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 INTRODUCERE SI GENERALITATI 
 
DESCRIEREA LOCALITĂTII 

Comuna Jijila este una dintre cele mai mari comune al Judetului Tulcea,fiind situata in 

Nord-Vestul acestuia la distanta de 69 km fata de orasul de resedinta de judet. 

Comuna Jijila s-a dezvoltat datorita unor proiecte demarate de administratia publica locala 

care au fost finalizate si implementate pentru dezvoltarea infrastructurii locale. Din aceasta 

cauza satul Jijila este printe primul din judet care are retea dev gaze naturale, la care se 

adauga o noua retea de alimentare cu apa potabila,atat pentru Jijila cat si pentru Garvan. 

La toate acestea se adauga 2 scoli noi construite cu fonduri europene amenajate si dotate 

corespunzator. 

Din punct de vedere structural, suprafata comunei Jijila ( ce cuprinde si satul Garvan ) se 

incadreaza in unitatea tectonica a muntilor Macin (in extinderea lor Nord-Vestica). Din punct 

de vedere geomorfologic, teritoriul comunei presupune doua forme de relief distincte si 

anume : prima forma e caracterizata prin ultimele ramificatii ale Muntilor Macinului, cu o 

altitudine de 40-80 de metri si cu valori maxime in dealul Sarariei – 152,1 metri si dealul 

Mare cu 141,6 metri. 

In cadrul reliefului hercinic se distinge o culme suprapusa extravilanului satului Garvan si o 

culme a extravilanului satului Jijila, cu o continuare spre Macin. A doua forma de relief ce o 

gasim in zona Jijilei apartine celei specifice Luncii Dunarii. Clima nu difera de celelalte 

asezari de la Dunarea de Jos. Ea este temperata – continentala cu vanturi de la Nord, 

Nord-Est si Nord-Vest . In general,conditiile natural de sol,clima si relief au fost si sunt 

favorabile dezvoltarii agriculturii . 
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SCURT ISTORIC  

 

Comuna Jijila este o localitate stăveche. Ca locuire umană, localitatea Jijila sihiterlandul ei 

prezintă urme arheolpgice care dateaza de mii de ani. Pe teritoriul comunei s-au descoperit 

vestigii getice din Hallstat (prima epoca a fierului) datate in secolele IV – III I.H. cu 

continuitate în perioada urmatoare, dar și vestigii romane cu suprapuneri feudale timpurii. 

Documentele istorice privind localitatea Jijila sunt destul de putine, problema cu care se 

confrunta istoriografia noastră în ce priveste istoricul multor asezării dobrogene din 

perioada otomana. Singurele menționări le avem din hârtile militare și din însemnările unor 

calatori străini ce strabat Dobrogea în această perioadă. 

Se pare că satul a fost fondat de către tătarii din Crimeia pe la începuturile secolului al 

XVIII-lea. Însă, în timp, romanii din Basarabia intrată din 1812 sub autoritate țarista, vor 

imigra în număr mare prin 1817, obligându-i pe tătari să părăsească asezarea.  

Prima menționare documentara a localitații Jijila o descoperim în harta rusească de razboi 

întocmita pentru Dobrogea în timpul războiului ruso-turc din anii 1828-1829 . Agentul 

polonez Korsac, ce strabate in 1849, găseste localitatea Jijila ca facând parte din plasa 

Macin - Djidjila – iată cum o numește reputatul agronom Ion Ionescu de la Brad . Potrivit 

constatărilor sale, Jijila este o localitate populată la 1850 de romani.  In fondul țapiurilor 

otomane, localitatea apare sub denumirea de Cicila . 

Menționăm că fondul e valabil pentru perioada 1864 – 1877,  In anul 1855 satul e bântuit de 

ciuma și este părăsit, locuitorii rămași în viață mutandu-se peste derea(pârâu), astfel satul 

vine de la Est spre Vest . Se pare ca aceasta ar fi prima fixare a locuitorilor în vatra actuala.  

Un al doilea val de stabilire umană în vatra Jijila este reprezentata prin migratia unor familii 
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din Baragan. Tănderei – este localitatea de origine a acestor familii care erau in general 

agricultori, dar mai ales pescari. Al treilea val de stabilire il reprezinta „ nadolenii” veniti din 

Nadolul Basarabiei (probabil în perioada miscării naradaiciste). Dupa primul razboi mondial 

se produce al patrulea val de migrație și statornicire în Jijila al așa –zișilor bădălani veniti 

din Bădălanul de Galati. Acestia erau destul de multi .  

Și  in sfârșit este vorba de ultimul val, cel contemporan, când 40-50 de persoane din diferite 

părți ale tării se stabilesc aici ca funcționari la institutiile statului sau la diverse unități 

economice 

 

 

 

Asezarea geografica:  

Comuna Jijila este situată în partea de nord-vest a judeţului Tulcea, la 69 km distanţă de 

municipiul Tulcea şi la 7 km distanţă de Măcin 

Localitatea se învecinează la nord cu satele Garvăn şi Văcăreni, la est cu localitatea 

Luncaviţa, la sud cu oraşul Măcin, iar la sud-est cu localitatea Greci 

Așezare geografic ă 

Comuna Jijila este situată în partea de vest a județului Tulcea. Față de orașele din jur, este 

situată la 7 km de Macin, la 15 km de Brăila și Galați și la 75 km de Tulcea, centru 

administrativ și politic al județului Tulcea. Cuprinde în structura sa următoarele localități: 
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reședința de comună – localitatea Jijila și localitatea aparținătoare Garvăn. 

În comună se ajunge pe drumul european E87 și pe drumul național DN 22. 

Suprafața totală este de 13036 ha. 

Relief 

Din punct de vedere structural suprafața comunei Jijila (ce cuprinde și satul Garvăn) se 

încadreaza în unitatea tectonica a munților Măcin (în extinderea lor nord-vestică). 

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei presupune două forme de relief 

distincte și anume: prima formă e caracterizată prin ultimele ramificații ale Munților 

Măcinului, cu o altitudine de 40–80 metri și cu valori maxime în dealul Sărăriei – 152,1 metri 

și dealul Mare cu 141,6 metri. În cadrul reliefului hercinic se distinge o culme suprapusă 

extravilanului satului Garvăn și o culme a extravilanului satului Jijila, cu o continuare spre 

Măcin. A două formă de relief pe care o găsim în zona Jijilei aparține celei specifice Luncii 

Dunării. 

 

Clim ă 

Clima nu diferă de celelalte așezări de la Dunărea de Jos. Ea este temperată–continentala 

cu vânturi de la Nord, Nord–Est și Nord–Vest. În general, condițiile naturale de sol, climă și 

relief care au fost și sunt favorabile dezvoltării agriculturii cu cele de bază, cel vegetal și cel 

zootehnic. Populația actuală se prezintă astfel: 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Jijila se ridică la 5.312 

locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 
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5.832 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (97,89%). Pentru 2,05% din 

populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, 

majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (97,55%). Pentru 2,11% din populație, nu este 

cunoscută apartenența confesională. 

Sursa : Site Wikipedia 

 

Activitati specifice zonei:  

Agricultură 
Silvicultură 
Morărit şi panificaţie 
Comerţ 
Prestări servicii 

Activitati economice principale:  

Agricultură 
Silvicultură 
Morărit şi panificaţie 
Comerţ 
Prestări servicii 

Obiective turistice:  

Parcul Naţional Munţii Măcinului 
Valea Sulucului cu pădure de salcâm 
Vârful Sulucu 
Vârful Cheia cu pantele acoperite de liliac 
Vârful Băşica 
Pădurea Mică 
Izvorul de leac Sulucu 
Bujorul dobrogean - plante rare ocrotite de lege 
Pădurea de tei 
Cetatea Dinogeţia din localitatea Garvăn - obiectiv cu mare potenţial turistic zonal 
neexploatat la adevărata capacitate 
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Evenimente locale:  

În localitatea Jijilia, în fiecare duminică este târg - piaţă unde atât producătorii agricoli locali 
cât şi alte persoane fizice şi juridice îşi expun produsele 
Zilele Jijilei - 26 octombrie 

Facilitati oferite investitorilor:  

Asigurarea utilităţilor: drumuri pietruite, apă potabilă, gaze naturale, acces public la 
informaţie prin conectare la internet 
Facilităţi fiscale (conform prevederilor Codului Fiscal) 

Proiecte de investitii:  

Canalizare 
Drumuri 
Extindere reţea apă 
Reabilitări cămin cultural 
Dispensar medical 

        
 
Resursele naturale de sol si exploat ările de substan ţe minerale solide 
 
La iesirea din localitatea Garvăn este situate cariera de piatră SC AMRO INC. 
Calitatea buna a resurselor de nisip,balastru si basalt recomanda investitii in amenajarea 
unor balastiere de exploatare a acestora. Ocolul Silvic Macin se ocupa cu activitati de 
impadurire si exploatari forestiere 
 
Agricultur ă 
  
Ramura economică dominantă în cadrul comunei este agricultura, ramură ce a dezvoltat 
sectoarele : 

• cultura mare cerealieră şi plante tehnice; 
• zootehnie, cu sectoarele: porcine, ovine şi bovine . 

 
Suprafata totala a teritoriul comunei este de 12.385 ha din care: 

• intravilan - 402 ha (arabil, curti, constructii, vii) 
• extravilan - 11983 ha (agricol, pasune, vii, neproductiv) 

    
Efectivele de animale sunt urmatoarele pe specii 

 
Bovine 445 capete                       
Ovine: 9955 capete 
Caprine 2188 capete 
 
Sursa : date extrase din registrul agricol 
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AMENAJAMENTUL PASTORAL PENTRU 1390,6 ha PASUNE 
 
Prezentul Amenajament Pastoral constituie o lucrare în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor 

norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole 

comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a 

Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare 

a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont 

de prevederile art. 27 alin. (13) şi ale anexei V din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al 

Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) 

nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)  

Lucrarea este întocmită conform Hotararii nr. 1064 privind aprobarea Normelor 

metodologice din 11.12.2013 pentru aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

34/2013 privind organizarea administrativ ă și exploatarea pajistilor  permanente  si 

pentru modificarea si completarea Legii Fondului Funciar nr. 18 din 1991, emis de Guvernul 

Romaniei și publicat in Monitorul Oficial nr. 833/24.12.2013 precum si Ordinului 

544/21.06.2013 privind metodologia de calcul a încarcăturii optime de animale la hectarul 

de pajisti. 

Amenajamentul pastoral reprezintă documentația care cuprinde măsurile tehnice, 

organizatorice și economice necesare ameliorarii și exploatării pajistilor, în conformitate cu 

obiectivele de management al păsunilor prevazute in ,,Normele metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului, nr. 34/2013 privind 
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organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru  modificarea  si 

completarea  Legii Fondului funciar nr. 18/1991” , (art. 1 lit A din HG nr. 1064/11.12.2013) 

Măsurile prevazute in ,,Amenajamentul pastoral” se elaboreaza astfel încât să țină cont de 

exigentele economice, sociale și culturale, precum și de particularitatile regionale si locale 

ale zonei.  

Conform HG. Nr. 1064/11.12.2013 art. 9 alin. (1) amenajamentul pastoral cuprinde : 

 

a) actele care stau la baza dreptului  de proprietate, inclusiv schita pajistii sau planul 

cadastral: 

b) determinarea suprafeței  pajiștii sau a porțiunilor  din care  se compune pajistea, sau 

prezentarea denumirii, suprafetei, vecinatatilor si a hotarelor: 

c) descrierea situatiei geografice si topografice a pajistii sau a diferitelor unitati in cazul 

in care pajistea se compune din mai multe portiuni 

d) descrierea solului pajistilor 

e) descrierea florei pajistilor 

f) calitatea pajistilor 

g) determinarea partilor de pajisti oprite de la pasunat 

h) perioada de pasunat 

i) capacitatea de pasunat si încarcatura optima 

j) stabilirea cailor de acces 

k) stabilirea surselor si locul de adapat 

l) locurile de adapost pentru oameni si animale 

m) împartirea pajistei pe unitati de exploatare si tarlale pentru diferite specii: 

n) lucrările care se executa în fiecare an pentru întreținerea  și creșterea fertilității 

solului: 

o) lucrari de îmbunatatire anuala  și pe termen lung: 

p) lucrări tehnice și instalatiile care se utilizeaza, cu indicarea locului de amplasare: 

Hotărârea nr. 1064 din 11.12,2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind 

organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor și pentru modificarea și completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991. 

Utilizatorul pajistii  , crescator de animale, persoana fizica având animale înscriese în 

Registrul National al Exploatatiilor (RNE)/ crescator de animale, orice tip de persoana 

juridica de drept public sau de  drept privat, constituita conform prevederilor Codului 
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Civil, avand animale proprii sau ale membrilor inscrise in RNE, care  desfasoara 

activitati agricole specifice categoriei de folosinta a pajistii conform clasificarii statistice a 

activitatilor economice in Comunitatea Europeana pentru productia vegetala si animala 

(art1 lit.c din HG nr. 1064/11.12.2013 ) 

Regulamentul de utilizare si gestionare a pajistilo r, este inclus in amenajamentul 

pastoral , iar autoritatea contractantă are obligația de a include în cadrul documentației 

de concesiune sau închiriere  a pajiștilor amenajamentele pastorale și conditii speciale 

de indeplinire a contractului cu respectarea prevederilor legale in vigoare (art.6 alin 2 

HG nr. 1064/11.12.2013) 

Regulamentele de gestionare și utilizare a pajistilor trebuie să fie clare, concise și să 

foloseasca un limbaj accesibil. In elaborarea rapoartelor de monitorizare a pajistilor se 

va ține cont de faptul că acestea se vor prezenta argumentele știintifice pe baza cărora 

factorii de decizie, vor lua deciziile adecvate privind măsurile de management necesare 

pentru gestionarea pajiștilor. 

Obiectul  prezentei lucrări este de întocmire a unui proiect de Amenajament pastoral pe 

teritoriul UAT JIJILA 

In lucrarea de față se prezintă principalele verigi tehnologice de îmbunatatire, mentinere 

a valorii pastorale durabile a pasunii UAT-eului JIJILA, prin diferite metode care pot fi 

aplicate de gospodari fermieri, primarii, asociatii pentru cresterea animalelor și alții. Prin 

aceste măsuri stimulative  se urmărește eliminarea abandonului pajistilor, care se pot 

degrada prin dezvoltarea unei flore nedorite, prin eroziunea solului sau impaduriri 

salbatice, daca nu intervenim la momentul optim. 

In cadrul lucrarii se va stabili capacitatea de productie a pasunilor UAT JIJILA, calculul 

încarcăturii optime a animalelor/hectar de pajiste, tehnologia de intretinere si ameliorare 

a pajistilor degradate, gospodarirea durabila a pajistilor, organizarea teritoriului, sporirea 

și valorificarea corespunzatoare a covorului ierbos, infrastructura și dotările necesare 

unei exploatări moderne și civilizate și strategia privind administrarea, organizarea 

activitatii de îmbunătățire și exploatare a pajistilor pe raza comunei, pe tremen mediu și 

lung. 
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  CAPITOLUL I  
            
  SITUAȚIA TERITORIAL - ADMINISTRATIV Ă  
 
1.1. Amplasarea teritorial ă a localit ății  

    Teritoriul comunal Jijila   se află în partea nord vestică  a judeţului Tulcea, limitrof  

Dunării şi  se învecinează la nord și nord est cu T.C. Grindu, la est și sud est cu T.C. 

Văcăreni, la sud cu T.C. Măcin, la vest și sud vest cu T.C. Smârdan, iar  la nord vest cu 

T.C.  I.C. Brătianu 

 

1.2.Denumirea de ținătorului legal  

Pajiştile situate pe teritoriul administrativ al comunei Jijila se află în proprietatea comunei şi 

în administrarea Consiliului Local Jijila, cu sediul în localitatea Jijila judetul Tulcea 

 

1.3. Documente care atest ă dreptul de proprietate sau de ținere legal ă. Istoricul 

propriet ății  

Documente - Dreptul de proprietate sau deținere legală asupra pajiștilor, este dat conform 

Legii 18/1991, in urma Deciziei nr. 278 ; Hot. Nr. 156/1998 si H.C.J. nr. 50/1998 

La momentul întocmirii Amenajamentului Pastoral Comuna Jijila are în proprietate 1390,6 

ha păşune - pe teritoriul localitatii : 

 Jijila -607,00 ha  

 Garvăn -783,60 ha  

Situația concretă referitoare la fiecare pajiște în parte din punct de vedere administrativ, 

categoria de folosință a terenului înregistrată în Registrul Agricol la data de 1 ianuarie 2007, 

suprafața în ha, categoria de animale care pășunează și suprafețele care sunt declarate la 

APIA sunt prezentate în tabelele de mai jos. 

