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AMENAJAMENTE PASTORALE 

 

PRINCIPII GENERALE DE AMENAJARE 

 

Amenajamentul pastoral este o lucrare cu caracter complex care are ca scop reglementarea 

procesului de producție al pajiștilor permanente, după care se conduce întreaga activitate 

pastorală.  

Studiul amenajistic cuprinde prezentarea sub toate raporturile a aspectelor care interesează 

economia pastorală și prezintă posibilitățile de ameliorare a pajiștilor, el conține documentația 

tehnico-științifică pentru elaborarea planurilor de perspectivă în raport cu posibilitățile reale de 

producție ale fondului pastoral.  

Reintroducerea amenajamentului pastoral, după mai bine de două decenii, este stipulată de 

Legea 86/2014 pentru „aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 pentru 

organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991”, care precizează la articolul 6, alineatul 1 că 

”modul de gestionare al pajiștilor se stabilește prin amenajamente pastorale”.  

Prezentul ghid indică modul de culegere și prezentare a datelor necesare întocmirii 

amenajamentelor pastorale. Sunt prezentate detaliat toate etapele de urmat și metodologia de 

întocmire a amenajamentului.  

Ghidul se referă numai la amenajarea pajiștilor permanente, denumite în continuare pajiști, din 

fondul pastoral al României din posesia entităților menționate în Legea 86/2014, articolul 3, 

literele a) – f), cu modificările și completările ulterioare.  

Fondul pastoral constă din pajiștile permanente, prezentate în Legea 86/2014 la articolul 1, cu 

modificările și completările ulterioare. Fondul pastoral cuprinde nu numai pajiștile propriu-zise, 

afectate direct producției, dar și celelalte categorii de terenuri din perimetrul pastoral:  

- existente sau care se vor crea și care prin prezența lor sunt destinate a asigura condiții 

favorabile economiei pastorale (ex. zone de protecție);  

- instalațiile și construcțiile existente sau care se vor realiza;  

- drumurile speciale de acces la pășune (exclusiv drumurile publice);  

 

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.  

Obiectivele amenajamentului pastoral sunt:  

 

amenajează;  

pajiștilor și pentru gospodărirea fondului pastoral.  

 

Principii fundamentale de respectat la întocmirea amenajamentului pastoral sunt:  

a. asigurarea producției de furaje pentru tot parcursul anului (conveier);  

b. asigurarea creșterii calitative și cantitative a producției de furaje, de la an la an;  

c. elaborarea lucrărilor de îmbunătățire se va face ținând cont de condițiile pedo-climatice și 

potențialul zonei ce va fi amenajată;  

d. respectarea metodologiei de întocmire din prezentul ghid;  



 

In vederea  elaborarii proiectelor de Amenajament Pastoral conform legii in vigoare va rugam sa ne contactati  
Tel: 0740033941 / e-mail : office@c-e-t.ro / web : www.c-e-t.ro 

 

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.  

 

B. CADRUL DE ORGANIZARE AL LUCRĂRILOR DE AMENAJARE  

B 1.Modul și etapele de lucru necesare întocmirii amenajamentului. 

Amenajamentul pastoral, cu un caracter complex și o perioadă însemnată de implementare (10 

ani) necesită o serie de lucrări, cu o anume succesiune la care trebuie să ia parte toți specialiștii 

desemnați prin Legea 86/2014. Un aspect important în cadrul lucrării îl au cele două conferințe 

de amenajare, în care se decid și se aprobă măsurile necesare pentru reglementarea procesului 

de ameliorare a pajiștilor.  

Întocmirea amenajamentului comportă următoarele etape:  

 

 

 

 

Tema de proiectare se întocmește de grupul de lucru format din specialiștii nominalizați în 

articolul 8 alineatul 2 din HG 1064/2013 cu completările și modificările ulterioare. Tema se va 

aproba conform normativelor în vigoare până la data reglementată în legislația națională.  

Faza de teren cuprinde:  

situației juridice a pajiștilor, studierea bazei cartografice existente, studierea materialelor 

elaborate anterior, etc.);  

 

 

ă dacă materialul 

cartografic utilizat se reflectă întocmai cu situația de pe teren);  

 

 

 

 

Avizarea temei de proiectare se face la sediul UAT pe raza căreia se desfășoară studiul și 

are ca scop analizarea principalelor probleme referitoare la amenajarea pășunilor. La avizare 

participă specialiștii care întocmesc amenajamentul, primarul sau un delegat acestuia, un 

reprezentant al consiliului local al UAT-ului și reprezentați ai utilizatorilor pășunilor. La 

avizarea temei de proiect vor mai fi invitați, după caz și alți delegați ai unităților interesate 

(OCPI, OSPA, etc.).  

 

B 3. Executarea lucrărilor  

Lucrările amenajamentului pastoral se execută de grupul de lucru format din specialiștii 

nominalizați în articolul 8 alineatul 2 din HG 1064/2013 cu completările și modificările 

ulterioare, conform prezentului ghid și ținând cont de prevederile legale în vigoare la data 
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întocmirii acestora, iar executarea prevederilor din planurile de amenajare precum și executarea 

dispozițiilor luate se va face de către utilizatorii suprafețelor de pajiști.  

