajiște  

U.A.T. TORMAC 

producția  

pajiștii 

kg mv/ha 

Localitatea Tormac UA 1  7500- 8500 

Localitatea Tormac UA 2 și UA 3 6100-6400 

Localitatea Șipet UA 1; UA 2 și UA 3 6500 -6800 

Localitatea Cadar UA 1; UA 2 și UA 3 6500-7000 

Localitatea Cadar UA 4 4500-5500 

MEDIA MASEI VERZI /HA 6.840  

 

 

1. Valoarea chiriei propuse = 239.92 lei/ha/an 

Raportat la amenajamentul pastoral (pag. 8-9), rezulta faptul ca totalul de masa verde la 

hectar este de 6,84 tone. Productia de masa verde x 50 lei/tona = 342 lei/ha/an. 

Valoarea de 342 la care se adauga TVA = 406,98 lei diminuata cnf. Ordinului 407/2013 cu 

un procent de 50% rezulta suma de 203,49 lei/ha/an. 

Valoarea rezultata se poate suplimena cu suma de 36,43 lei/ha/an: 

- Valoarea consultantei in vederea realizarii amenajamentului pastoral: 112.336 lei/ 

perioada de implementare 10 ani = 11.236 lei/an/500,45 ha  = 22,45 lei/ha/an 

- Valoare taxa efectuare studiu pedologic eliberat de OSPA = subventionata de stat; 

- Valoarea serviciilor de lotizare a pasunilor: 20.000 lei/perioada de implementare 10 

ani = 2.000 lei/an/500,45 ha  = 3,99 lei/ha/an 

- Valoarea serviciilor cu implementarea amenajamentului: 50.000 lei/perioada de 

implementare 10 ani = 5.000 lei/an/500,45 ha  = 9,99 lei/ha/an; 

 

 

NOTA: Consiliul local poate propune o alta valoare a chiriei 

pentru loturile de pasune propuse spre inchiriere. 
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4. PROCEDURA UTILIZATĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE 

CONCESIUNE/ÎNCHIRIERE SI JUSTIFICAREA ALEGERII PROCEDURII PRECUM 

SI DURATA. 
 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 

privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 

modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.  

 

Pentru punerea în valoare a pajistilor aflate în proprietatea comunelor, respectiv al 

municipiilor si 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 RNE, încheie contracte de 

concesiune/închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajisti disponibile, 

proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă de maximum 

10 ani. 

 

Se propune ca metoda de administrare a pasunii sa fie directa, prin incheierea de 

contracte de inchiriere directa conform art. 16 din LEGEA zootehniei nr. 32 din 16 ianuarie 

2019 cu completarile si modificarile ulterioare. 

 

Durata contractului de inchiriere se propune a fi de 10 ani. 

 

Contractul de inchiriere de bunuri proprietate publica/privata, denumit în 

continuare contract de inchiriere, este acel contract încheiat în forma scrisă prin care o 

autoritate publica, denumita locator, transmite, pe o perioada determinata, unei persoane, 

denumite locatar, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de 

exploatare a unui bun proprietate publica în schimbul unei chirii. 

 

Fac obiectul contractului de inchiriere bunurile care sunt proprietate publica a 

statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit Constituţiei şi reglementărilor 

legale privind proprietatea publica. 

În conformitate cu art. 9 alin. (2), (5), (6) si alin.(7^3) din OUG nr. 34 din 23 aprilie 2013 

privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 

modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

 -  2) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat 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 
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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.  

(5) Lucrările de întreţinere a pajiştilor şi a utilităţilor zoopastorale se vor efectua de către crescătorii 

de animale care le folosesc. Condiţiile şi nivelul acestor lucrări vor fi cuprinse în contractul de 

concesiune/închiriere, întocmit pe baza contractului-cadru aprobat prin ordin comun al ministrului 

agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, 

emis în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

  (6) Pentru contractele încheiate potrivit alin. (1) şi (2) se va asigura o încărcătură optimă de 

animale pe hectar, dar nu mai mică de 0,3 UVM/ha. Metodologia de calcul al încărcăturii optime de 

animale pe hectar de pajişte se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, 

în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. 

- (7)“închirierea pajiştilor permanente aflate în domeniul privat al comunei se face cu 

respectarea dreptului de preferinţă al asociaţiilor patrimoniale ale membrilor 

colectivităţii locale, proprietari de animale înscrise în RNE.” 
 

Prezentul studiu de oportunitate se supune Legii nr. 8/1996 privind dreptul de 

autor si drepturile conexe, fiind interzisa reproducerea si/sau utilizarea acestuia in alte 

scopuri.  

 

2. DETERMINAREA INCARCATURII CU ANIMALE /HA 

 

Conform Amenajamentului pastoral, a studiului pedologic precum si a indicatorilor 

unitatilor amenajistice – descrierea parcelara rezulta faptul ca in prezent pajistile suporta o 

incarcatura de cuprinsa intre 0,42 – 0,80  UVM/ha în funcție de producția reala de masa verde 

a pajiștii, insa prin lucrarile de ameliorare se poate mari productia de masa verde a 

pajistilor, iar incarcatura de animale per hectar poate ajunge intre 0,65 - 1,65 UVM/ha 

estimata în funcție de Valoarea pastorală.  