                            
 
   Teritoriu administrativ de care apartine pajistile 
 

Nr.crt  Teritoriu  
administrativ 

Trupul  
de pajiste 

Componenta  
trupului/ nr. cadastral 

Suprafata  

1 Comuna Jijila/ 
localitatea Jijila 

Nr.1 Ps 1346 
A  1345 
Ps 1397 
Ps 1396 
Ps 1344 
Ps 1342 
A  1329 
Ps 1321 

40,5 
75,4 
73,5 
  2,4 
  8,3 
10,6 
  7,2 
21,9 
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Ps 1306 
Ps 1304 
Ps 1337 
Ps 1305 
Ps 1349 
Ps 1362 
Ps 1364 
A  1350 
A  1365 
A  1383 
A  1384 
Ps 1349 
Ps 1354 
A  1390 

17,8 
18,7 
  4,7 
  7,8 
  8,9 
  7,2 
11,2 
27,4 
30,0 
  6,5 
  4,2 
13,9 
  7,1 
11,8 

   Total  417,0 
  Nr.2 Ps 459 

Ps 449 
Ps 462 
Ps 460 

6,1 
4,2 
2,4 
1,6 

   Total  14,3 
  Nr. 3 Ps 1133 

Ps   669 
Ps   706 
Ps   666 
Ps   650 
Ps   663 
Ps   709 
Ps   565 

56,7 
  1,8 
28,7 
  1,1 
  0,7 
  1,6 
  0,9 
39,2 

 
   Total  130,7 
  Nr. 4 Ps 610 

    Ps 613/1 
36,4 
8,6 

   Total  45,0 
   Total  607,0 

2 Comuna Jijila/ 
localitatea Garvan 

Nr.1 Ps 483 
Ps 399 
Ps 483 
Ps 395 
Ps 385 
A  395 
Ps 382 
Ps 379 
Ps 391 
Ps 237 
Ps 273 
A  263 
Ps 387 
Ps 368 

Vn 322,364/1 
Ps 282 

4,3 
14,0 
4,8 

12,6 
2,4 

19,8 
21,1 
6,8 

23,4 
8,4 
8,5 
7,2 
6,0 
8,6 
3,3 
3,3 
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Vn 
Ps 336 
Vn 298 
A  296 
Ps 286 
Ps 290 
Ps 392 
A  374 
Ps 403 
A  402 
A  418 
Ps 426 
Ps 423 
Ps 226 
Vn 232 
Ps 229 
Ps 276 
Ps 237 
Ps 134 
Ps 144 
Vn 228 
Ps 215 

 

9,4 
48,9 
2,0 
1,7 
1,1 
8,3 

39,3 
2,2 
8,8 

11,4 
1,8 
7,2 
1,7 
9,3 
9,9 
2,1 
6,7 

13,4 
20,9 
32,7 
8,3 
3,5 

   Total  401,6 
  Nr. 2     Ps  66/1 

  Ps  68 
Ps 38 

Ps 357 
Ps 343/2 
Ps 343/1 
Ps 343 

Ps 501/4 
Ps 501/5 
Ps 194 
Ps 88 

Ps 100 
Ps 90 

Ps 104 
Ps 103 
Ps 106 
Ps83 

Ps 109 
Ps 110 
Ps 112 

Ps 494/1 
Ps 76 

Ps 120 
Ps 125 
Ps 130 
Ps 131 
Ps 135 

3,2 
9,0 
6,4 

33,4 
22,0 
15,8 
25,4 
3,3 
4,5 

11,4 
20,8 
15,8 
2,8 

37,0 
41,3 
3,2 
1,3 
1,5 
4,1 

39,2 
10,6 
3,4 

13,9 
16,5 
9,6 
3,6 

23,0 
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   Total  382,0 
   Total  783,6 

Total UAT  1390,6 
 
                 
  
 
 Situatia pajistilor de pe teritoriu administrativ al localității Jijila 
 

Nr.crt  Suprafata  
totala a 

pajistii(ha) 

Denumire  
pajiste 

Declarata  
APIA 
(ha) 

Nedeclarata  
APIA 
(ha) 

Comuna Jijila/ 
Loc.Jijila 
Trupul 1 

    417,00 Ps 1346 
A  1345 
Ps 1397 
Ps 1396 
Ps 1344 
Ps 1342 
A  1329 
Ps 1321 
Ps 1306 
Ps 1304 
Ps 1337 
Ps 1305 
Ps 1349 
Ps 1362 
Ps 1364 
A  1350 
A  1365 
A  1383 
A  1384 
Ps 1349 
Ps 1354 
A  1390  

  

Comuna Jijila/ 
Loc.Jijila 
Trupul 2 

    14,30 Ps 459 
Ps 449 
Ps 462 
Ps 460  

  

Comuna Jijila/ 
Loc.Jijila 
Trupul 3 

   130,70 Ps 1133 
Ps   669 
Ps   706 
Ps   666 
Ps   650 
Ps   663 
Ps   709 
Ps   565 

  

Comuna Jijila/ 
Loc.Jijila 
Trupul 4 

   45,00 Ps 610 
    Ps 613/1 
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Total     607,00    
Comuna Jijila / 

Loc.Garvan 
Trupul 1 

401,60 Ps 483 
Ps 399 
Ps 483 
Ps 395 
Ps 385 
A  395 
Ps 382 
Ps 379 
Ps 391 
Ps 237 
Ps 273 
A  263 
Ps 387 
Ps 368 

Vn 
322,364/1 

Ps 282 
Vn 

Ps 336 
Vn 298 
A  296 
Ps 286 
Ps 290 
Ps 392 
A  374 
Ps 403 
A  402 
A  418 
Ps 426 
Ps 423 
Ps 226 
Vn 232 
Ps 229 
Ps 276 
Ps 237 
Ps 134 
Ps 144 
Vn 228 
Ps 215 

  

Comuna Jijila / 
Loc.Garvan 

Trupul 2 

382,00   Ps  66/1 
  Ps  68 
Ps 38 
Ps 357 

Ps 343/2 
Ps 343/1 
Ps 343 

Ps 501/4 
Ps 501/5 
Ps 194 
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Ps 88 
Ps 100 
Ps 90 
Ps 104 
Ps 103 
Ps 106 
Ps83 

Ps 109 
Ps 110 
Ps 112 

Ps 494/1 
Ps 76 
Ps 120 
Ps 125 
Ps 130 
Ps 131 
Ps 135 

Total  783,6    
Total UAT  1390,6    

 
 
Suprafața totală a pajiștilor de pe teritoriul comunei Jijila este de 1390,6 ha.  
 
1.4. Gospod ărirea anterioar ă a paji știlor din amenajament  

Pajiștiile aparținătoare Comunei Jijila sunt folosite în regim de pășune prin pășunat liber 

(continuu), atât cu oile cât şi cu vacile din localitate.  

Starea generală actuală a pajiștilor este una mediocră, factorii limitativi fiind reprezentați de 

suprapășunat (acest fenomen se întâlnindu-se și în lunile în care este interzisă scoaterea 

animalelor pe pășune), subpăşunat, exces de umiditate, prezența speciilor dăunătoare, 

prezența pâlcurilor cu specii de arbuști, prezența mușuroaielor.  

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

noastre, în funcţie de literatura de specialitate, condiţiile anului 2015 şi determinările de pe 

teren, indică o producție cuprinsă între 4-7 t/ha masă verde. 
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     CAPITOLUL II 
 
                           ORGANIZAREA TERITORIULUI   
2.1. Denumirea trupurilor de paji ște care fac obiectul acestui studiu  
Trupurile de pajiști care fac obiectul acestui studiu sunt detaliate în tabelul 2.1. 
 
                               Trupuri de pajisti din localitatea Jijila 
                                                                                                    Tabel 2.1. 

Nr. 
crt 

Trupul de pajiste  Parcele descriptive 
componente 

Suprafata  

1 Trupul de pasune 1 Jijila Ps 1346 
A  1345 
Ps 1397 
Ps 1396 
Ps 1344 
Ps 1342 
A  1329 
Ps 1321 
Ps 1306 
Ps 1304 
Ps 1337 
Ps 1305 
Ps 1349 
Ps 1362 
Ps 1364 
A  1350 
A  1365 
A  1383 
A  1384 
Ps 1349 
Ps 1354 
A  1390 

40,5 
75,4 
73,5 
  2,4 
  8,3 
10,6 
  7,2 
21,9 
17,8 
18,7 
  4,7 
  7,8 
  8,9 
  7,2 
11,2 
27,4 
30,0 
  6,5 
  4,2 
13,9 
  7,1 
11,8 

  Total  trup  417,0 
2 Trupul de pasune 2 Jijila Ps 459 

Ps 449 
Ps 462 
Ps 460 

6,1 
4,2 
2,4 
1,6 

  Total trup  14,30 
3 Trupul de pasune 3 Jijila Ps 1133 

Ps   669 
Ps   706 
Ps   666 
Ps   650 
Ps   663 
Ps   709 
Ps   565 

56,7 
  1,8 
28,7 
  1,1 
  0,7 
  1,6 
  0,9 
39,2 

 
  Total trup  130,70 

4 Trupul de pasune 4 Jijila Ps 610 
    Ps 613/1 

36,4 
8,6 

  Total trup  45,00 
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  Total  607,00 
 
 
 
 
 
 
                      Trupuri de pajisti din localitatea Garvăn 
 

Nr. 
crt 

Trupul de pajiste  Parcele descriptive 
componente 

Suprafata  

1 Trupul de pasune 1 
Garvan 

Ps 483 
Ps 399 
Ps 483 
Ps 395 
Ps 385 
A  395 
Ps 382 
Ps 379 
Ps 391 
Ps 237 
Ps 273 
A  263 
Ps 387 
Ps 368 

Vn 322,364/1 
Ps 282 

Vn 
Ps 336 
Vn 298 
A  296 
Ps 286 
Ps 290 
Ps 392 
A  374 
Ps 403 
A  402 
A  418 
Ps 426 
Ps 423 
Ps 226 
Vn 232 
Ps 229 
Ps 276 
Ps 237 
Ps 134 
Ps 144 
Vn 228 
Ps 215 

 

4,3 
14,0 
4,8 

12,6 
2,4 

19,8 
21,1 
6,8 

23,4 
8,4 
8,5 
7,2 
6,0 
8,6 
3,3 
3,3 
9,4 

48,9 
2,0 
1,7 
1,1 
8,3 

39,3 
2,2 
8,8 

11,4 
1,8 
7,2 
1,7 
9,3 
9,9 
2,1 
6,7 

13,4 
20,9 
32,7 
8,3 
3,5 
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  Total trup  401,6 

2 Trupul de pasune 2 
Garvan 

    Ps  66/1 
  Ps  68 
Ps 38 

Ps 357 
Ps 343/2 
Ps 343/1 
Ps 343 

Ps 501/4 
Ps 501/5 
Ps 194 
Ps 88 

Ps 100 
Ps 90 

Ps 104 
Ps 103 
Ps 106 
Ps83 

Ps 109 
Ps 110 
Ps 112 

Ps 494/1 
Ps 76 

Ps 120 
Ps 125 
Ps 130 
Ps 131 
Ps 135 

3,2 
9,0 
6,4 

33,4 
22,0 
15,8 
25,4 
3,3 
4,5 

11,4 
20,8 
15,8 
2,8 

37,0 
41,3 
3,2 
1,3 
1,5 
4,1 

39,2 
10,6 
3,4 

13,9 
16,5 
9,6 
3,6 

23,0 
  Total trup  382,00 
  Total  783,60 

 
2.2. Amplasarea teritorial ă a trupurilor de paji ște (planul cadastral).  
Vecinii și hotarele paji știi  
 
Amplasarea teritorială a trupurilor de pajiște precum și vecinătățiile parcelelor de pajiște 
sunt redate în tabelul 2.2.  
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                                                                                      Tabelul 2.2  
               Amplasarea teritorial ă și vecin ătățiile paji știlor din localitatea Jijila  
 
Localitatea Trup / 

parcela 
Parcela 

descriptiva 
Vecinatati 

N S E V 
Jijila 

Trupul 1 

Ps 1346 
A  1345 
Ps 1397 
Ps 1396 
Ps 1344 
Ps 1342 
A  1329 
Ps 1321 
Ps 1306 
Ps 1304 
Ps 1337 
Ps 1305 
Ps 1349 
Ps 1362 
Ps 1364 
A  1350 
A  1365 
A  1383 
A  1384 
Ps 1349 
Ps 1354 
A  1390 

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință 

terenuri 
care aparțin 

altor 
categorii de 

flosință 
TC Macin 

 
UAT Vacareni 

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
 

Jijila 

Trupul 2 

Ps 459 
Ps 449 
Ps 462 
Ps 460  

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință 

terenuri 
care aparțin 

altor 
categorii de 

flosință,  
 

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
UAT Vacareni 

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
 

Jijila 

Trupul 3 

Ps 1133 
Ps   669 
Ps   706 
Ps   666 
Ps   650 
Ps   663 
Ps   709 
Ps   565 

Intravilan 
Jijila 

terenuri 
care aparțin 

altor 
categorii de 

flosință,  
 

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
 

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
 

Jijila 

Trupul 4 

Ps 610 
    Ps 613/1 

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
 

TC Macin 
terenuri 

care aparțin 
altor 

categorii de 
flosință,  

 

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
 

TC Smardan 
terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
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Amplasarea teritorial ă și vecin ătățiile paji știlor din localitatea Garvan  
 
Localitatea Trup / 

parcela 
Parcela 

descriptiva 
Vecinatati 

N S E V 
Garvan 

Trupul 1 

Ps 483 
Ps 399 
Ps 483 
Ps 395 
Ps 385 
A  395 
Ps 382 
Ps 379 
Ps 391 
Ps 237 
Ps 273 
A  263 
Ps 387 
Ps 368 

Vn 322,364/1 
Ps 282 

Vn 
Ps 336 
Vn 298 
A  296 
Ps 286 
Ps 290 
Ps 392 
A  374 
Ps 403 
A  402 
A  418 
Ps 426 
Ps 423 
Ps 226 
Vn 232 
Ps 229 
Ps 276 
Ps 237 
Ps 134 
Ps 144 
Vn 228 
Ps 215  

Intravilan 
Garvan, 
terenuri 

 care aparțin 
altor 

categorii de 
flosință,  

 

terenuri 
care aparțin 

altor 
categorii de 

flosință,  
 

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
TC. Grindu 

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
DN22 
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Garvan 

Trupul 2 

   Ps  66/1 
  Ps  68 
Ps 38 
Ps 357 

Ps 343/2 
Ps 343/1 
Ps 343 

Ps 501/4 
Ps 501/5 
Ps 194 
Ps 88 
Ps 100 
Ps 90 
Ps 104 
Ps 103 
Ps 106 
Ps83 

Ps 109 
Ps 110 
Ps 112 

Ps 494/1 
Ps 76 
Ps 120 
Ps 125 
Ps 130 
Ps 131 
Ps 135 

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
TC Grindu 

Intravilan 
Garvan 
DN 22  

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
Intravilan 

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
 

 
                
Limitele parcelare au fost materializate de către administrația locală. 
 

2.4. Baza cartografic ă utilizat ă  

Planurile ce au stat la baza lucrărilor de identificare şi determinare din punct de vedere 

topografic a pajiştilor sunt planuri aerofotogrammetrice la scara 1: 5 000 şi 1: 10 000, foi 

volante, planuri şi hărţi topografice şi cadastrale existente la Primăria localităţii Jijila.  

Dintre factorii topografici, în studiul de monitorizare a unităţilor amenajistice de pajişti 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) poziţia pe pantă a pajiştilor, 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 inflnţează regimul climatic, în principal prin modificarea regimului termic şi 

hidric. Pentru cuantificarea acesteia s-au utilizat scări pe 5 forme de relief şi anume: 1- 

concavă; 2- concav-dreaptă; 3-dreaptă; 4 -convexă; 5-convex-dreaptă.  

e) - panta sau înclinarea;  
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f) - altitudinea;  

g) - expoziţia (exprimată în % sau grade). 

 

2.5 Suprafa ța paji știlor. Determinarea suprafe țelor  

În administraţia comunei Jijila, suprafața totală de pășuni, pentru care s-a întocmit prezentul 

amenajament este de 1390,6 ha.  

2.5.1 Suprafa ța paji știi pe categorii de folosin țe  

Structura pajiștilor din localitatea Jijila, pe categorii de folosință, este prezentată în tabelul 

următor: 

                                                                                                          Tabelul 2.3  
Structura paji știlor din localitatea Frecatei, pe categorii de fol osin ță Pășuni  
Structura 
paji știlor din 
Comuna 
Frecatei, pe 
categorii de 
folosin ță 
Pășuni  
(ha)  

Fânețe  
(ha)  

Valorificare 
mixt ă  
(ha)  

Fără 
scopuri 
productiv
e  
(ha)  

Total 
suprafa ță  
(ha)  

Din care la 
Consiliul 
local  

1390,6 -  -  1390,6 1390,6 ha  
 
 
2.5.2. Organizarea administrativ ă  

Gospodărirea din trecut:  

Nu a existat o organizare administrativă specială a acestor păşuni. Ele au fost folosite în 

comun de către locuitorii comunei, la libera lor alegere şi organizare, plătindu-se comunei o 

taxă de păşunat. S-a păşunat fără restricţii. Se poate caracteriza astfel gospodărirea în 

trecut a păşunilor ca necorespunzătoare, ceea ce a condus la degradarea covorului 

vegetal.  

În ultimii ani:  

- limitele trupurilor de păşune sunt bine conturate;  

- s-a încercat o grupare a vitelor pe păşuni;  

- s-a făcut o evaluate a capacităţii de păşunat şi o încărcare corespunzătoare a păşunilor;  

- s-au efectuat lucrări de îmbunătăţire a pajiştilor, în mod special pe parcelele sub 

angajament APIA.  

2.6. Enclave  

Nu este cazul. 
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CAPITOLUL 3 
DESCRIEREA SITUATIEI GEOGRAFICE SI TOPOGRAFICE A 
DIFERITELOR UNITATI  
 

Obiectul şi scopul studiului  

Studiul pedologic şi agrochimic pentru fundamentarea proiectului  de amenajare 

pastorala, organizare şi exploatare a păşunilor naturale aferente comunei Jijila s-a realizat 

cu documente de la Primaria Jijila 

Suprafaţa totală a perimetrului cercetat este de 1390,6 ha. 

 Pentru a identifica şi analiza terenurile şi izlazurile comunei, au fost recoltate probe 

de sol în structură modificată, recoltate conform Ordinului ORD. nr 278/2011, al Ministerului 

Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Ministerul Administraţiei Publice 

 Analizele au fost executate în Laboratorul de analize chimice OSPA TULCEA   

Au fost executate următoarele analize: 

-analiza granulometrică(%)-metoda Kacinski 

-pH în apă –metoda potentiometrica 

-humus (%)-metoda Walkley-Black, Gogoaşă 

-N tot.azot total-metoda Kjeldahl, ICPA 

-fosfor accesibil (P mobil), metoda Egner-Riehm-Domingo 

-potasiu accesibil (K mobil), ppm-extras AL metoda Egner-Riehm-Domingo 

-carbonati-metoda Scheibler 

-saruri solubile ,extras apos 1:5, 

-rezidu fix , conductometric 

-aciditate hidrolitica Ah 

-suma bazelor SB 

 Baza cartografică a fost întocmită de D-na Ing.Suciu Viorica,d-nul Ing.Mivu Antemir 

si tehnician cartograf Constantin Eugen. 

Studiul a fost executat în teren şi birou de către D-nul ing. Mivu Antemir  Ing.Suciu Viorica. 