Pentru executarea lucrărilor de amenajări pastorale este recomandat ca specialiști de la 

agențiile nominalizate pentru întocmirea lucrărilor să colaboreze cu reprezentanții UAT-urilor și 

cu utilizatorii suprafețelor de pajiști amenajate (conform articolului 8 alineatul 12 din HG 

1064/2013) atât în perioada de pregătire cât și în perioada de executare a lucrărilor. 

 

RECUNOAȘTEREA GENERALĂ A PAJIȘTILOR DE AMENAJAT 

Această lucrare prezintă o deosebită importanță în cadrul amenajamentului pastoral și de aceea 

i-a fost acordat un paragraf special.  

În vederea pregătirii lucrărilor conferinței I de amenajare și pentru a se identifica situația reală 

din teren înainte de începerea lucrărilor, proiectantul însoțit de un reprezentant al UAT și de un 

reprezentant al utilizatorilor suprafețelor, face o recunoaștere generală a pajiștilor de amenajat. 

În acest scop, pe o hartă a regiunii, de preferință la scara de 1:10.000, se identifică și se trasează 

pajiștile de amenajat, care apoi se grupează în trupuri de pășune, pe baza materialului ce se 

posedă (hărți, planuri, ortofotoplanuri, studii de transformare, planuri cadastrale, informații ș.a.).  

După această primă schițare a unităților pastorale, urmează recunoașterea generală pe teren, de 

către cei indicați mai sus, în scopul punerii de acord cu terenul a materialului cartografic ce 

posedă.  

Cu ocazia recunoașterii se procedează la:  

- stabilirea naturii fiecărei pajiști (izlaz, pășune împădurită, pășune alpină, etc.);  

- identificarea provenienței și reconstituirea hotarelor.  

 

La reconstituirea hotarelor se ține seama atât de planurile existente, semnele vechi de hotar și 

semnele naturale, cât și cele stabilite de organele locale cu ocazia separării patrimoniului 

pastoral (trupurilor de pășune) de celelalte patrimonii.  

Dacă la liziera pădurilor, pășunile au fost invadate de vegetația forestieră, reconstituirea 

hotarelor se va face pe liziera inițială, dacă aceste terenuri nu au intrat în fondul forestier. 

Aceste decizii vor fi luate împreună cu reprezentații ocoalelor silvice de pe raza UAT-ului. 

Pentru stabilirea provenienței pășunilor și încadrării lor legale, se studiază și se notează diferite 

acte, hotărâri, înscrierea lor în cartea funciară, studii vechi, decizii de schimb, informații ș.a., pe 

baza cărora pajiștea respectivă a fost trecută în registrul agricol.  

La recunoașterea generală se fac următoarele operații:  

- se parcurg limitele pajiștilor și se constată dacă ele coincid cu cele ce rezultă din acte și hărțile 

disponibile, precum și cu hărțile silvice, precizând care din ele sunt legale și se completează 

hărțile cu toponimia locală;  

- se identifică izvoarele de apă și adăpătorile, situația și starea lor, drumurile de acces la ele și 

precizează eventualele lucrări de amenajare a lor;  

- se identifică adăposturile pentru vite;  

 

În lipsa arboretelor de protecție, se fixează în pădurile învecinate zone de protecție cu o 

adâncime astfel calculată, încât să cuprindă toate vitele de pe pășune în cazul intemperiilor;  

- se determină drumurile de acces la pajiște, care se stabilesc pe drumurile existente.  

 

În cazurile când drumurile de acces trec prin pădure, atunci se alege cel mai potrivit dintre ele;  
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- se stabilesc problemele speciale ce urmează a fi luate în studiu și se examinează posibilitatea 

rezolvării lor;  

- se vor stabili locuri reprezentative de prelevare probe de iarbă cu suprafețe de 6 - 10 m2, 

îngrădite, în minim 3 repetiții, pentru stabilirea potențialului de producție al fiecărui tip de 

pajiște din parcelă sau subparcelă, pentru condiții diferite. Locurile reprezentative (țarcuri) se 

aleg astfel încât să redea producția medie a pajiștii pe zone altitudinale, făcându-se în fiecare 

trup țarcuri pentru fiecare tip de pajiște principal. Determinarea producției la ha se face pe bază 

de analize și cântăriri. Dacă, cu ocazia recunoașterii generale, prin verificările făcute se constată 

că planurile sau hărțile nu au precizie suficientă în total sau în parte, se stabilesc porțiunile ce 

urmează a fi ridicate în plan, pentru completarea planurilor sau hărților existente sau pentru 

ridicarea lor în plan în întregime, precum și metodele de ridicare.  

În lipsă de hărți sau de planuri, proiectantul întocmește schițe (crochiuri) de orientare, cu cât 

mai multe detalii pentru suprafețele de amenajat. 