 

In anul I capacitatea maxima de pasunat are o medie de 0,82 UVM/ha. Pentru 

urmatorii ani incarcatura maxima se calculeaza conform formulei Î.A. = P.d. ÷ (C.i. x Z.p.) 

 

Capacitatea de pasunat si incarcatura optima de animale pe hectar s-a calculate in 

cadrul Amenajamentului pastoral, pentru fiecare pajiste in parte, conform metodologiei 

prevazute in Ordinul nr. 544 din 21 iunie 2013. Conform Ordinului nr. 544/2013 privind 

metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte, încărcătură 

optimă este definite ca numărde UVM/ha calculat în funcţie de producţia vegetală şi 
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cerinţele nutriţionale ale animalelor fără a produce daune compoziţiei floristice şi faunei 

sălbatice. 

 

Conform literaturii de specialitate si Ordinului nr. 544/2013, art. 8 alin. (1) 

capacitatea de pasunat se estimeaza pe baza productiei medii de masa verde obtinuta in 

anii anetiori, tinand cont de fertilitatea solului, conditiile meteorologice si compozitia 

floristica a covorului vegetal; iar art. 8 alin. (2) prevede ca numarul de animale (UVM/ha) 

trebuie sa fie suficient pentru a asigura utilizarea maxima a productiei de masa verde, 

mentinand in acelasi timp sustenabilitatea pe termen lung a pajistii. 

 

Încărcătura optimă de animale (I.A.) sau capacitatea de păşunat se defineşte prin 

numărul de animale care pot fi hrănite pe întreg sezonul de păşunat de pe 1 ha de pajişte, 

la care se cunoaşte producţia de furaje disponibilă, şi se stabileşte conform formulei: 

 

Î.A. = P.d. ÷ (C.i. x Z.p.) 

în care: 

Î.A. - încărcătura cu animale/ha de pajişte, exprimată în UVM/ha; 

P.d. - producţia disponibilă de masă verde - kg/ha; 

Z.p. - număr de zile de păşunat într-un sezon; 

C.i. - consum zilnic de iarbă - kg/UVM. 

 

[necesarul zilnic pentru 1 UVM este de 65 kg de masă verde sau ≈ 13 kg (65:5) substanţă 

uscată (SU)]. 

 

Amenajamentul pastoral nu trateaza prin textul de specialitate incarcatura de ovine si 

caprine per hectar, dar aplicand aceiasi formula de calcul, rezulta urmatorul aspect: 

 

Î.A. = P.d. ÷ (C.i. x Z.p.) 

 

în care: 

 

Î.A. - încărcătura cu ovine/caprine/ha de pajişte, exprimată în UO-C/ha; 

P.d. - producţia disponibilă de masă verde - kg/ha; 

Z.p. - număr de zile de păşunat într-un sezon; 

C.i. - consum zilnic de iarbă - kg/UVM. 

 

[necesarul zilnic pentru 1 UO-C este de 10 kg de masă verde]. 
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Mentionam faptul ca pe pajistile sub angajament APIA cu masurile (214/1, 214/2, 214/3.2): 

pasunatul se efectueaza cu maxim 1UVM (Unitate Vita Mare) – maxim o bovina la hectar – 

a se vedea tabelele de conversie din Ghidul pentru fermieri de la APIA. De asemenea 

pasunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM/ha (214/3.1, pentru Cristelul de camp). In 

fiecare an trebuie verificat daca suprafetele de pajiste din proprietatea primariei Tormac si 

al Consiliului Local al comunei Tormac care fac obiectul prezentului amenajament pastoral 

fac obiectul masurilor de Agro-Mediu sau alte forme de protective care impune masuri 

speciale de utilizare si intretinere. Acest fapt este necesar deoarece pot fi incluse noi 

suprafete in cadrul ariior protejate sau pot aparea unele noi pe parcursul celor 10 ani de 

actiune a prezentului document.  

 

Alaturat atasam: 

- TABELUL 1: CALCUL NECESAR SUPRAFETE DE PASUNE raportat la efectivul de 

animale rezultat din centralizarea Cererilor de Crescatori de animale aferent loc. TORMAC 
- TABELUL 2: CALCUL NECESAR SUPRAFETE DE PASUNE raportat la efectivul de 

animale rezultat din centralizarea Cererilor de Crescatori de animale aferent loc. SIPET 

- TABELUL 3: CALCUL NECESAR SUPRAFETE DE PASUNE raportat la efectivul de 

animale rezultat din centralizarea Cererilor de Crescatori de animale aferent loc. CADAR 

 
Avand in vedere calculele de incarcatura ce au fost predate topografului spre lotizare, supunem 

aprobarea loturilor si a documentatiei suport. 

 

  MANAGER DE PROIECT 

ING. MICOTA GHEORGHE 

ADMINISTRATOR  

EXP. EC. VESCAN FLORIN  

ANALIST  

EC. BELECCI TATIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