 Culegerea informaţiilor, structurarea şi interpretarea datelor referitoare la 

caracterizarea naturalistică,analiza factorilor limitativi ai capacităţii productive au fost 

efectuate în conformitate cu “Metodologia Elaborării Studiilor Pedologice (vol. I,II,III)” şi a  

„Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor (SRTS-2012)” elaborate de Institutul de 

Cercetări Pedologice şi Agrochimice Bucureşti, sub egida Academiei Agricole şi Silvice a 

României, în anul 1987, respectiv 2012. 
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Studiul pedologic şi agrochimic s-a efectuat la solicitarea Primariei Frecatei de catre 

OSPA TULCEA pentru fundamentarea proiectului  de amenajare, organizare şi exploatare 

a păşunilor naturale aferente comunei Frecatei. 

            Elaborarea lucrării s-a efectuat în conformitate cu Metodologia Elaborării Studiilor 

Pedologice I.C.P.A. – 1987, Sistemul Român de Taxonomie a solurilor (S.R.T.S.) – I.C.P.A. 

– 2012. Lucrarea are la bază observările şi determinările din teren şi studiile existente în 

arhiva OSPA. 

Teritoriul comunal Jijila   se află în partea nord vestică  a judeţului Tulcea, limitrof  

Dunării 

şi  se învecinează la nord și nord est cu T.C. Grindu, la est și sud est cu T.C. Văcăreni, la 

sud cu T.C. Măcin, la vest și sud vest cu T.C. Smârdan, iar  la nord vest cu T.C.  I.C. 

Brătianu 

 Suprafaţa cartată și bonitată este de 1390,6 ha, toată având folosința propusă 

pășune, chiar dacă acum, suprafețe importante au folosința arabil. 

Unitatea a fost cartată în ambele faze de ing. MIVU ANTEMIR, în lunile februarie - 

martie 2016. 

 În faza de teren au fost executate  108 profile de sol principale şi secundare precum 

şi un număr aproximativ egal de sondaje, rezultând o densitate corespunzătoare categoriei 

IV de complexitate .   

 Dintr-un număr de 36  profile de sol principale s-au recoltate 249 probe. Baza 

topografică a fost constituită din planul cadastral la scara 1:10.000 şi planurile la scara 

1:5.000 cu curbe  de nivel (proiecție stereografică) pentru delimitarea unităților de teren. 

Lucrarea a fost întocmită la scara 1:10.000,  în conformitate cu metodologia  I.C.P.A.  

completată prin Ordinul 278/2011  emis de M.A.D.R. 

În laboratorul O.J.S.P.A. Tulcea  s-au efectuat următoarele analize: 

          A N A L I Z A            M E T O D A        E X E C U T A N T 
- pH  în apă         potenţiometrică ing. Suciu Viorica 
- carbonați          Scheibler ing. Suciu Viorica 
- humus titrimetric (modific. Gogoaşă) ing. Suciu Viorica 
- azot total          Kyeldahl ing. Suciu Viorica 
- fosfor mobil Egner-Riehm-Domingo ing. Suciu Viorica 
- potasiu mobil Egner-Riehm-Domingo ing. Suciu Viorica 
-analiza granulometrică        Kacynsky ing. Suciu Viorica 
săruri solubile extras apos 1:5 ing. Suciu Viorica 
rezidiu fix conductometric ing. Suciu Viorica 
suma bazelor  SB   ing. Suciu Viorica 
aciditatea hidrolitică  Ah  ing. Suciu Viorica 
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Analizele de pH, carbonați și granulometrie s-au făcut pentru toate probele iar 

celelalte pentru primele  4 adâncimi.  La toate probele provenite din solurile cu aport freatic 

s-a efectuat rezidiu fix iar dacă acesta a depășit 100 mg/100 g sol, s-au făcut analizele pe 

elemente, în extract apos. 

Pentru solurile cu pH mai mic de 7 s-au făcut analize de suma bazelor, aciditatea 

hidrolitică, capacitatea de schimb cationic,  pentru a determina gradul de saturație în baze 

CAPITOLUL 4    

CONDIŢIILE FIZICO – GEOGRAFICE 

4.1 R E L I E F U L  
  
Teritoriul Jijila  este  amplasat în unitatea  morfostructurală  Dobrogea  de Nord, în 

vecinătatea Munţilor Măcin şi limitrof fluviului Dunărea,  având ca forme  de relief:  

- câmpia marginală 

- dealurile  

- lunca Dunării 

Caracteristică zonei este lipsa aproape totală a câmpiei, trecerea de la deal la  luncă 

făcându-se relativ rapid. 

Câmpia propriu zisă apare pe o porțiune redusă în zona limitrofă luncii și are ca 

principală caracteristică, depozitele  de loess grosier. 

Dealurile ocupă partea centrală și  de sud a teritoriului  și au expoziție predominant 

nordică. 

Lunca  Dunării ocupă partea de nord și nord est a teritoriului și este amenajată prin 

îndiguire, desecare, drenare. 

  În  cadrul acestor unități principale de relief s-au delimitat următoarele elemente ale 

formei principale: 

- terenuri cvasi orizontale (panta 0-2 %)………………………...   43,0 ha…. 3,09 % 
- terenuri slab înclinate   (panta 2,1 – 5%)……………………….   29,0 ha…. 2,09 % 
- culmi………………………………....…………………………….244,2 ha….17,56 %   
- fund de vale îngustă …………………………………………...    84,2 ha….  6,05 % 
-  versanți ………………………………….....………………........788,4 ha….56,69 % 
- șesul aluvial…………………………………………………...... 201,8 ha….14,51 % 

 

4.1.1 Suprafeţe  cvasi orizontale cu  denivelări 

Se caracterizează prin panta mai mică de 2%. Astfel de  terenuri  se găsesc în  

câmpie. Pe ele s-au format în principal Psamosoluri sau Eutricambosoluri nisipoase. 



 
28 

 

 Pe astfel de terenuri nu se produc  modificări ale regimurilor termic şi  hidric.  Se 

pretează la irigaţii  fără restricții. 

Aceste terenuri ocupă 43,0  ha reprezentând 3,09 % din totalul amenajamentului 

pastoral.  

4.1.2 Suprafeţe slab înclinate 

 Sunt suprafeţe caracterizate prin pante de la 2,1 la 5%,  pe care au apărut deja 

fenomene distructive  şi care ţin, în  primul rând, de  eroziunea de suprafaţă.  Solul este de 

tip Kastanoziom tipic sau Cernoziom calcaric afectate parțial de eroziune de suprafaţă. 

  Nici pe aceste suprafeţe nu se înregistrează modificări ale regimurilor termic sau 

hidric şi pe ele s-au format soluri caracteristice zonei, de multe ori slab erodate, iar 

exploatarea acestora impune unele măsuri simple de protecţie antierozională. Se pretează 

foarte bine la irigaţii cu restricții  impuse de panta terenului. 

  Drenajul global este bun. 

  Suprafe țele slab înclinate ocup ă  29,0 ha (2,09 % din amenajament). 

 4.1.3 Culmile 

   Ocupă terenurile cu cota cea mai înaltă, şi  au un microclimat specific, fiind puternic 

expuse vântului, motiv pentru care sunt erodate.  

Însumeaz ă 244,2 ha (17,56 % din amenajament)  si  apar către periferia teritoriului. 

  Culmile sunt largi şi sunt afectate de eroziune antropică  slabă de suprafaţă pe 

terenul arabil şi geologică pe păşune (Litosol).   

    In unele cazuri, roca dură apare aproape de suprafaţă rezultând soluri superficiale 

sau puţin profunde, gama solurilor fiind deci, mult mai variată, dar aceste soluri sunt mult 

mai expuse la secetă  din cauza volumului edafic util mai mic care nu le permite să-şi  facă 

rezerve suficiente chiar şi în anii mai ploioşi   iar pierderile sunt mult amplificate de vânturile 

puternice la care sunt expuse.  

 Drenajul global este bun în cazul culmilor cu loess şi intens sau excesiv în cazul 

celor pe roci dure, cu atât mai intens cu cât solul este mai puţin profund.       

4.1.4  Văile 

Ocupă suprafețele  cu  cota cea mai  joasă şi funcționează ca debușee naturale, 

îndepărtând surplusul de apă din precipitaţii. Ele  sunt  de regulă  înguste şi flancate de  

versanţi scurţi  cu pante  de peste 15 %.  Solul  specific este  Aluviosol coluvic molic sau 

Faeoziom  cambic 
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Aceste  terenuri  sunt  foarte  frecvent  inundate  prin  concentrarea  scurgerilor  de  

pe  versanţi și în multe cazuri erodate puternic în adâncime până la stadiul de ravenă 

adâncă. 

 Ocupă  suprafa ța de 84,2 ha (6,05 % din amenajament)                                 

         

4.1.5  Versanţii           

    Sunt suprafeţe de racord  între două zone cu cote diferite şi se caracterizează prin 

panta mai mare de 5% şi pot fi lungi (peste 200 m) sau scurţi (sub 200 m)  în ambele cazuri 

fiind însă  neuniformi. 

   Pe versanţi se produc modificări importante ale regimului termic şi , mai ales, hidric, 

cu repercusiuni directe asupra favorabilităţii. Modificarea regimului hidric are loc ca urmare 

a creșterii valorilor pantei ceea ce face ca o parte din apa căzută  prin precipitaţii să  nu se 

poată infiltra în profunzime  scurgându-se la suprafața solului. Cantitatea de apă scursă la 

suprafaţă  este  direct  proporțională cu panta terenului si porozitatea solului. 

  Odată cu scurgerea, apa antrenează şi particule de sol amplificând eroziunea de 

suprafaţă şi adâncime pe versanţi , dar şi colmatarea firelor de vale pe care aceste 

materiale se depun. In acest mod, pe versanţi  se formează soluri erodate sau chiar 

Antrosol erodic, iar pe văi soluri colmatate sau Coluvisoluri. 

  Pe versanţi plantele se comportă ca şi cum ar trăi într-un climat mai secetos, astfel, 

la o înclinare de peste 5% în condiţiile unei porozități moderate se realizează un deficit de 

50 mm faţă de media multianuală. Acest deficit poate creşte pe suprafețele puternic 

înclinate şi permeabilitate mică la peste 100 mm faţă de media multianuală. 

  Astfel, dacă la 400-450 mm/an plantele de cultură pot realiza până la 80% din 

potenţial sau mai puţin în cazul sfeclei de  zahăr-60%, cartof, in fuior, trifoi-70% , la mai 

puţin de 400 mm favorabilitatea se reduce cu 10% pentru majoritatea speciilor. 

  Dacă regimul hidric se modifică într-un singur sens, cel al diminuării, regimul termic 

se modifică în ambele sensuri în funcţie de expoziţia versanţilor. 

  Astfel, pe versanţii cu panta mai mare de 15% cu expoziţie umbrită (nordică sau 

nord-estică) se realizează o scădere de 10 C  faţă de media multianuală,( iar la pante  de 

peste 35% o scădere  de 20 C )  ceea ce înseamnă o creștere a favorabilităţii pentru 

majoritatea speciilor cultivate în zonă. 

 Pe versanţii însoriți ( expoziție sudică sau sud-vestică)  se realizează un plus de 

temperatură  de 1 grad faţă de media multianuală la pante  de peste 10% şi 2 grade la 
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pante de peste 35%, ceea ce înseamnă o înrăutăţire a favorabilităţii pentru marea 

majoritate a speciilor. 

  Pe versanţii semiînsoriţi (expoziție vestică sau sud-estică) creşterea valorilor 

regimului termic se face de la valori ale pantei mai mari de 15% cu aceleași efecte asupra 

favorabilităţii. 

 Pe versanţii semiumbriţi (expoziție estică sau nord-vestică) nu se manifestă modificări ale 

regimului  termic decât  la pante  de peste 35%  unde creşte  cu  10C . 

  Modificarea celor două regimuri nu se face în mod independent unul faţă de celălalt  

ci într-o corelaţie, deoarece creşterea valorilor de temperatură duce la amplificarea 

pierderilor de apă din sol iar  reducerea temperaturii înseamnă reducerea evapotranspiraţiei 

şi deci a pierderilor de apă. 

  Exploatarea corectă a versanţilor impune măsuri complexe de protecţie în care un 

rol de seamă îl are agrotehnica antierozională. 

  Versanţii sunt terenuri intens drenate, drenajul extern fiind cu atât mai intens cu cât 

panta este mai accentuată. 

 In teritoriul Jijila, versanţii ocupă o suprafaţă de 788,4 ha 56,69 % din amenajament) 

și au următoarea structură: 

 - versanți lungi cu panta 5,1-10 %                         -   167,6 ha 
 - versanți cu panta 10,1-15%    -  168,8 ha     
 - versanți cu panta 15,1-20%    -  127,8 ha 
 - versanți cu panta 20,1-25%    -  140,2 ha 
 - versanți cu panta 25,1-35%    -    80,8 ha 
 - versanți cu panta 35,1-50%    -    67,2 ha 
 - versanți terasați                 -    36,0 ha  

  

4.1.6 Şesul  aluvial  

Este foarte bine reprezentat  prin incinta îndiguită, desecată  şi drenată  care face 

parte  din Lunca  Dunării. 

Solurile formate pe aceste terenuri sunt puternic influențate de prezența apei freatice 

la mică adâncime fiind gleizate de la slab puternic, şi/sau salinizate  sau alcalizate şi aparțin 

în principal  tipurilor Aluviosol şi Gleiosol.  

Cota terenului  pe  şesul  aluvial scade  de la nord-vest către  sud-est , în direcția 

curgerii Dunării aşa încât pe terenurile  cu cota  cea mai înaltă s-au format  soluri aluviale 

slab gleizate şi/sau sărăturate , pe terenurile  cu cotă intermediară s-au format soluri 

aluviale puternic gleizate şi/sau  salinizate, iar pe terenurile  cu cota cea mai  joasă , de fapt 
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foste  funduri de baltă, s-au  format  soluri  hidromorfe cu gleizare foarte puternică sau 

excesivă, salinizate, bogate în materie organică. 

Facem precizarea că la data efectuării  studiului gleizarea era de la absentă la foarte 

puternică. Orizonturile puternic sau excesiv gleizate sunt în bună parte relicte, ele fiind de 

fapt  expresia condiţiilor anterioare îndiguirii şi desecării, apa freatică fiind  la peste 1,5 m 

Gleizarea puternică sau  foarte puternică reduce sensibil favorabilitatea acestor 

terenuri , mai ales când  se combină cu textura mai fină a materialului, deoarece se  reduce 

mult cantitatea de aer din sol. 

Prin acumularea sărurilor solubile la suprafața solului favorabilitatea descrește 

apreciabil. Solurile aluviale sunt în marea lor majoritate salinizate. 

Trebuie precizat că în teritoriul Jijila, alcalizarea este practic absentă  în luncă, 

salinizarea fiind cel mult moderată în profunzime, la suprafață fiind slabă.  

Condiţiile actuale  de exploatare a incintei, fără un drenaj corespunzător va conduce  

la amplificarea fenomenelor  de gleizare şi  salinizare având ca rezultat scoaterea 

terenurilor grav afectate din circuitul arabil şi afectarea celor limitrofe care în momentul de 

faţă nu au  astfel  de probleme. 

Exploatarea corecta a șesului aluvial implică irigarea terenurilor pe fondul unui 

drenaj foarte eficient, prevenindu-se în acest fel salinizarea secundară, irigarea având şi 

efectul inundațiilor care spălau sărurile acumulate. 

 Ca elemente ale principalei forme de relief, pe luncă se pot  individualiza: 

  - șes aluvial înalt                      -    46,4 ha 
  - șes aluvial de tranziție          -    49,4 ha 
  - șes aluvial jos                - 106,0 ha  

 4.2 GEOLOGIA - LITOLOGIA  DEPOZITELOR DE SUPRAFA ŢĂ 
În alcătuirea geologică a unității Jijila intră șisturile cristaline, masive granitice și 

formațiuni sedimentare aparținând Paleozoicului, motiv pentru care aceasta se mai 

numește  și zona paleozoică. 

Șisturile cristaline împreună cu o parte din masivele de granitoide constituie 

substratul formațiunilor sedimentare. Acestea sunt reprezentate prin micașisturi, amfibolite, 

cuarțite și apar pe promontoriul Orliga și Dealul Sărăriei. 

Masivele granitice proterozoice însoțesc șisturile cristaline menționate anterior. 

Silurianul este reprezentat prin șisturi argiloase în alternanță cu gresii cuarțoase și 

calcare dolomitice. 

Carboniferul este reprezentat prin stratele de Carapelit. 
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Masivele de granitoide paleozoice  sunt cunoscute sub numele de granite de Greci  

și granite alcaline de Turcoaia. 

O mare parte a teritoriului este  acoperită de o pătură groasă de loess depusă în 

Cuaternar (Pleistocen), aceasta fiind roca parentală pe care s-au formal solurile din câmpie. 

Loessul a imprimat solurilor însușiri fizico chimice destul de bune, fiind o rocă permeabilă, 

poroasă, cu textură medie. 

Pe loess s-au format în principal, soluri de tip Kastanoziom sau Cernoziom calcaric.  

În apropierea martorilor de eroziune, acolo unde pătura de loess se subțiază sub 1,5 

m sau chiar lipsește, au luat naștere soluri superficiale de tip Litosol sau mai mult sau mai 

puțin profunde (litice), pe care favorabilitatea este afectată destul de serios la speciile cu 

înrădăcinare profundă. 

Lunca Dunării este alcătuită din depozite aluviale de dată recentă a căror textură 

variază de la grosieră la fină. 

4.3 HIDROGRAFIA  ŞI  HIDROGEOLOGIA 
Teritoriul Jijila este scăldat la hotarul nordic de fluviul Dunărea. Ca urmare a luat 

naștere o luncă de dimensiuni apreciabile. Pe luncă solurile au un aport freatic apreciabil 

ceea ce sporește considerabil favorabilitatea dar reversul este, cel puţin în cazul teritoriului 

Măcin, o sărăturare apreciabilă, mai ales alcalizare ca urmare a nivelului oscilant al pânzei 

freatice. Lunca a fost îndiguită şi desecată. Efectul îndiguirii  este la nivel optim şi  astăzi, 

dar sistemul de drenaj s-a deteriorat prin colmatarea canalelor de drenaj sau  astuparea 

unora dintre ele de către proprietarii  terenurilor. 

În partea de sud a teritoriului apare cursul Jijilei care e însoțit de o luncă de mici 

dimensiuni și care se varsă în Dunăre, acesta constituind pe o porțiune a sa hotarul cu 

teritoriul Văcăreni. 