Reprezentanții UAT-urilor sunt obligați să anunțe organele abilitate să efectueze lucrările de 

amenajare după aprobarea consiliilor locale și să precizeze suprafețele ce urmează a fi cuprinse 

în studiu.  

De asemenea un reprezentat al UAT-ului trebuie să însoțească pe teren specialiștii amenajiști 

pentru identificarea pajiștilor și vor păstra un contact strâns cu aceștia pe toată durata lucrărilor.  

UAT-urile vor asigura, prin intermediul specialiștilor angajați, baza și asistența tehno-

organizatorică privind întocmirea amenajamentelor. Dacă pe teritoriul UAT-ului există și alți 

proprietari, în afara Consiliului Local, după definitivarea amenajamentului va preda fiecărui 

deținător al pajiștilor un extras din acest amenajament, cu datele amenajistice pe suprafețele 

aflate în posesia acestora.  

Secretarul unității administrativ teritoriale va pune la dispoziția specialiștilor menționați 

anterior, materialul cartografic, date statistice, studii vechi, schițe, acte de proprietate, 

eventualele litigii și orice alt material care este necesar lucrărilor.  

Specialiștii din cadrul camerelor agricole județene (CAJ) sunt obligați ca de îndată ce li s-a 

comunicat suprafața pajiștilor din UAT și înainte de începerea efectivă a lucrărilor de teren să ia 

contact cu UAT- ul, cu direcțiile județene pentru agricultură și după caz, cu inspectoratele 

teritoriale de regim silvic și vânătoare pentru a stabili modul de colaborare. Ulterior specialiștii 

din cadrul CAJ vor stabili caracteristicile geografice și climatice ale UAT- ului respectiv, 

tipurile de vegetație a pajiștilor, elaborează descrierea parcelară, cadrul de amenajare, 

capacitatea de pășunat, organizarea, îmbunătățirea, dotarea și folosirea pajiștilor. 

Specialiștii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic și vânătoare vor trebui ca, la 

cerere, să definească structura arboretelor sub raport dimensional și momentul în se exploatează 

acesta (în cazul pășunilor împădurite cu consistența de până la 0,4).  

Utilizatorii pășunilor trebuie să respecte și să implementeze la timp și în bune condiții măsurile 

și lucrările prevăzute în cadrul amenajamentului, să permită și să sprijine accesul specialiștilor 

pe pajiștile studiate. 
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In vederea elaborarii Amenajamentului Pastoral, proprietarul pajisti trebuie sa puna la dispozitia 

grupului de lucru urmatoarele: 

- O persoana de contact familiarizata cu pajistea 

- Documente de proprietate 

- Disponibilitate in a furniza informatii 

- Contactul cu doctorul veterinar din zona 

- Plata pentru serviciile prestate 

Proprietarul Pajisti pentru care sa elaborat Amenajamentul Pastoral: 

- Utilizeaza dpdv legal pajistea, 

- Beneficiaza de toate informatiile relevante dpdv economic referitoate la pajiste, 

- Beneficiaza de sprijinul APIA (incadrare corecta a tipului de pasune), 

- Poate inchiria / concesiona pasunile, 

- Poate utiliza pasunea, 

- Poate planifica dezvoltarea viitoare a zonei, 

- Poate pregati scoaterea din circuitul agricol 

Casa de Expertiza Transilvania dispune de grupul de lucru necesar in elaborarea Amenajamentelor 

Pastorale 

- Ing. Topograf Geodez 

- Ing. Agronom  

- Ing. Silvic 

- Ing. Pedolog 

- Manager de proiect 

Durata elaborarii unui Amenajament Pastoral poate varia intre 3 luni si 1 an in functie de momentul 

contractarii, stadiul vegetatiei, finalizarea analizelor pedologice si agrochimice, suprafata pajisti si numarul de 

UT-uri. 

PORTOFOLIU CLIENTI 

-Primaria Bulz; Primaria Sinteu; Primaria Auseu; Primaria Bors, Primaria Valea lui Mihai, Primaria 

Popesti, Primaria Vascau, Primaria Balc, Primaria Abram – servicii de consultanta in vederea elaborarii 

proiectelor de Amenajamente Pastorale pe raza judetului Bihor! 

-ANAF – DGFP Bihor – servicii de evaluare, identificare si inventariere bunuri. 

-Tribunalul Bihor –expertize judiciare (evaluare terenuri) 

-Lichidatori Judiciari- consultanta, evaluari, servicii cadastrale, valorificare bunuri  

-CNADR CJ – consultanta in exproprierea terenurilor pentru autostrada 

 -Fan Curier Bihor – servicii de evaluare 

-Ciocu Mic – consultanta 

-Cartierul Balcescu Oradea – studii si proiectare retele edilitare 

 

Cu respect 

CASA DE EXPERTIZA TRANSILVANIA 

ec.Hodisan Mihai –   Evaluator membru ANEVAR, Legitimatia nr. 13149 

- Expert Judiciar Proprietati Imobiliaire 

- Manager de Proiect 

- Auditor Intern 