Apele stătătoare lipsesc în totalitate în zona deluroasă și apar destul de des în luncă 

pe cursul unor foste gârle. Lacul Crapina, care ocupa o mare parte a luncii din această 

zonă, a fost desecat iar terenurile date în circuitul agricol 

Apa freatică  apare la 1,5 - 4 m în luncă  şi la peste  5-10 m în câmpie. Efectul apei 

freatice la mică adâncime  se manifestă prin gleizarea şi sărăturarea  solurilor cu precizarea 

că gleizarea are un caracter preponderent relict, ea nefiind manifestarea condiţiilor actuale  

ci a celor trecute (anterior amenajărilor).  

Salinizarea este, de regulă, slabă sau moderată în adâncime  şi apare mai ales în 

partea inferioară a profilului iar alcalizarea  este practic absentă. 

Teritoriul este drenat de câteva văi seci care preiau surplusul de precipitații. 
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Drenajul terenurilor este slab, imperfect sau moderat  pe luncă şi bun pe câmpie, 

schimbat prin desecare , drenare şi irigaţii. Drenajul intern este slab sau moderat pe luncă 

şi bun  în câmpie, iar cel lateral este destul de slab, ceva mai bun pe câmpie. 

4.4     CLIMA 
Pentru caracterizarea climatică s-au folosit  date  de la staţiile  meteo Brăila precum 

şi hârțile climatice elaborate de institutul de specialitate (I.N.M.H. Bucureşti) 

Teritoriul  cercetat  se   află amplasat  în  microzonele IL – SA (partea de luncă)  şi 

IC-SB (partea de câmpie),  ceea  ce  semnifică zona  călduroasă-secetoasă,  în  regiuni  cu  

relief  de luncă în primul caz şi   zona  călduroasă-secetoasă,  în  regiuni  cu  relief  slab  

accidentat  în  care  predomină tipul Kastanoziom în celălalt caz. 

 Regimul termic indică o temperatură medie  anuală cu puţin peste 11o C. La această 

valoare de temperatură inul  fuior şi trifoiul pot realiza 70%  din potenţial, părul, prunul şi 

cartoful 80%, mărul cireşul , vişinul, sfecla soia şi cânepa 90%, restul speciilor sau  

folosinţelor nefiind afectate. 

Aşa după cum s-a mai menţionat  pe versanţii cu panta peste 10% regimul termic se 

modifică în funcţie de expoziția versantului după cum s-a menționat la subcapitolul referitor 

la relief. 

 Pe versanţii însoriți  sau semiînsoriţi se realizează un plus de temperatură care , în 

condiţiile zonei înseamnă o înrăutăţire a favorabilităţii pentru multe specii, mai ales ca acest 

plus de temperatura  duce la amplificarea evapotranspiraţiei. 

 La 12,5oC  temperatură medie favorabilitatea scade pentru trifoi şi in fuior la 60%, 

cartof, păr şi prun la 70%, sfeclă, soia, măr, cireş-vişin la 80%, păşune, fâneaţa, viţă de vie 

pentru  vin, grâu, mazăre, fasole, in ulei, lucernă şi legume 90% celelalte specii sau 

folosinţe nefiind  influențate. 

Pe versanţii umbriți se manifestă un minus de temperatură care înseamnă  o 

îmbunătățire a favorabilităţii pentru majoritatea speciilor şi în principal a celor care nu 

suportă temperaturile ridicate 

Precipitațiile  medii  anuale se  situează  la cca  440 mm anual , insuficiente  pentru 

toate speciile  sau  folosinţele  agricole.  

 Referitor la regimul hidric, se poate  aprecia că la  o valoare a precipitaţiilor de 400-

445 mm cerinţele speciilor de cultură sunt departe de a fi satisfăcute motiv pentru care se 

manifestă diminuări apreciabile ale favorabilităţii.  Cele mai afectate sunt fâneaţa şi 

păşunea care nu pot realiza decât 40 respectiv 50% din potenţial. Mărul şi sfecla de zahăr 
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realizează 60% părul, prunul, cartoful, inul fuior, trifoiul realizează 70% , restul culturilor 

realizează 80%. 

 Pe versanţi datorită pantei o parte din apa căzută prin precipitaţii se scurge astfel 

încât valoarea reala a precipitaţiilor este mai mică decât a terenurilor plane sau slab 

înclinate. 

Valoarea reală este direct proporțională cu panta şi permeabilitatea terenului, aşa după 

cum s-a menţionat  la subcapitolul referitor la  relief. Pe versanţi se realizează un climat mai 

arid cu efecte apreciabile asupra favorabilităţii. 

 La mai puţin de 400 mm fâneaţa realizează 30%, păşunea, mărul 40%, părul, 

cartoful, soiurile de vie pentru masă,  sfecla 50% , prunul, cireșul, vişinul, piersicul, soiurile 

de viţă pentru vin, trifoiul 60%, caisul si cânepa 70% , restul speciilor realizând 80%. 

 Cantitatea de precipitaţii nu satisface cerinţele nici unei specii sau folosinţe, motiv 

pentru care irigarea se impune ca o necesitate , cu atât mai mult cu cât în ultimii ani se 

manifestă o tendinţă netă de secetă. 

 Regimul eolian este activ , ceea ce măreşte pierderile de apă prin evapotranspiraţie. 

4.5 FOLOSINŢA  TERENULUI 
 Cele 1390,6 ha cartate și bonitate în cadrul  teritoriului  Jijila   au următoarea  distribuție pe 
categorii de folosință:  

TERENURI  PE CATEGORII  DE FOLOSIN ŢĂ 
Suprafaţa 
cartată 

Suprafaţa 
bonitată 

Din  care   
Arabil Păşuni Vii nobile Livezi Neprod. Drumuri 

1390,6 1390,6  1390,6 0 0 0 - 
Total 1390,6 

4.6 INFLUENŢA  ANTROPICĂ 
 Pentru luarea în cultură omul a procedat, în luncă la ample lucrări de îndiguire, 

desecare, drenare, destufizare iar în zona deluroasă la defrișarea arboretului şi/sau 

desțelenire. după care solul a fost cultivat cu mijloace tradiționale. 

Dacă avem în vedere că omul acționează asupra pământului prin intermediul 

uneltelor , mașinilor  şi utilajelor , se poate aprecia că prin agricultura tradițională , omul a 

avut o influință destul de redusă asupra  solului întrucât slaba dezvoltare a acestor mijloace 

nu permitea o  prelucrare profundă a acestuia. Producţiile realizate fiind destul de mici nu  

se putea provoca  o scădere semnificativă a conținutului de elemente nutritive.  

 Singurele efecte negative care puteau să apară au ținut de lucrarea  solului pe 

direcția deal-vale şi declanșarea eroziunii care nu putea afecta totuși un volum prea mare 

de sol dar nu au fost de neglijat, unele din formele grave de eroziune din prezent având la 
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origine drumuri prost amplasate sau formaţiuni erozionale de adâncime lăsate să evolueze  

în voia lor. 

 O influență foarte importantă a avut terasarea unor versanți și cultivarea lor cu viță 

de vie dar, în prezent, toate aceste terenuri au fost defrișate iar terenurile lăsate pârloagă, 

cu folosința pășune, pe care au apărut deja dese tufărișuri.  

 O mare parte din versanții scurți care mărginesc  firele de vale au fost defrișați și 

plantați cu vii hibride așa încât apar soluri erodate  antropic deși folosința terenurilor este 

pășune. 

 Cea mai mare influență a avut-o însă revoluția tehnico-ştiinţifică, care a adus 

agriculturii mijloace de producţie  mult mai performante care puteau să prelucreze un volum 

mult mai mare de sol şi să ridice producţiile la niveluri  care să afecteze rezerva de 

elemente nutritive. 

 Principalele efecte ale acțiunii  antropice se manifestă pe luncă unde terenurile au 

fost îndiguite, desecate şi drenate. Ca urmare, a fost oprit aportul de noi materiale, fertile, 

prin inundații  şi s-au creat condiţii  pentru  sărăturare deoarece inundațiile produceau şi o 

spălare a sărurilor acumulate la suprafaţă. 

 Prin drenare a fost coborât nivelul freatic aşa încât gleizarea nu mai are suport, cea 

manifestată acum având caracter relict, dar prin deteriorarea sistemului de drenaj se poate 

reactiva. 

 În câmpie, principalul efect antropic este declanșarea eroziunii  de suprafaţă. 

 Prin treceri  repetate cu mașinile şi utilajele agricole s-au produs două efecte 

negative puternice  şi care privesc tasarea şi structura solului. 

 Prin tasare creşte densitatea aparentă , scade porozitatea se reduce capacitatea de 

reținere a apei, scade  viteza de infiltrație aşa încât se favorizează pierderile prin scurgeri 

de suprafaţă 

 Folosirea unor mari cantități de pesticide ( pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor, 

erbicidare, etc.) creează posibilitatea acumulării în sol şi plante a unor elemente toxice 

pentru om şi animale cu atât  mai mult cu cât remanenţa acestora este mai mare. 

 Administrarea îngrășămintelor chimice pentru asigurarea sporului de recoltă şi 

compensarea ”exportului” din rezerva solului  au ca efect acumularea unor mari cantități de 

reziduuri în sol ştiut fiind că în cea mai mare parte a cazurilor, substanța utilă nu depășește 

50% din cea aplicată. 

 Modificări apreciabile s-au produs şi pe pășuni cu deosebirea că agricultura 

modernă nu a adus prea multe modificări regimului tradițional de exploatare a acestora. 
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  Au rămas pășuni numai acele terenuri care în cursul fostului regim nu s-au putut 

ara, fiind bogate în schelet şi cu roca dură la mică adâncime  sau cu pante prea mari dar și 

o parte a fostele vii, acum defrișate. 

 
 

CAPITOLUL 5 
   
    SOLURILE 

5.1 REPARTIŢIA TERITORIALĂ  A   SOLURILOR 
Din acest punct de vedere, teritoriul Jijila  prezintă două aspecte distincte. Zona de 

deal este reprezentată în principal  de Kastanoziom și Cernoziom,  neerodat sau erodat de 

la slab la puternic şi zona de luncă unde apar Aluviosoluri sau Gleiosoluri.  

În câmpie apare Psamosol ul sau soluri nisipoase. Pe martorii de eroziune hercinici 

apare  Litosolul, pătura  de loess este  absentă iar contactul litic la mai puțin de 20 cm..  

Se poate aprecia că gama de soluri este foarte variată, atât în câmpie cât și pe luncă 

5.2   LISTA UNITĂȚILOR DE SOL 
Pe teritoriul amenajamentului pastoral Jijila, au fost identificate 36 unități de sol, grupate în 5 

clase, după cum urmează:      
     
  CLASA  PROTISOLURI     602,3 ha    43,31   % 
 

Nr. 
crt 

 Suprafa ța % 

1 Litosol eutric, foarte superficial, lutos moderat scheletic, pe roci 
silicatice  hipobazice metamorfice, păşune 

220,7 ha 15,87 

2 Regosol  calcaric, carbonatic, lutonisipos/nisipolutos, pe loess, 
păşune 

78,1 ha 5,62 

3 Regosol molic - calcaric, calcic,  carbonatic, lutos/lutos, pe loess,   
păşune 

89,0 ha 6,40 

4 Psamosol molic - calcaric, carbonatic, calcic, nisipolutos/nisipolutos,  
pe nisipuri,   arabil, erodat slab 

33,0 ha 2,37 

5 Aluviosol  salinic calcaric, freatic umed,  nisipolutos / nisipolutos, . 
pe depozite fluviatile medii,   arabil 

12,6 ha 0,91 

6 Aluviosol  molic calcaric, freatic umed,  lutos / lutos, pe depozite 
fluviatile medii,   arabil 

23,5 ha 1,69 

7 Aluviosol  molic gleic calcaric, gleizat foarte puternic, lutos / lutos, 
pe depozite fluviatile medii,   arabil 

6,4 ha 0,46 

8 Aluviosol  molic salinic calcaric, freatic umed, salinizat slab, 
lutoargilos / argilos,   pe depozite fluviatile medii,   arabil 

10,5 ha 0,76 

9 Aluviosol  molic gleic salinic, gleizat foarte puternic, salinizat slab,  
lutonisipos /  nisipolutos, pe depozite fluviatile medii,   arabil 

23,9 ha 1,72 

11 Aluviosol  molic gleic salinic, gleizat puternic, salinizat slab, lutos / 
lutos, pe depozite fluviatile medii,   arabil 

15,7 ha 1,13 

12 Aluviosol  molic gleic salinic, gleizat moderat, salinizat slab, lutos / 
lutos, pe depozite fluviatile medii,   arabil 

13,9 ha 1,00 

13 Aluviosol  molic gleic salinic, gleizat moderat, salinizat slab, 
argilolutos / argilolutos, pe depozite fluviatile medii fine,   arabil  

1,5 ha 0,11 
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14 Aluviosol  gleic salinic calcaric, gleizat foarte puternic, salinizat slab, 
lutos /  lutonisipos, pe depozite fluviatile medii fine,   arabil 

23,3 ha 1,68 

15 Aluviosol coluvic molic, freatic umed, lutos/lutos, pe depozite 
fluviatile medii,   arabil  

44,7 ha 3,21 

 
CLASA  CERNISOLURI   405,5  ha   29,16   % 

Nr. 
crt 

 Suprafa ța % 

16 Kastanoziom tipic, aric, calcic, lutos/lutos, pe loess mediu, arabil 11,4 ha 0,82 
17 Kastanoziom tipic, calcic, lutos/lutos, pe loess mediu, arabil, erodat 

slab 
118,9 ha 8,55 

18 Kastanoziom tipic, calcic, lutonisipos/lutonisipos, pe loess 
mediu,arabil, erodat puternic 

51,6 ha 3,71 

19 Cernoziom calcaric, calcic, lutonisipos/lutonisipos,  
pe loess mediu, arabil 

3,6 ha 0,26 

20 Cernoziom calcaric, calcic, lutos/lutos, pe loess mediu, arabil 10,6 ha 0,76 
21 Cernoziom calcaric, aric, calcic, lutonisipos/ lutonisipos, pe loess 

mediu, arabil 
13,7 ha 0,99 

22 Cernoziom calcaric, calcic, lutos/lutos, pe loess mediu, arabil    21,3 ha 1,53 
23 Cernoziom calcaric, calcic, lutos/lutos, pe loess mediu,  

arabil, erodat slab 
61,2 ha 4,40 

24 Cernoziom calcaric, calcic, lutos/lutos, pe loess mediu, arabil, 
erodat puternic 

49,8ha 3,58 

25 Cernoziom cambic,  calcic, slab levigat, lutos/lutos, pe loess mediu,  
arabil 

7,2 0,52 

26 Cernoziom cambic,  calcic, slab levigat, lutos/lutos, pe loess mediu,  
arabil, erodat slab 

4,2ha 0,30 

27 Faeoziom cambic, lutos/lutos,  pe loess,  pășune 30,9 ha 2,22 
28 Faeoziom cambic, cumulic, lutos/lutos,  pe loess,  pășune 21,1 1,52 

 
CLASA HIDRISOLURI     31,2  ha   2,24   % 

Nr. 
crt 

 Suprafa ța % 

29 Gleiosol salinic calcaric  gleizat foarte puternic, salinizat slab. 
lutos/lutos, pe depozite   fluviatile medii,   arabil 

31,2 ha 2,24 

 
CLASA  CAMBISOLURI  333,1  ha    23,95 % 

Nr. 
crt 

 Suprafa ța % 

30 Eutricambosol tipic, nisipos/nisipolutos,  pe nisipuri,  pășune 43,0 ha 3,09 
31 Eutricambosol tipic, nisipolutos/nisipolutos, moderat levigat,   

 pe nisipuri,  pășune 
51,4 3,70 

32 Eutricambosol molic,  calcic, slab levigat, lutoargilos/lutos,  pe 
loess,  pășune 

89,2 ha 6,42 

33 Eutricambosol molic,  calcic, slab levigat, lutoargilos/lutos,  pe 
loess,  arabil, erodat slab 

68,7 ha 4,94 

34 Eutricambosol molic, moderat levigat, nisipolutos/ nisipolutos, pe 
nisipuri, pășune 

76,4 ha 5,50  

35 Eutricambosol molic  epilitic,  moderat superficial, lutonisipos  
            moderat scheletic, pe granite,  păşune 

4,4 ha 0,32 

 
CLASA  ANTRISOLURI   18,5   ha  1,33 % 

Nr. 
crt 

 Suprafa ța % 

36 Antrosol erodic calcaric, lutonisipos/lutonisipos, pe loess, arabil, 
erodat excesiv. 

18,5 ha 1,33 
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 TABEL LEGENDĂ AL UNITĂȚILOR DE TEREN COMUNA  JIJILA  JUDEȚUL  TULCEA – AMENAJAMENT PASTORAL 
 
NR. 
UT 

FORMULA  UT 

RELIEF 
 
      ROCA 
SUBIACENTĂ 

SUPRAFAȚA 
TEREN HIDROLOGIE SUPRAFAȚA 

Mezo  și 
Microreli
ef  

Panta 
% 
Expozi
ție 

Acop 
stânci, 
bolovani
, etc  

Eroz. 
adânc. 
Alunecă
ri 

Adâncime 
apa 
freatică 

Inundabi
litate 
Drenaj 
global 

Ha % 

1 LS eu 

X45d1-lq2- Ss122-
P 

culme 
îngustă 

15-20  
   toate 

silicatice 
metamorfice moderat 

bolovăn
os 

Absent
e 

peste 10 
m 

absentă 
220,7 15,87 

D.CI.P17.5 – CAm 
- Z2 - Q7 

excesiv 

2 RS ka 

X44,230.k1-s/u - 
Te.g - P 

versant 
scurt 

20-25 
E + 
NV 

Loess; 
grosieră; 

Absente 
Absent
e 

peste 10 
m 

absentă 

19,3 1,39 
D.NS.P22-2 – NB 
– Q7 

intens 

3 RS ka 

X44,230.k1-s/u - 
Te.g - P 

versant 
scurt 

20-25 
S+SV  

Loess; 
grosieră; 

Absente Absent
e 

peste 10 
m 

absentă 

3,2 0,23 
D.NS.P22-3 – NB 
– Q7 

intens 

4 RS ka 

X44,230.k1-s/u - 
Te.g - P 

versant 
scurt 

25,1-
35 
 N+NE 

Loess; 
grosieră; 

Absente Absent
e 

peste 10 
m 

absentă 

4,4 0,32 
D.NS.P30-1 – NB 
– Q7 

intens 

5 RS ka 

X44,230.k1-s/u - 
Te.g - P 

versant 
scurt 

25,1-
35 
 E + 
NV 

Loess; 
grosieră; 

Absente Absent
e 

peste 10 
m 

absentă 

3,3 0,24 
D.NS.P30-2 – NB 
– Q7 

intens 

6 RS ka 

X44,230.k1-s/u - 
Te.g - P 

versant 
scurt 

25,1-
35 
 V+SE 

Loess; 
grosieră; 

Absente Absent
e 

peste 10 
m 

absentă 

9,4 0,68 
D.NS.P30-4 – NB 
– Q7 

intens 

7 RS ka 

X44,230.k1-s/u - 
Te.g - P 

versant 
scurt 

35,1-
50 
N+NE 

Loess; 
grosieră; 

Absente Absent
e 

peste 10 
m 

absentă 

4,3 0,31 
D.NS.P42-1 – NB 
– Q7 

intens 

8 RS ka 

X44,230.k1-s/u - 
Te.g - P 

versant 
scurt 

35,1-
50 
E + 
NV 

Loess; 
grosieră; 

Absente Absent
e 

peste 10 
m 

absentă 

18,5 0,33 
D.NS.P42-2 – NB 
– Q7 

intens 

9 RS ka 

X44,230.k1-s/u - 
Te.g - P 

versant 
scurt 

35,1-
50 
V+SE 

Loess; 
grosieră; 

Absente Absent
e 

peste 10 
m 

absentă 

15,7 1,13 
D.NS.P42-4– NB 
– Q7 

intens 

10 RS mo 
ka 

X44,230.k1-l/l - 
Te.g - P 

versant 
scurt 

10,1-
15 
V+SE 

Loess; 
grosieră; 

Absente Absent
e 

peste 10 
m 

absentă 
intens 

4,6 0,33 
D.NS.P12-4– NB 
– Q7 

11 RS mo 
ka 

X44,230.k1-l/l - 
Te.g - P 

versant 
scurt 

15,1-
20 
N+NE 

Loess; 
grosieră; 

Absente Absent
e 

peste 10 
m 

absentă 
intens 

3,3 0,24 
D.NS.P17-1– NB 
– Q7 

12 RS mo 
ka 

X44,230.k1-l/l - 
Te.g - P 

versant 
scurt 

15,1-
20 
E + 
NV 

Loess; 
grosieră; 

Absente Absent
e 

peste 10 
m 

absentă 
intens 

7,9 0,57 
D.NS.P17-2– NB 
– Q7 

13 RS mo 
ka 

X44,230.k1-l/l - 
Te.g - P 

versant 
scurt 

15,1-
20 
S+SV 

Loess; 
grosieră; 

Absente Absent
e 

peste 10 
m 

absentă 
intens 

6,0 0,43 
D.NS.P17-3– NB 
– Q7 

14 RS mo 
ka 

X44,230.k1-l/l - 
Te.g - P 

versant 
scurt 

20,1-
25 
E+NV 

Loess; 
grosieră; 

Absente Absent
e 

peste 10 
m 

absentă 
intens 

14,4 1,04 
D.NS.P22-2– NB 
– Q7 

15 RS mo 
ka 

X44,230.k1-l/l - 
Te.g - P 

versant 
scurt 

20,1-
25 
V+SE 

Loess; 
grosieră; 

Absente Absent
e 

peste 10 
m 

absentă 
intens 

10,0 0,72 
D.NS.P22-4– NB 
– Q7 
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NR 
UT 

FORMULA  UT 

RELIEF 
 ROCA 
SUBIACEN
TĂ 

SUPRAFA
ȚA TEREN HIDROLOGIE SUPRAFAȚA 

Mezo  și 
Microrelief  

Panta % 
Expoziție 

 Acop 
stânci, 
bolovani
, etc  

Eroz. 
adânc. 
Alunec
ări 

Adâncim
e apa 
freatică 

Inundabi
litate 
Drenaj 
global 

Ha % 

16 RS mo 
ka 

X44,230.k1-
l/l - Te.g - P 

versant 
scurt 

25,1-35 
 N+NE 

Loess; 
grosieră; 

Absente Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
intens 

9,9 0,71 
D.NS.P30-
1– NB – Q7 

17 RS mo 
ka 

X44,230.k1-
l/l - Te.g - P 

versant 
scurt 

25,1-35 
 E + NV 

Loess; 
grosieră; 

Absente Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
intens 

17,8 1,28 
D.NS.P30-
2– NB – Q7 

18 RS mo 
ka 

X44,230.k1-
l/l - Te.g - P 

versant 
scurt 

25,1-35 
V+SE 

Loess; 
grosieră; 

Absente Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
intens 

15,1 1,09 
D.NS.P30-
4– NB – Q7 

19 PS mo 
ka 

Xca.k1-u/u - 
Te.g - A 

versant  
scurt 

10,1-15 
E+NV 

Nisipuri; 
grosieră; 

Absente Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 

5,6 0,40 
D.NS.P12-
2– NA – Q7 

20 PS mo 
ka 

Xca.k1-u/u - 
Te.g - A 

versant  
scurt 

15,1-20 
N+NE 

Nisipuri; 
grosieră; 

Absente Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 

4,8 0,35 
D.NS.P17-
1– NA – Q7 

21 PS mo 
ka 

Xca.k1-u/u - 
Te.g - A 

versant  
scurt 

15,1-20 
E+NV 

Nisipuri; 
grosieră; 

Absente Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 

1,7 0,12 
D.NS.P17-
2– NA – Q7 

22 PS mo 
ka 

Xca.k1-u/u - 
Te.g - Ps 

versant  
terasat 

15,1-20 
toate 

Nisipuri; 
grosieră; 

Absente Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 

20,9 1,50 
D.VT.P17-
5– NA – Q7 

23 AS sc ka 

G1S2k1– u/u 
– Tf.m - A 

șes aluv. 
înalt 

sub 1 dep. 
fluviatile 

medii Absente  Absen
te 

3-3,5 m absentă 
bun 

12,6 0,91 
L- SI.P2.0 – 
NB – Q5 

24 AS mo 
ka 

G1k1– l/l – 
Tf.m - A 

șes aluv. 
tranziție 

sub 1 dep. 
fluviatile 

medii Absente  Absen
te 

2,1-2,5 
m 

absentă 
moderat 23,5 1,69 

L- ST.P2.0 – 
NB – Q4 

25 AS mo 
gc ka 

G5k1– l/l – 
Tf.m - A 

șes aluv. 
jos 

sub 1 dep. 
fluviatile 

medii Absente  Absen
te 

1,3-1,5 
m 

absentă 
imperfec
t 

6,4 0,46 
L- SJ.P2.0 – 
NB – Q3 

26 AS mo 
sc ka 

G1S2k1– t/t – 
Tf.m - A 

șes aluv. 
tranziție 

sub 1 dep. 
fluviatile 

medii Absente  Absen
te 

2,1-2,5 
m 

absentă 
imperfec
t 

10,5 0,76 
L- SJ.P2.0 – 
NB – Q4 

27 AS mo 
gc sc  

G5S2k1– s/u– 
Tf.m - A 

șes aluv. 
jos 

sub 1 dep. 
fluviatile 

medii Absente  Absen
te 

1,4-1,6 
m 

absentă 
imperfec
t 

23,9 1,72 
L- SJ.P2.0 – 
NB – Q3 

28 AS mo 
gc sc  

G4S2k1–l/l– 
Tf.m - A 

șes aluv. 
jos 

sub 1 dep. 
fluviatile 

medii Absente  Absen
te 

1,7-2,0 
m 

absentă 
imperfec
t 

5,5 0,40 
L- SJ.P2.0 – 
NB – Q3 

29 AS mo 
gc sc  

G4S2k1– t/l– 
Tf.m - A 

șes aluv. 
jos 

sub 1 dep. 
fluviatile 

medii Absente  Absen
te 

1,7-2,0 
m 

absentă 
imperfec
t 

15,7 1,13 
L- SJ.P2.0 – 
NB – Q3 

30 AS mo 
gc sc  

G3S2k1– t/t– 
Tf.m - A 

șes aluv. 
tranziție 

sub 1 dep. 
fluviatile 

medii Absente  Absen
te 

2,1-2,5 
m 

absentă 
imperfec
t 

13,9 1,00 
L- ST.P2.0 – 
NB – Q4 
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NR 
UT 

FORMULA  UT 

RELIEF 
 
      ROCA 
SUBIACENTĂ 

SUPRAFAȚA 
TEREN HIDROLOGIE SUPRAFAȚA 

Mezo  și 
Microrelief  

Panta % 
Expoziție 

Acop 
stânci, 
bolova
ni, etc  

Eroz
. 
adâ
nc. 
Alun
ecări 

Adâncim
e apa 
freatică 

Inundabi
litate 
Drenaj 
global Ha % 

31 AS mo 
gc sc  

G3S2k1– 
a/a– Tf.t - 
A 

șes aluv. 
tranziție 

sub 1 dep. fluviatile 
medii-fine 

Absent
e  

Abs
ente 

2,1-2,5 
m 

absentă 
imperfec
t 

1,5 0,11 
L- ST.P2.0 
– NB – Q4 

32 AS gc 
sc ka 

G5S2k1– 
l/s– Tf.m - 
A 

șes aluv. 
jos 

sub 1 dep. fluviatile 
medii 

Absent
e  

Abs
ente 

1,1-1,5 
m 

absentă 
slab 

23,3 1,68 
L- SJ.P2.0 
– NB – Q4 

33 AS co  
mo  

G1k1– l/l– 
Tf.m - A 

șes aluv. 
înalt 

sub 1 dep. fluviatile 
medii 

Absent
e  

Abs
ente 3,1-5 m rară 

moderat 33,8 2,43 L- SI.P2.0 
– NB –I1 - 
Q5 

34 AS co  
mo  

k1– l/l– 
Tf.m - A 

fund vale 
îngustă 

2,1 - 5 
 toate 

dep. fluviatile 
medii 

Absent
e  

Abs
ente 5,1-10 m 

f. 
frecvent
ă 
bun 

10,9 0,78 L- 
ISfv.P3.5 – 
NB – I3 – 
Q6 

35 KZ ti  

Xad,ca 
,44. k1– 
l/l– Te.m - 
Ps 

versant 
terasat 

15,1 - 20 
  toate 

Loess; 
medie; 

Absent
e  

Abs
ente 

peste 10 
m 

absentă 
bun 11,4 0,82 

D- 
VT.P17.5 – 
NB – Q7 

36 KZ ti  

X ca.k1 – 
l/l – Te.m 
– A.e1 

slab  
înclinat 

2,1 - 5 
      - 

Loess; 
medie; 

Absent
e  

Abs
ente 

peste 10 
m 

absentă 
bun 0,9 0,06 

D- IS.P3.0 
– NB – Q7 

37 KZ ti  

Xca.k1 – l/l 
– Te.m – 
A.e1 

culme 
largă 

2,1 - 5 
  toate 

Loess; 
medie; 

Absent
e  

Abs
ente 

peste 10 
m 

absentă 
bun 9,5 0,68 

D- CL.P3.5 
– NB – Q7 

38 KZ ti  

X ca.k1 – 
l/l – Te.m 
– A.e1 

versant 
lung 

5,1 - 10 
      - 

Loess; 
medie; 

Absent
e  

Abs
ente 

peste 10 
m 

absentă 
bun 37,0 2,66 

D- 
NL.P07.0 – 
NB – Q7 

39 KZ ti  

X ca.k1 – 
l/l – Te.m 
– A.e1 

versant 
scurt 

10,1 - 15 
 N + NE 

Loess; 
medie; 

Absent
e  

Abs
ente 

peste 10 
m 

absentă 
bun 13,3 0,96 

D- 
NS.P12.1 – 
NB – Q7 

40 KZ ti  

X ca.k1 – 
l/l – Te.m 
– A.e1 

versant 
lung 

10,1 - 15 
 E + NV 

Loess; 
medie; 

Absent
e  

Abs
ente 

peste 10 
m 

absentă 
bun 

9,8 0,70 
D- 
NL.P12.2 – 
NB – Q7 

41 KZ ti  

X ca.k1 – 
l/l – Te.m 
– A.e1 

versant 
lung 

10,1 - 15 
  V + SE 

Loess; 
medie; 

Absent
e  

Abs
ente 

peste 10 
m 

absentă 
bun 

10,8 0,78 
D- 
NL.P12.4 – 
NB – Q7 

42 KZ ti  

X ca.k1 – 
l/l – Te.m 
– A.e1 

versant 
scurt 

15,1 - 20 
  N + NE 

Loess; 
medie; Absent

e  
Abs
ente 

peste 10 
m 

absentă 
intens 

2,3 0,17 

D- 
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NS.P17.1 – 
NB – Q7 

43 KZ ti  

X ca.k1 – 
l/l – Te.m 
– A.e1 

versant 
scurt 

15,1 - 20 
 E + NV 

Loess; 
medie; 

Absent
e  

Abs
ente 

peste 10 
m 

absentă 
intens 4,1 0,29 

D- 
NS.P17.2 – 
NB – Q7 

44 KZ ti  

X ca.k1 – 
l/l – Te.m 
– A.e1 

versant 
scurt 

15,1 - 20 
  S + SV 

Loess; 
medie; 

Absent
e  

Abs
ente 

peste 10 
m 

absentă 
intens 4,7 0,34 

D- 
NS.P17.3 – 
NB – Q7 

45 KZ ti  

X ca.k1 – 
l/l – Te.m 
– A.e1 

versant 
scurt 

15,1 - 20 
 V + SE 

Loess; 
medie; 

Absent
e  

Abs
ente 

peste 10 
m 

absentă 
intens 14,7 1,06 

D- 
NS.P17.4 – 
NB – Q7 

 
 
NR 
UT 

FORMULA  UT 

RELIEF 
 
      ROCA 
SUBIACE
NTĂ 

SUPRAFAȚA 
TEREN HIDROLOGIE SUPRAFAȚA 

Mezo  și 
Microrelief  

Panta % 
Expoziți
e 

Acop 
stânci, 
bolovani, 
etc  

Eroz. 
adânc. 
Alunecă
ri 

Adâncime 
apa 
freatică 

Inundabi
litate 
Drenaj 
global 

Ha % 

46 KZ ti  

X ca.k1 – 
l/l – Te.m 
– A.e1 

versant 
scurt 

20,1 - 25 
 N + NE 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente peste 10 
m 

absentă 
intens 1,4 0,10 

D- 
NS.P22.1 – 
NB – Q7 

47 KZ ti  

X ca.k1 – 
l/l – Te.m 
– A.e1 

versant 
scurt 

20,1 - 25 
 E + NV 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente peste 10 
m 

absentă 
intens 

2,7 0,19 
D- 
NS.P22.2 – 
NB – Q7 

48 KZ ti  

X ca.k1 – 
l/l – Te.m 
– A.e1 

versant 
scurt 

20,1 - 25 
 S + SV 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente 
peste 10 
m 

absentă 
intens 2,1 0,15 

D- 
NS.P22.3 – 
NB – Q7 

49 KZ ti  

X ca.k1 – 
l/l – Te.m 
– A.e1 

versant 
scurt 

20,1 - 25 
 V + SE 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente peste 10 
m 

absentă 
intens 5,6 0,40 

D- 
NS.P22.4 – 
NB – Q7 

50 KZ ti  

X ca.k1 – 
s/s – Te.m 
– A.e3 

versant 
lung 

5,1 - 10 
      - 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente peste 10 
m 

absentă 
bun 

12,9 0,93 
D- 
NL.P07.0 – 
NB – Q7 

51 KZ ti  

X ca.k1 – 
s/s – Te.m 
– A.e3 

versant 
lung 

10,1 - 15 
 E + NV 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente 
peste 10 
m 

absentă 
bun 3,2 0,23 

D- 
NL.P12.2 – 
NB – Q7 

52 KZ ti  

X ca.k1 – 
s/s – Te.m 
– A.e3 

versant 
lung 

10,1 - 15 
 S + SV 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente peste 10 
m 

absentă 
bun 9,2 0,66 

D- 
NL.P12.3 – 
NB – Q7 

53 KZ ti  

X ca.k1 – 
s/s – Te.m 
– A.e3 

versant 
lung 

10,1 - 15 
 V + SE 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente 
peste 10 
m 

absentă 
bun 8,3 0,60 

D- 
NL.P12.4 – 
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NB – Q7 

54 KZ ti  

X ca.k1 – 
s/s – Te.m 
– A.e3 

versant 
scurt 

15,1 - 20 
 E + NV 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente peste 10 
m 

absentă 
intens 6,5 0,47 

D- 
NS.P17.2 – 
NB – Q7 

55 KZ ti  

X ca.k1 – 
s/s – Te.m 
– A.e3 

versant 
scurt 

15,1 - 20 
 S + SV 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente peste 10 
m 

absentă 
intens 

3,6 0,26 
D- 
NS.P17.3 – 
NB – Q7 

56 KZ ti  

X ca.k1 – 
s/s – Te.m 
– A.e3 

versant 
scurt 

15,1 - 20 
 V + SE 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente 
peste 10 
m 

absentă 
intens 4,2 0,30 

D- 
NS.P17.4 – 
NB – Q7 

57 KZ ti  

X 44,ca.k1 

– s/s – 
Te.m – 
Ps.e3 

versant 
terasat 

 15,1 - 
20 
 toate 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente peste 10 
m 

absentă 
bun 

3,7 0,27 
D- 
VT.P17.5 – 
NB – Q7 

58 CZ ka  

Xca.k1 – 
s/s – Te.m 
– A 

slab 
înclinat 

  2,1 – 5 
      - 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente peste 10 
m 

absentă 
bun 

1,4 0,10 
D- IS.P3.0 
– NB – Q7 

59 CZ ka  

Xca.k1 – 
s/s – Te.m 
– A 

culme 
largă 

  2,1 - 5 
  toate 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente peste 10 
m 

absentă 
bun 2,2 0,16 

D- CL.P3.5 
– NB – Q7 

60 CZ ka  

Xca.k1 – l/l 
– Te.m – 
A 

versant 
lung 

5,1 - 10 
      - 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente 
peste 10 
m 

absentă 
bun 8,4 0,60 

D- NL.P7.0 
– NB – Q7 

61 CZ ka  

X44,ca.k1 

– l/l – 
Te.m – Ps 

versant 
scurt 

10,1 - 15 
 E + NV 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente 
peste 10 
m 

absentă 
bun 2,2 0,16 

D- 
NS.P12.2 – 
NB – Q7 
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ROCA 
SUBIAC
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bolovani, 
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ri 
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litate 
Drenaj 
global 

Ha % 

62 CZ ka  

X ad,44, 
ca.k1 – s/s – 
Te.m – A 

culme 
largă 

  2,1 - 5 
  toate 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente peste 10 
m 

absentă 
bun 2,2 0,16 

D- CL.P3.5 – 
NB – Q7 

63 CZ ka  

X ad,44, 
ca.k1 – s/s – 
Te.m – A 

versant 
lung 

5,1 - 10 
      - 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente 
peste 10 
m 

absentă 
bun 9,9 0,71 

D- NL.P07.0 
– NB – Q7 

64 CZ ka  

X ad,44, 
ca.k1 – s/s – 
Te.m – A 

versant 
scurt 

10,1 - 15 
 E + NV 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente peste 10 
m 

absentă 
bun 

1,6 0,12 
D- NS.P12.2 
– NB – Q7 

65 CZ ka  

Xcu.k1 – l/l – 
Te.m – A 

fund 
vale 
îngustă 

  2,1 - 5 
   toate 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente 
peste 10 
m 

f. 
frecvent
ă 
bun 

21,3 1,53 
D- ISfv.P03.5 
– NB – Q7 
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66 CZ ka  

Xca.k1 – l/l – 
Te.m – A.e1 

culme 
largă 

  2,1 - 5 
  toate 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente peste 10 
m 

absentă 
bun 

1,9 0,14 
D- CL.P3.5 – 
NB – Q7 

67 CZ ka  

Xca.k1 – l/l – 
Te.m – A.e1 

versant 
lung 

5,1 - 10 
      - 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente peste 10 
m 

absentă 
bun 

29,0 2,09 
D- NL.P07.0 
– NB – Q7 

68 CZ ka  

Xca.k1 – l/l – 
Te.m – A.e1 

versant 
lung 

10,1 - 15 
 N + NE 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente peste 10 
m 

absentă 
bun 

9,1 0,65 
D- NL.P12.1 
– NB – Q7 

69 CZ ka  

Xca.k1 – l/l – 
Te.m – A.e1 

versant 
lung 

10,1 - 15 
 E + NV 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente peste 10 
m 

absentă 
bun 

10,1 0,73 
D- NL.P12.2 
– NB – Q7 

70 CZ ka  

Xca.k1 – l/l – 
Te.m – A.e1 

versant 
scurt 

10,1 - 15 
 V + SE 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente peste 10 
m 

absentă 
bun 

1,7 0,12 
D- NS.P12.4 
– NB – Q7 

71 CZ ka  

Xca.k1 – l/l – 
Te.m – A.e1 

versant 
scurt 

15,1 - 20 
 N + NE 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente peste 10 
m 

absentă 
intens 

4,2 0,30 
D- NL.P17.1 
– NB – Q7 

72 CZ ka  

Xca.k1 – l/l – 
Te.m – A.e1 

versant 
scurt 

15,1 - 20 
 S + SV 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente peste 10 
m 

absentă 
intens 

2,1 0,15 
D- NL.P17.2 
– NB – Q7 

73 CZ ka  

Xca.k1 – l/l – 
Te.m – A.e1 

versant 
scurt 

15,1 - 20 
 V + SE 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente peste 10 
m 

absentă 
intens 

3,1 0,22 
D- NL.P17.2 
– NB – Q7 

74 CZ ka  

Xca.k1 – l/l – 
Te.m – A.e3 

versant 
scurt 

10,1 - 15 
 E + NV 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente peste 10 
m 

absentă 
bun 

2,4 0,17 
D- NS.P12.2 
– NB – Q7 

75 CZ ka  

Xca.k1 – l/l – 
Te.m – A.e3 

versant 
scurt 

10,1 - 15 
  S + SV 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente peste 10 
m 

absentă 
bun 

4,5 0,32 
D- NS.P12.3 
– NB – Q7 

76 CZ ka  

Xca.k1 – l/l – 
Te.m – A.e3 

versant 
scurt 

10,1 - 15 
 V + SE 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente peste 10 
m 

absentă 
bun 4,7 0,34 

D- NS.P12.4 
– NB – Q7 

77 CZ ka  

Xca.k1 – l/l – 
Te.m – A.e3 

versant 
scurt 

15,1 - 20 
 N + NE 

Loess; 
medie; 

Absente  Absente peste 10 
m 

absentă 
intens 1,6 0,12 

D- NS.P17.1 
– NB – Q7 
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78 CZ ka  

Xca.k1 – l/l 
– Te.m – 
A.e3 

versant 
scurt 

15,1 - 20 
 E + NV 

Loess; 
medie; 

Absen
te  

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
intens 

9,3 0,67 
D- 
NS.P17.2 – 
NB – Q7 

79 CZ ka  

Xca.k1 – l/l 
– Te.m – 
A.e3 

versant 
scurt 

15,1 - 20 
 V + SE 

Loess; 
medie; 

Absen
te  

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
intens 8,0 0,58 

D- 
NS.P17.4 – 
NB – Q7 

80 CZ ka  

Xca.k1 – l/l 
– Te.m – 
A.e3 

versant 
scurt 

20,1 - 25 
 S + SV 

Loess; 
medie; 

Absen
te  

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
intens 1,9 0,14 

D- 
NS.P22.3 – 
NB – Q7 
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81 CZ ka  

Xca.k1 – l/l 
– Te.m – 
A.e3 

versant 
scurt 

20,1 - 25 
 V + SE 

Loess; 
medie; 

Absen
te  

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
intens 17,4 1,25 

D- 
NS.P22.4 – 
NB – Q7 

82 CZ cb  

Xca.k3 – l/l 
– Te.m – 
A 

slab 
înclinat 

  2,1 – 5 
      - 

Loess; 
medie; 

Absen
te  

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
bun 7,2 0,52 

D- IS.P03.0 
– NB – Q7 

83 CZ cb  

Xca.k3 – 
s/s – Te.m 
– A.e1 

versant 
lung 

5,1 - 10 
      - 

Loess; 
medie; 

Absen
te  

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
bun 4,2 0,30 

D- 
NL.P07.0 – 
NB – Q7 

84 FZ cb  

 X44 - l/l – 
Te.m – Ps 

fund 
vale 
îngustă 

  1 - 5 
 toate 

Loess; 
medie; 

Absen
te  

Absen
te 

peste 10 
m 

f. 
frecvent
ă 
intens 

30,9 2,22 D- 
ISfv.P03.5 
– NB – I3 - 
Q7 

85 FZ cb  

 X44,cu - 
l/l – Te.m 
– Ps 

fund 
vale 
îngustă 

  1 - 5 
 toate 

Loess; 
medie; 

Absen
te  

Absen
te 

peste 10 
m 

f. 
frecvent
ă 
intens 

21,1 1,52 D- 
ISfv.P03.5 
– NB – I3 - 
Q7 

86 GS sc 
ka 

G6S2k1– 
l/l– Tf.m - 
A 

șes aluv. 
jos 

sub 1 dep. 
fluviatile 

medii Absen
te  

Absen
te 

0,7-1,0 m absentă 
slab 

31,2 2,24 
L- SJ.P02.0 
– NB – Q2 

87 EC ti  

X44k4 - 
n/u - Te.g 
- Ps 

cvasi-
orizontal 

  0 - 2 
      - 

Nisipuri; 
grosieră; 

Absen
te 

Absen
te 

4,00 – 5 m 

absentă 
excesiv 

43,0 3,09 
C.DF.P02. 
0 – NA – 
Q5 

88 EC ti  

k3 - u/u - 
Te.g - A 

slab 
înclinat 

  2,1 – 5 
      - 

Nisipuri; 
grosieră; 

Absen
te 

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 

8,6 0,62 C.IS.P02. 
0 – NA – 
Q7 

89 EC ti  

k3 - u/u - 
Te.g - A 

versant 
lung 

5,1 - 10 
      - 

Nisipuri; 
grosieră; 

Absen
te 

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 

20,7 1,49 C.NL.P07. 
0 – NA – 
Q7 

90 EC ti  

k3 - u/u - 
Te.g - A 

versant 
scurt 

10,1- 15 
 E + NV 

Nisipuri; 
grosieră; 

Absen
te 

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 

6,3 0,45 C.NS.P12. 
2 – NA – 
Q7 

91 EC ti  

k3 - u/u - 
Te.g - A 

versant 
scurt 

10,1- 15 
 S + SV 

Nisipuri; 
grosieră; 

Absen
te 

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 

1,4 0,10 C.NS.P12. 
3 – NA – 
Q7 

92 EC ti  

k3 - u/u - 
Te.g - A 

versant 
scurt 

10,1- 15 
 V + SE 

Nisipuri; 
grosieră; 

Absen
te 

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 

3,7 0,27 C.NS.P12. 
4 – NA – 
Q7 

93 EC ti  

k3 - u/u - 
Te.g - A 

versant 
scurt 

15,1- 20 
 E + NV 

Nisipuri; 
grosieră; 

Absen
te 

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 

1,5 0,11 C.NS.P17. 
2 – NA – 
Q7 
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Microreli
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stânci, 
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litate 
Drenaj 
global 
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94 EC ti  

k3 - u/u - 
Te.g - A 

versant 
scurt 

15,1- 20 
 V + SE 

Nisipuri; 
grosieră; 

Absen
te 

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 

4,1 0,29 C.NS.P17. 
4– NA – 
Q7 

95 EC ti  

k3 - u/u - 
Te.g - A 

versant 
scurt 

20,1 -25 
 E + NV 

Nisipuri; 
grosieră; 

Absen
te 

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 

2,5 0,18 C.NS.P22. 
2– NA – 
Q7 

96 EC ti  

k3 - u/u - 
Te.g - A 

versant 
scurt 

25,1 -35 
 N + NE 

Nisipuri; 
grosieră; 

Absen
te 

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 

2,6 0,19 C.NS.P30. 
1– NA – 
Q7 

97 EC mo  

Xca.k3 – 
t/l - Te.m - 
A 

versant 
lung 

10,1- 15 
 E + NV 

Loess; 
medie; 

Absen
te 

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
bun 

3,2 0,23 
D.NL.P12.
2 – NB – 
Q7 

98 EC mo  

Xca.k3 – 
t/l - Te.m - 
A 

versant 
scurt 

15,1- 20 
 N + NE 

Loess; 
medie; 

Absen
te 

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
intens 

5,8 0,42 
D.NS.P17.
1 – NB – 
Q7 

99 EC mo  

Xca.k3 – 
t/l - Te.m - 
A 

versant 
scurt 

15,1- 20 
 E + NV 

Loess; 
medie; 

Absen
te 

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
intens 

4,3 0,31 
D.NS.P17.
2 – NB – 
Q7 

100 EC mo  

X44.k3 – 
t/l - Te.m - 
Ps 

versant 
scurt 

20,1 - 25 
 N + NE 

Loess; 
medie; 

Absen
te 

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
intens 

8,9 0,64 
D.NS.P22.
1 – NB – 
Q7 

101 EC mo  

X44,ca.k3 
– t/l - Te.m 
- Ps 

versant 
scurt 

20,1 - 25 
 E + NV 

Loess; 
medie; 

Absen
te 

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
intens 

28,0 2,01 
D.NS.P22.
2 – NB – 
Q7 

102 EC mo  

X44,ca.k3 
– t/l - Te.m 
- Ps 

versant 
scurt 

25,1 - 35 
V + SE 

Loess; 
medie; 

Absen
te 

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
intens 

13,9 1,00 
D.NS.P30.
4 – NB – 
Q7 

103 EC mo  

X44.k3 – 
t/l - Te.m - 
Ps 

versant 
scurt 

35,1 - 50 
E + NV 

Loess; 
medie; 

Absen
te 

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
intens 

22,8 1,64 
D.NS.P42.
2 – NB – 
Q7 

104 EC mo  

X44,ca.k3 
– t/l - Te.m 
- Ps 

versant 
scurt 

35,1 - 50 
V + SE 

Loess; 
medie; 

Absen
te 

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
intens 

2,3 0,17 
D.NS.P42.
4 – NB – 
Q7 

105 EC mo  

Xca.k3 – 
t/l - Te.m – 
A.e1 

culme 
largă 

5,1 - 10 
 toate 

Loess; 
medie; 

Absen
te 

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
bun 

6,0 0,43 
D.CL.P07.
5 – NB – 
Q7 

106 EC mo  Xca.k3 – 
t/l - Te.m – 

versant 
lung 

5,1 – 10 
      - 

Loess; 
medie; 

Absen
te 

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
bun 15,2 1,09 
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A.e1 

C.NL.P07. 
0 – NB – 
Q7 

107 EC mo  

Xca k3 – 
t/l - Te.m – 
A.e1 

versant 
lung 

10,1- 15 
 N + NE 

Loess; 
medie; 

Absen
te 

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
bun 

6,1 0,44 
D.NL.P12.
1 – NB – 
Q7 

108 EC mo  

Xca k3 – 
t/l - Te.m – 
A.e1 

versant 
lung 

10,1- 15 
 E + NV 

Loess; 
medie; 

Absen
te 

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
bun 

9,8 0,70 
D.NL.P12.
2 – NB – 
Q7 

109 EC mo  

Xca k3 – 
t/l - Te.m – 
A.e1 

versant 
scurt 

10,1- 15 
 S + SV 

Loess; 
medie; 

Absen
te 

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
bun 

2,4 0,17 
D.NS.P12.
3 – NB – 
Q7 

 
 

110 EC mo  

Xca k3 – t/l - 
Te.m – A.e1 

versant 
scurt 

10,1- 15 
 V + SE 

Loess; 
medie; Abs

ente 
Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
bun 

12,9 0,93 
D.NS.P12.4 
– NB – Q7 

111 EC mo  

Xca k3 – t/l - 
Te.m – A.e1 

versant 
scurt 

15,1- 20 
N + NE 

Loess; 
medie; Abs

ente 
Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
intens 

7,7 0,55 
D.NS.P17.1 
– NB – Q7 

112 EC mo  

Xca k3 – t/l - 
Te.m – A.e1 

versant 
scurt 

20,1 - 25 
 E + NV 

Loess; 
medie; Abs

ente 
Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
intens 

8,6 0,62 
D.NS.P22.2 
– NB – Q7 

113 EC mo 

k4 - u/u - 
Te.g - A 

slab 
înclinat 

2,1 - 5 
      - 

Nisipuri; 
grosieră; Abs

ente 
Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 

10,9 0,78 
D.IS.P03.0 – 
NA – Q7 

114 EC mo 

k4 - u/u - 
Te.g - A 

culme 
largă 

2,1 - 5           
toate 

Nisipuri; 
grosieră; Abs

ente 
Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 

1,7 0,12 
D.CL.P03.5 
– NA – Q7 

115 EC mo 

k4 - u/u - 
Te.g - A 

versant 
lung 

5,1 - 10 
      - 

Nisipuri; 
grosieră; Abs

ente 
Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 

30,3 2,18 
D.NL.P07.0 
– NA – Q7 

116 EC mo 

k4 - u/u - 
Te.g - A 

versant 
scurt 

10,1- 15 
 E + NV 

Nisipuri; 
grosieră; Abs

ente 
Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 

19,4 1,40 
D.NS.P12.2
– NA – Q7 

117 EC mo 

k4 - u/u - 
Te.g - A 

versant 
scurt 

10,1- 15 
 S + SV 

Nisipuri; 
grosieră; Abs

ente 
Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 

2,5 0,18 
D.NS.P12.3
– NA – Q7 

118 EC mo 

k4 - u/u - 
Te.g - A 

versant 
scurt 

15,1- 20 
 N + NE 

Nisipuri; 
grosieră; Abs

ente 
Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 

3,5 0,25 
D.NS.P17.1
– NA – Q7 

119 EC mo 

k4 - u/u - 
Te.g - A 

versant 
scurt 

15,1- 20 
 E + NV 

Nisipuri; 
grosieră; Abs

ente 
Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 

2,3 0,17 
D.NS.P17.2
– NA – Q7 

120 EC mo 

k4 - u/u - 
Te.g - A 

versant 
scurt 

15,1- 20 
 S + SV 

Nisipuri; 
grosieră; Abs

ente 
Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 

5,8 0,42 
D.NS.P17.3
– NA – Q7 

121 EC mo li  

X44.d2– sq2 
– Ss122 – 
Ps 

versant 
scurt 

 25,1 - 
35 
  E + NV 

  
silicatice 
metamor
fice 

mod
erat 
bolo
văno
s 

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 

0,8 0,06 
D.NS.P30.2
– CAm  – Z2 
- Q7 
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122 EC mo li  

X44.d2– sq2 
– Ss122 – 
Ps 

versant 
scurt 

 35,1 - 
50 
  V + SE 

silicatice 
metamor

fice 

mod
erat 
bolo
văno
s 

Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 

3,6 0,26 
D.NS.P30.2
– CAm  – Z2 
- Q7 

123 AT er ka  

k1 – s/s – 
Te.m – A.e5 

versant 
scurt 

15,1- 20 
 E + NV 

Loess; 
medie; Abs

ente 
Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 

0,7 0,05 
D.NS.P17.2
– NB – Q7 

124 AT er ka  

k1 – s/s – 
Te.m – A.e5 

versant 
scurt 

20,1 - 25 
 S + SV 

Loess; 
medie; Abs

ente 
Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 3,1 0,22 D.NS.P22.3– 

NB – Q7 

125 AT er ka  

k1 – s/s – 
Te.m – A.e5 

versant 
scurt 

20,1 - 25 
 V + SE 

Loess; 
medie; Abs

ente 
Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 11,1 0,80 

D.NS.P22.4– 
NB – Q7 

126 AT er ka  

k1 – s/s – 
Te.m – A.e5 

versant 
scurt 

25,1 - 35 
 E + NV 

Loess; 
medie; Abs

ente 
Absen
te 

peste 10 
m 

absentă 
excesiv 3,6 0,26 D.NS.P30.2– 

NB – Q7 

 

UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 1 
Denumire :  Litosol eutric, foarte superficial, lutos moderat s cheletic, pe roci silicatice   
                       hipobazice metamorfice, p ăşune 
Formula:   LS eu – X 44d1 - sq 2 - Ss122 - P 
Suprafa ţa    

220,7    ha  

15,85   %         

Răspândirea : 
Răspândirea :  
culmi, martori 
de eroziune 

Condi ţii naturale  în care  
apare:  zona deluroasă, culmi, 
granite, folosinţă păşune sau 
neproductiv 
 

Aspectul suprafe ţei 
terenului:  caracter moderat-
puternic bolovănos sau 
stâncos 
Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia): soluri 
litice slab-puternic profunde 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice:   
 Profil scurt de tip A(m)ţ – 
Rp,  cu orizontul superior de 5-20 
cm, cu textură lutonisipoasă şi 
conţinut  moderat de schelet  de 
diverse mărimi,  structură  
grăunţoasă moderat-bine 
dezvoltată cu agregate de 
mărime medie, nu face 
efervescenţă, slab plastic, slab 
aderent. 
 Roca  dură apare sub 5-
20 cm şi este reprezentată prin 
roci metamorfice hipobazice. 
 Terenul este acoperit cu 
stânci sau bolovani în proporţie 
de 26-60%. 

 

Fizice:   
- Volum edafic 
util mic sau 
foarte mic ( sub 
20%) 
- permeabilitate  
mare – 15 mm/h 
 

Chimice  
- Reacţia solului: slab acidă 
 pH 6,1 
- Conţinutul de: 
- CaCO3 - absent 
humus -  mijlociu  5,06 % 
      
azot total – mijlociu 0,240
  
fosfor mobil – mijlociu  32 
ppm     
potasiu mobil – mijlociu  
138 ppm  
grad se  saturaţie în  baze  
86% (eubazic) 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.)  
- eroziune 
geologică 
foarte intensă 
- drenaj global 

excesiv  
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 2 
Denumire :  Regosol  calcaric, carbonatic, lutonisipos/nisipolu tos, pe loess, p ăşune 
Formula:   RS ka x 44xca k1 – s/u – Te.g – P 
Profil 265  
Suprafa ţa    

78,1 ha  

 5,62  %                

Răspândirea :  
versanţi 

Condi ţii naturale  în care  
apare:  versanţi scurţi, loess, sub 
vegetaţie naturală, cu folosinţa 
păşune 
 
 

Aspectul suprafe ţei 
terenului:  caracter moderat-
puternic bolovănos sau 
stâncos 
Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia) 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice:   Prezintă profil 
scurt, de tip Ao – Cca, datorită 
eroziunii geologice. 
 Orizontul Ao  este gros de 
20 – 26 cm, are culoare 10YR 4/4 
(bruniu), textură lutonisipoasă, 
nestructurat sau slab structurat 
de tip mic grăunţos, face 
moderat-puternic efervescenţă, 
trecere clară, dreaptă, slab 
plastic, slab aderent. 
 Orizontul Cca apare sub 
Ao (21-26 cm), are culoare 10YR 
5/4 (brun gălbui) în partea 
superioară şi se deschide treptat 
către bază 10YR 5,5/4 (brun-
gălbui intens), textură 
nisipolutoasă, slab structurat doar 
în partea superioară, de tip mic 
grăunţos, face puternic 
efervescenţă. 

 

Fizice:   
 Solul 
este extrem de 
profund, peste 
200 cm, foarte 
poros - 53%,  
permeabilitate 
mare  - 12 mm/h 
 

Chimice:    reacţia solului 
este slab alcalină.         pH 
8,0  
Conţinutul de: CaCO3 - 
mijlociu între 0 – 25 cm, 
mare în restul profilului. 10– 
15 % 
-humus  - mijlociu în Aoț, 
mic în Ao, extrem de mic în 
rest    2,56  - 0,3 % 
-azot total – mic în  Aoț, 
foarte mic în rest 0,128 – 
0,014 % 
-fosfor mobil –mic  17 – 9  
ppm  
-potasiu mobil – mic în Aoţ, 
foarte  mic ,în rest 110 – 35 
ppm 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.) 
 Eroziune 
geologică, 
drenaj global 
intens,. 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 3 
Denumire :  Regosol molic - calcaric, calcic,  carbonatic, luto s/lutos,  
                         pe loess,   păşune            
Formula:   RS mo ka - X 44Xca k1 - s/s - Te.m - P              
Profil principal:  660 
Suprafa ţa    

89,0 ha     

6,40 %      

Răspândirea :  
versanţi 

Condi ţii naturale  în care  
apare:  versanţi scurţi, loess, sub 
vegetaţie naturală, cu folosinţa 
păşune 
 
 

Aspectul suprafe ţei 
terenului:  caracter moderat-
puternic bolovănos sau 
stâncos 
Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia) 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice:   Prezintă profil 
scurt, de tip Am – Cca, datorită 
eroziunii geologice. 
 Orizontul Am  este gros 
de 25 – 35 cm, are culoare 10YR 
3,5/3 (negru - bruniu), textură 
lutoasă, nestructurat sau slab 
structurat de tip mic grăunţos, 
face moderat-puternic 
efervescenţă, trecere clară, 
dreaptă, slab plastic, slab 
aderent. 
 Orizontul Cca apare 
imediat sub Am, are culoare 
10YR 4/4 (brun) în partea 
superioară şi se deschide treptat 
către bază 10YR 5,5/4 (brun-
gălbui intens), textură 
lutonisipoasă, slab structurat doar 
în partea superioară, de tip mic 
grăunţos, face puternic 
efervescenţă. 

 

Fizice:   
 Solul 
este extrem de 
profund,peste 
200 cm, foarte 
poros - 53% şi 
moderat 
permeabil - 5 
mm/h 
 

Chimice:    reacţia solului 
este slab alcalină.         pH 
8,0 - 8,2   
 Conţinutul de:  
CaCO3 – mijlociu 0 – 10 cm 
(Amț) mare în rest   10 –16 
% 
humus  - mic în Am, foarte 
mic în rest  1,9 – 0,2 % 
azot total –  foarte mic 
0,092 – 0,008% 
fosfor mobil –mic în Am, 
foarte mic în rest  11 – 4  
ppm  
potasiu mobil – mijlociu în 
Amț, foarte mic în rest 137 - 
38 ppm 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.) 
 Eroziune 

geologică, 

drenaj global 

intens  
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 4 
Denumire :  Psamosol molic - calcaric, carbonatic, calcic, nisi polutos/nisipolutos, pe nisipuri,   
arabil, erodat slab.            
Formula       PS mo ka – k 1 - u/u - Te.g – A.e1              
  Localizare profil principal (sistem WGS): 45 0 20′ 11,016″ N 
                                                                                                280 10′ 38,346″ E        
  Profil principal : 742; 
Suprafa ţa    

33,0  ha     

2,37 %      

Răspândirea :  
limitrof  luncii. 

Condi ţii naturale  în care  
apare:  versanți, nisipuri, apa 
freatică peste 10 m  
 

Aspectul suprafe ţei 
terenului:  caracter moderat-
puternic bolovănos sau 
stâncos 
Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia) 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice:   Prezintă profil de 
tip Am – A/C – Ck – Cca și  deși, 
la prima vedere, pare a fi  un 
Kastanoziom, nu sunt îndeplinite 
condițiile de conținut minim de 
humus de 1% în orizonturile 
superioare Am și A/C. 
 Orizontul Am  este gros 
de 25 – 30 cm, are culoare 10YR 
3 /2,5 (negru - bruniu), textură 
nisipolutoasă, nestructurat, face 
slab efervescenţă, trecere clară, 
dreaptă, neplastic, neaderent. 

Orizontul A/C  apare între 
25-43 cm, are culoare 10YR 3/3 
(brun închis), textură 
nisipolutoasă, lipsit de structură, 
necoeziv,  neplastic, neaderent, 
face moderat efervescență, 
trecere treptată, dreaptă. 
 Orizontul Ck apare între 
43 - 63 cm, are culoare 10YR 4/4 
(brun), textură nisipolutoasă, 
nestructurat, neplastic, 
neaderent, face puternic 
efervescenţă. 

Orizontul Cca  apare sub 
63 cm, are culoarea 10YR 5,5/4 
(brun-gălbui intens), lipsit de 
structură, foarte slab coeziv,  
neplastic, neaderent, face 
puternic efervescență. 

Fizice:   
 Solul 
este extrem de 
profund,peste 
200 cm, foarte 
poros - 53% şi 
permeabilitate 
mare  - 25 
mm/h. 

Chimice:    reacţia solului 
este slab alcalină.         pH 
7,7 - 8,2  
Conţinutul de:  
CaCO3 –mic 0 - 25 cm 
mijlociu 25 – 65 cm, mare  
în rest   1 –15,4 % 
-humus  - foarte mic  tot 
profilul  0,82 – 0,22 % 
-azot total –  foarte mic 
0,042 – 0,012% 
-fosfor mobil –mare 0 – 12 
cm, mijlociu  12 – 25 cm, 
mic în rest 62 - 15  ppm  
-potasiu mobil – mic 0 – 12 
cm, foarte mic în rest 83 - 
29 ppm 
 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.) 
  Pericol 
de eroziune, 
drenaj global 
intens,. 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 5 
Denumire :  Aluviosol  salinic calcaric, freatic umed,  nisipol utos / nisipolutos,  
                           pe depozite fluviatile m edii,   arabil.           
Formula       AS ka - G 1S25k1 –  u/u – Tf.m – A  
Localizare profil principal în sistem WGS 84 :  45 0 25’ 32,73’’ N    
        280 08’ 49,422” E        
  Profil principal : 2; 
Suprafa ţa    

12,6 ha   

0,91   %           

Răspândirea :  
limitrof  luncii. 

Condi ţii naturale  în care  
apare:  luncă îndiguită şi 
desecată, şes aluvial înalt, apa 
freatică 3-4 m 
 

Aspectul suprafe ţei 
terenului:   
Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia) 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice:   Prezintă profil de  
tip Ao –  Ck – Ck sc.  

Orizontul Ao este gros de 
25-35 cm, prelucrat în primii 12 
cm (Aop) are  culoarea 2,5Y 4/3 
(brun oliv), textură  grosieră, 
nisipolutoasă, nestructurat  
neplastic,  neaderent, trecere  
treptată, dreaptă. 
           Orizontul Ck1  apare între 
26 - 56 cm, are culoarea 2,5 Y 
5/3 (galben închis), textură 
grosieră, nisipolutoasă, neplastic 
și neaderent, face moderat 
efervescență, trecere treptată, 
dreaptă. 

Orizontul Cksc  apare sub 
56 cm, are culoarea 2,5 Y 4/2 
(cenușiu închis), textură medie, 
lutonisipoasă, slab plastic și slab 
aderent, face moderat 
efervescență, slab salinizat de tip 
sulfatic. 

Fizice:  Sol 
maturat, slab 
tasat, poros,  cu 
permeabilitate 
mare, 15 mm/h,  
volum edafic util 
extrem de mare 
 

Chimice:    reacţia solului 
este moderat sau slab 
alcalină  tot profilul  pH 7,8 
– 8,0        
Conţinutul de: CaCO3 – 
moderat  4 – 6 % 
 humus  - mic 0 – 12 cm, 
foarte mic sub 12 cm  1,3 – 
0,1% 
azot total –foarte mic  0,075 
– 0,008 % 
fosfor mobil  –mare 0-26 
cm, mijlociu în rest 59 - 26  
ppm 
potasiu mobil – foarte mare 
0-12 cm, mare 12-26 cm, 
mic în rest 330 - 77  ppm 
                                   
salinizat slab de tip sulfatic 
sub 56 cm 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.)  
                
Pericol  de  
sărăturare şi  
ridicarea 
nivelului  
freatic datorită  
colmatării  
sau  
distrugerii  
canalelor  de  
drenaj. 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 6 
Denumire :  Aluviosol  molic calcaric, freatic umed,  lutos / l utos,  
                           pe depozite fluviatile m edii,   arabil. 
Formula       AS mo ka - G 1k1 –  l/l – Tf.m – A  
           Localizare profil principal în sistem WGS 84 :  45 0 17’ 19,698’’ N    

          280 05’ 58,086” E        
  Profil principal : 453; 
Suprafa ţa    

23,5 ha    

1,69   %           

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  luncă îndiguită şi 
desecată, şes aluvial înalt, apa 
freatică 2-3 m 
 

Aspectul suprafe ţei 
terenului:   
Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia) 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice:   Prezintă profil de  
tip Am – AGr – CGr.  
 

Orizontul Am este gros de 
25-35 cm, prelucrat în primii 12-
15 cm (Amp) are  culoarea 2,5Y 
3/2 (negru bruniu), textură  
medie, lutoasă,  nestructurat sau 
slab structurat mic grăunțos,  slab 
plastic,  slab  aderent, trecere  
treptată, dreaptă. 
 Orizontul AGr este gros 
de 17-25 cm (31-56 cm), are 
culoarea 2,5 Y 2,5-3/2 (negru 
bruniu), are textură medie, 
lutoasă, moderat structurat de tip 
poliedric subangular cu agregate 
medii, moderat  plastic  și 
aderent, face moderat 
efervescență. 

Orizontul CGr  apare sub  
56 cm, are culoarea 2,5 Y 4-5/1,5 
(cenușiu gălbui), textură medie, 
lutoasă, slab sau moderat 
structurat de tip mic poliedric, 
plastic și  aderent, face moderat 
efervescență, trecere treptată, 
dreaptă. 

Fizice:  Sol 
maturat, slab 
tasat, poros,  cu 
permeabilitate 
medie, 3 mm/h,  
volum edafic util 
extrem de mare 
 

Chimice:    reacţia solului 
este moderat sau slab 
alcalină  tot profilul  pH 8,0 
– 8,1        
Conţinutul de: CaCO3 –mic 
sau  moderat tot profilul   
0,5 – 5 % 
humus  - mic  0 – 76 cm,  
2,1 – 1,5% 
azot total –mic 0-12 
cm,foarte mic în rest 0,103 
– 0,081 % 
fosfor mobil  –foarte mare 
0-56 cm, mare  56-76 cm,  
136 - 67  ppm 
 potasiu mobil –mic 0-56 
cm, foarte mic 56-76 cm, 
133 - 50  ppm 
                                 
nesalinizat, nealcalizat 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.)  
                
Pericol  de  
sărăturare şi  
ridicarea 
nivelului  
freatic datorită  
colmatării  
sau  
distrugerii  
canalelor  de  
drenaj. 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 7 
Denumire: Aluviosol  molic gleic calcaric, gleizat foarte puternic, lutos / lutos,  
                           pe depozite fluviatile m edii,   arabil. 
Formula: AS mo gc ka – G 5k1 –  l/l – Tf.m – A  
Profil principal:   421 
           
 Localizare profil principal în sistem WGS 84 :  45 0 24’ 46,488’’ N   

         280  07’ 43,116” E         
Suprafa ţa     

6,4 ha   

0,46  %    

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  luncă îndiguită şi 
desecată, şes aluvial jos, apa 
freatică 1,3-1,5 m  

Aspectul suprafe ţei 
terenului:   
Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia) 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice:   Prezintă profil de  
tip  Am – CGr.  

Orizontul Am este gros de 
25-32 cm, prelucrat în primii 13 
cm (Amp) are  culoarea 2,5Y 3/2 
(negru bruniu), textură  medie, 
lutoasă,  moderat sau slab 
structurat mic grăunțos,  plastic,  
aderent, trecere  treptată, 
dreaptă, nesalinizat, nealcalizat.
  

Orizontul CGr apare între 
32 - 130 cm (apa freatică), are 
culoarea 2,5 Y 4-5/1 (cenușiu 
gălbui), are textură medie, 
lutoasă, moderat structurat de tip 
poliedric subangular cu agregate 
medii, plastic  și aderent, face 
slab efervescență, nesalinizat, 
nealcalizat. 
 

Fizice:  Sol 
maturat, slab 
tasat, poros,  cu 
permeabilitate 
medie, 5 mm/h,  
volum edafic util 
extrem de mari  

Chimice:    reacţia solului 
este slab alcalină  tot 
profilul  pH 7,3 – 7,9        
Conţinutul de: CaCO3 –
moderat 0-30 cm, mic sau 
absent sub 30 cm   4 – 0% 
humus  - mijlociu  0 -70 cm  
3,6 – 4,2% 
azot total – mijlociu  0 -70 
cm  0,192 – 0,163 % 
fosfor mobil  –f. mare 0-30 
cm, mare 30-48 cm mijlociu  
sub 48 cm, 119-27 ppm 
potasiu mobil –f. mare 0-13 
cm, mijlociu  13-48 cm mic 
sub 48 cm, 121 - 63  ppm 
                                   
nesalinizat, nealcalizat. 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.)  
                
Pericol  de  
sărăturare şi  
ridicarea 
nivelului  
freatic datorită  
colmatării  
sau  
distrugerii  
canalelor  de  
drenaj. 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 8 
Denumire: Aluviosol  molic salinic calcaric, freati c umed, salinizat slab, lutoargilos / argilos,  
                           pe depozite fluviatile m edii,   arabil. 
Formula: AS mo gc ka – G 1S25 k1 –  t/t – Tf.m – A  
    Profil principal: , 431 
           Localizare profil principal în sistem WGS 84 :  45 0 25’ 06,09’’ N   

          280 08’ 09,066” E         
Suprafa ţa     

10,5  ha   

0,76 %    

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  luncă îndiguită şi 
desecată, şes aluvial tranziție, 
apa freatică 2-2,5 m 
 

Aspectul suprafe ţei 
terenului:   
Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia) 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice:   Prezintă profil de  tip  
Amsc – CGr sc– CGr , orizontul de 
glei având caracter relict.  
 

Orizontul Am este gros de 25-
33 cm, prelucrat în primii 10-13 cm 
(Amp) are  culoarea 2,5Y 3/2 (negru 
bruniu), textură  medie-fină, 
lutoargiloasă,  slab sau moderat  
structurat mic grăunțos,  foarte 
plastic,  foarte aderent,  face moderat 
efervescență, trecere  treptată, 
dreaptă, salinizat slab, cloruric, 
nealcalizat. 

Orizontul CGrsc apare între  
25-42 cm, are culoarea 2,5 Y 4/1,5 
(cenușiu gălbui), textură medie-fină, 
lutoargiloasă, moderat structurat de 
tip poliedric cu agregate mici, foarte 
plastic și aderent, face moderat 
efervescență, salinizat slab, tip 
sulfatic, nealcalizat. 
Orizontul CGr apare sub 42 cm, are 
culoare 2,5 Y 4-5/1 (cenușiu gălbui), 
textură medie, lutoasă, slab sau 
moderat structurat de tip poliedric cu 
agregate mici sau medii, face 
moderat efervescență, nesalinizat, 
nealcalizat. 
 
 
  

Fizice:  Sol 
maturat, slab 
tasat, poros,  
cu 
permeabilitate 
mică, 1,7 
mm/h,  volum 
edafic util 
extrem de 
mare  

Chimice:    reacţia 
solului este slab alcalină 
tot profilul , cu  pH 7,5 – 
8,4        

Conţinutul 
de: 
CaCO3 –
moderat 
sau mic   
1 – 10 % 

              
humus  - mijlociu  0 – 10 
cm și 42-62 cm, mic în 
rest  4,4 – 3,1% 
  
 azot total – 
mijlociu  0 -62 cm,  0,210 
– 0,148 % 
  
 fosfor mobil  – 
mare 0-62 cm,  70-48 
ppm 
  
 potasiu mobil – 
mare 0-10 cm, mijlociu 
10-42 cm, mic în rest 
229 - 130  ppm 
                                   
salinizat slab 10-42 cm, 
tip cloruric. 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.)  
                
Pericol  de  
sărăturare şi  
ridicarea 
nivelului  
freatic datorită  
colmatării  
sau  
distrugerii  
canalelor  de  
drenaj. 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 9 
Denumire: Aluviosol  molic gleic salinic, gleizat f oarte puternic, salinizat slab, lutonisipos /   
                         nisipolutos, pe depozite f luviatile medii,   arabil. 
        Formula: AS mo gc sc – G5  S22k1 –  s/u – Tf.m – A  
Profil principal:   491 
           Localizare profil principal în sistem WGS 84 :  45 0 19’ 17,94’’ N     
Suprafa ţa     

23,9 ha  

1,72  %   %    

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  apare:  luncă 
îndiguită şi desecată, şes aluvial jos, apa 
freatică 1,5-2 m 

Principalele soluri cu 
care se asociaz ă: 
(modul de asociere, 
proporţia) 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice:   Prezintă profil de  tip  Am –Ck 
sc –CGr sc - CGr.  

Orizontul Am este gros de 25-32 cm, 
prelucrat în primii 10-13 cm (Amp) are  
culoarea 2,5Y 3/3 (brun oliv închis), textură  
medie, lutonisipoasă,  nestructurat sau slab 
structurat mic grăunțos,  slab plastic,  slab 
aderent, trecere  treptată, dreaptă, 
nesalinizat, nealcalizat. 
 Orizontul Ck sc  apare între 30-50 
cm, are culoare 2,5 Y 4/2 (galben cenușiu 
închis), are textură grosieră, nisipolutoasă,  
nestructurat, friabil,  face moderat 
efervescență, slab salinizat cloruric. 
 Orizontul Ck  apare intre 50-73 cm și 
se diferențiază de precedentul prin faptul că 
nu este salinizat. 
 Orizontul Ck2 sc  este situat între 73-
95 cm, are culoare 2,5 Y 5/2 (galben cenușiu 
închis),, are textură lutonisipoasă, este lipsit 
de structură, slab plastic, slab aderent, face 
moderat efervescență, slab salinizat de tip 
cloruric. 

Orizontul CGr sc apare între 95 - 115 
cm  are culoarea 2,5 Y 4-5/1 (cenușiu 
gălbui), are textură medie, lutonisipoasă, 
nestructurat, slab  plastic  și aderent, face 
moderat  efervescență, salinizat slab, 
cloruric, nealcalizat. 

Orizontul CGr apare între 115-160 cm 
(apa freatică), are culoare 2,5 Y 4/1 (cenușiu 
gălbui), lutonisipos sau lutos,  face moderat 
efervescență, slab plastic, slab aderent.  

Fizice:  Sol 
maturat, slab 
tasat, poros,  
cu 
permeabilitate 
mică, 1,3 
mm/h,  volum 
edafic util 
extrem de 
mare 
 

Chimice:    reacţia 
solului este slab 
alcalină  tot profilul  
pH 7,4 – 8,0        
Conţinutul de: 
CaCO3 –moderat 
95-130 cm, mic sau 
absent 0-95 cm   6 – 
0% 
-     humus  - mic  0 -
73 cm  1,2 – 0,5% 
-azot total – mic  0 -
12 cm, foarte mic 
sub12 cm 0,106 – 
0,008 % 
-fosfor mobil  –f. 
mare 0-27 cm, mare 
27-47 cm mijlociu  
sub 47 cm, 45-13 
ppm 
-potasiu mobil – 
mijlociu 0-12 cm, 
foarte mic sub 12 
cm, 160 - 16  ppm 
 - salinizat slab 30-
50 cm și 73-115 cm, 
tip cloruric, 
nealcalizat. 
 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.)  
                
Pericol  de  
sărăturare şi  
ridicarea 
nivelului  
freatic datorită  
colmatării  
sau  
distrugerii  
canalelor  de  
drenaj. 
 

 
 



 
56 

 

UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 10 
Denumire: Aluviosol  molic gleic salinic, gleizat p uternic, salinizat slab, lutos / lutos,  
                           pe depozite fluviatile m edii,   arabil. 
Formula: AS mo gc sc – G4  S23k1 –  l/l – Tf.m – A  
Suprafa ţa    5,5 ha  0,40  %     Profil principal:  171  
           Localizare profil principal în sistem WGS 84 :  45 0 22’ 48,594’’ N   

         280  08’ 49,224” E          
Suprafa ţa     

5,5 ha  

 0,40%    

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în car e  
apare:  : luncă îndiguită şi 
desecată, şes aluvial jos, apa 
freatică 2 m 

Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia) 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice:   Prezintă profil de  tip  Am –
Ck –  CGr - CGr sc - CGr.  

Orizontul Am este gros de 25-32 cm, 
prelucrat în primii 10-13 cm (Amp) are  
culoarea 2,5Y 3/3 (brun oliv închis), textură  
medie, lutonisipoasă,  nestructurat sau slab 
structurat mic grăunțos,  slab plastic,  slab 
aderent, trecere  treptată, dreaptă, 
nesalinizat, nealcalizat. 
 Orizontul Ck  apare între 32-48 cm, 
are culoare 2,5 Y 4/3 (brun oliv), are textură 
medie, lutoasă,  nestructurat sau slab 
structurat poliedric cu agregate medii sau 
mici,  face moderat efervescență. 
 Orizontul CGr   este situat între 48-
68 cm, are culoare  2,5 Y 4/1,5 (cenușiu 
gălbui), textură lutoargiloasă, slab sau 
moderat structurat poliedric cu agregate 
mici și medii, plastic și aderent, face 
moderat efervescență. 

Orizontul CGr sc apare între 68 - 
120 cm  are culoarea 5 Y 4-5/1 (cenușiu), 
are textură medie-fină, lutoargiloasă,  slab 
sau moderat structurat de tip poliedric, cu 
agregate mici, plastic  și aderent, face 
moderat  efervescență, salinizat slab de tip 
sulfatic, nealcalizat. 

Orizontul CGr apare între 120-140 
cm și se diferențiază de precedentul numai 
prin aceea că nu este salinizat. 

Orizontul CGr sc2  apare la baza 
profilului, sub 140 cm, are culoare 2,5 Y 6/1 
(cenușiu gălbui), textură medie, 
lutonisipoasă, nestructurat, slab plastic, slab 
aderent, face moderat efervescență, slab 
salinizat, sulfatic în partea inferioară (sub 
170 cm). 

Fizice:  Sol 
maturat, 
slab tasat, 
poros,  cu 
permeabilita
te medie, 4 
mm/h,  
volum 
edafic util 
extrem de 
mare 
  
 

Chimice:    reacţia 
solului este slab 
alcalină  tot profilul  
pH 7,7 – 8,2        
Conţinutul de: CaCO3 
–moderat  tot profilul 3 
– 12%              
humus  - mic  0 -68 
cm  2,4 – 1,03% 
  
-azot total – mic  32-
68 cm, foarte  mic 0-
32 cm 0,117 – 0,058 
% 
-fosfor mobil  –mare 
0-68 cm,  57-41 ppm 
-potasiu mobil – mic  
0-68 cm, 120 - 84  
ppm 
    -salinizat slab 95-
120 cm și sub 170 
cm, tip sulfatic,  
nealcalizat. 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.)  
                
Pericol  de  
sărăturare şi  
ridicarea 
nivelului  
freatic 
datorită  
colmatării  
sau  
distrugerii  
canalelor  de  
drenaj. 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 11 
Denumire: Aluviosol  molic gleic salinic, gleizat p uternic, salinizat slab, lutos / lutos,  
                           pe depozite fluviatile m edii,   arabil. 
Formula: AS mo gc sc – G4  S23k1 –  t/l – Tf.m – A  
   Profil principal: 71  
           Localizare profil principal în sistem WGS 84 :  45 0 21’ 44,334’’ N    

         280  09’ 44,94” E         
Suprafa ţa     

15,7ha  

1,13%    

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  luncă îndiguită şi 
desecată, şes aluvial jos, apa 
freatică 2 m 

Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia) 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice:   Prezintă profil de  tip  
Am –Ck sc –  CGr sc.  

Orizontul Am este gros de 25-
33 cm, prelucrat în primii 10-13 cm 
(Amp) are  culoarea 2,5Y 3/2 (negru 
bruniu), textură  medie-fină, 
lutoargiloasă,  moderat structurat sau 
slab structurat de tip poliedric,  plastic,  
aderent, trecere  treptată, dreaptă, 
nesalinizat, nealcalizat. 
 Orizontul Cksc  apare între 29-
47 cm, are culoare 2,5 Y 4-5/2 (galben 
cenușiu închis), are textură medie, 
lutoasă,  slab sau moderat structurat 
poliedric cu agregate medii sau mici,  
face moderat efervescență, slab 
salinizat de tip cloruric. 

Orizontul CGr sc apare între 47 
- 125 cm  are culoarea 2,5 Y 4-5/1 
(cenușiu gălbui), are textură medie, 
lutoasă,  slab sau moderat structurat 
de tip poliedric, cu agregate mici, 
moderat plastic  și aderent, face 
moderat  efervescență, salinizat slab 
de tip sulfatic, nealcalizat. 

Orizontul CGr sc2  apare între  
125-175 cm, are culoare 2,5 Y 5/1 
(cenușiu gălbui), textură medie-fină, 
lutoargiloasă, slab structurat de tip 
poliedric, plastic, aderent, face moderat 
efervescență, slab salinizat, sulfatic. 
 La baza profilului, sub 175 cm, 
apare orizontul CGr sc similar celui 
dintre 47-125 cm. 

Fizice:  Sol 
maturat, slab 
tasat, poros,  
cu 
permeabilitat
e mică, 1,2 
mm/h,  volum 
edafic util 
extrem de 
mare 
 

Chimice:    reacţia 
solului este slab alcalină  
tot profilul  pH 7,3 – 8,0       
Conţinutul de: CaCO3 –
moderat 0-61 cm absent 
sub 61 cm  6 – 0% 
- humus  - mijlociu  29-
47  cm, mic 0-29 cm și 
47-61 cm  3,5 – 2,8% 
-azot total –mijlociu 0-13 
cm și 29-47 cm mic  în 
rest   0,168– 0,134 % 
-fosfor mobil  –f. mare 0-
29 cm, mare 47-61 cm, 
mijlociu 29-47 cm  156-
33 ppm 
-potasiu mobil – f. mare 
0-29 cm, mijlociu 47-61 
cm mic 29-47 cm, 455-
130  ppm 
   -salinizat slab sub 29 
cm de tip cloruric 29-61 
cm și sulfatic sub 61 cm,  
nealcalizat. 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.)  
                
Pericol  de  
sărăturare şi  
ridicarea 
nivelului  
freatic datorită  
colmatării  
sau  
distrugerii  
canalelor  de  
drenaj. 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 12 
Denumire: Aluviosol  molic gleic salinic, gleizat m oderat, salinizat slab, lutos / lutos,  
                           pe depozite fluviatile m edii,   arabil. 
Formula: AS mo gc sc – G 3S2k1– t/t– Tf.m - A  
Profil principal: 152  
           Localizare profil principal în sistem WGS 84 :  45 0 22’ 21,27’’ N    
                                                                                            280 11’ 38,088” E         
Suprafa ţa    

13,9 ha  1,00  

%      

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  luncă îndiguită şi 
desecată, şes aluvial tranziție, 
apa freatică 2-2,5 m 

Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia) 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice:   Prezintă profil de  tip  Am 
– Ck – CGr - CGr sc.  

Orizontul Am este gros de 25-35 
cm, prelucrat în primii 10-13 cm (Amp) 
are  culoarea 2,5Y 3/2 (negru bruniu), 
textură  medie-fină, lutoargiloasă,  
moderat structurat sau slab structurat de 
tip poliedric,  plastic,  aderent, trecere  
treptată, dreaptă, nesalinizat, nealcalizat. 
 Orizontul Ck  apare între 32-52 
cm, are culoare 2,5 Y 4-5/2 (galben 
cenușiu închis), are textură medie-fină, 
lutoargiloasă,  moderat structurat sau 
slab structurat de tip poliedric cu 
agregate medii și mici,  face moderat 
efervescență, nesalinizat. 

Orizontul CGr  apare între 52 - 72 
cm  are culoarea 2,5 Y 4-5/1 (cenușiu 
gălbui), are textură medie, lutoasă,  slab 
sau moderat structurat de tip poliedric, 
cu agregate mici, moderat plastic  și 
aderent, face moderat  efervescență, 
nesalinizat, nealcalizat. 

Orizontul CGr sc1  apare între  
72-140 cm, are culoare 2,5 Y 4-4,5/1 
(cenușiu gălbui), textură medie, lutoasă, 
slab structurat de tip poliedric, moderat 
plastic, moderat aderent, face moderat 
efervescență, slab salinizat, sulfatic 52-
72 cm și cloruric 72-140 cm. 
 Orizontul CGr sc2 este situat la 
baza profilului, sub 140 cm și se 
diferențiază de precedentul prin culoarea 
2,5 Y 5/1 (cenușiu gălbui).  Este slab 
salinizat de  tip sulfatic. 

Fizice:  Sol 
maturat, 
slab tasat, 
poros,  cu 
permeabilita
te mică, 1,2 
mm/h,  
volum 
edafic util 
extrem de 
mare 
 

Chimice:    reacţia 
solului este slab alcalină  
tot profilul  pH 7,4 – 7,6       
Conţinutul de: CaCO3 –
slab în cea mai mare 
parte, sau moderat   1 – 
6% 
  humus  - mijlociu  0-52  
cm, mic sub 52 cm 4,1 – 
1,9% 
azot total – mijlociu  0-52  
cm, mic sub 52 cm  
0,193– 0,092 % 
fosfor mobil  –f. mare 0-
32 cm, mare 32-72 cm,  
131-40 ppm 
potasiu mobil – mare 0-
12 cm, mijlociu 12-32 cm 
mic 32-72 cm, 204-110  
ppm 
    salinizat slab sub 72 
cm de tip cloruric 72-140 
cm și sulfatic sub 140 
cm,  nealcalizat. 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.)  
                
Pericol  de  
sărăturare şi  
ridicarea 
nivelului  
freatic datorită  
colmatării  
sau  
distrugerii  
canalelor  de  
drenaj. 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 13 
Denumire: Aluviosol  molic gleic salinic, gleizat m oderat, salinizat slab, argilolutos / argilolutos,  
                           pe depozite fluviatile m edii fine,   arabil. 
Formula: AS mo gc sc – G 3S2k1– a/a– Tf.t - A 
Suprafa ţa   1,5  ha   0,11 %     Profil principal: 220   
           Localizare profil principal în sistem WGS 84 :  45 0 23’ 34,242’’ N   
                   280  07’ 49,428” E         
Suprafa ţa     

1,5 ha  

0,11%    

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  luncă îndiguită şi 
desecată, şes aluvial tranziție, 
apa freatică 2-2,5 m 
  

Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia) 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice:   Prezintă profil de  tip  Am 
– CGr - CGr sc.  

Orizontul Am este gros de 25-33 
cm, prelucrat în primii 10-13 cm (Amp) 
are  culoarea 2,5Y 3/3 (brun oliv închis), 
textură  fină, argilolutoasă,  moderat sau 
bine structurat de tip poliedric, foarte 
plastic,  foarte aderent, trecere  treptată, 
dreaptă, nesalinizat, nealcalizat. 

Orizontul CGr1  apare între 29 - 
49 cm  are culoarea 2,5 Y 5/1 (cenușiu 
gălbui), are textură fină, argilolutoasă,  
bine sau moderat structurat de tip 
poliedric cu agregate medii sau mici, 
foarte plastic,  foarte aderent, trecere  
treptată, dreaptă, nesalinizat, nealcalizat. 

Orizontul CGr2  apare între  49-
92 cm, are culoare 5 Y 4-4,5/1 (cenușiu), 
textură lutoargiloasă,  moderat sau slab 
structurat de tip poliedric cu agregate 
medii sau mici,  plastic,  aderent, trecere  
treptată, dreaptă,  nesalinizat. 
 Orizontul CGr sc este situat sub 
92 cm, are culoarea 2,5 Y 5/1 (cenușiu 
gălbui),  textură medie-fină, 
lutoargiloasă, slab sau moderat 
structurat mic poliedric,  plastic, aderent.  
Este slab salinizat de  tip sulfatic între 
92-125 cm și cloruric sub125 cm. 

Fizice:  Sol 
maturat, 
slab tasat, 
poros,  cu 
permeabilita
te foarte 
mică, 0,6 
mm/h,  
volum 
edafic util 
extrem de 
mare 
 

Chimice:    reacţia 
solului este slab alcalină  
tot profilul  pH 7,7 – 8,4       
Conţinutul de: CaCO3 –
moderat    2 – 11% 
 humus  - mijlociu  0-10  
cm, mic sub 10 cm 3,7– 
1,4% 
azot total – mijlociu  0-10  
cm, foarte mic sub 10 cm  
0,179 – 0,060 % 
fosfor mobil  –foarte 
mare 0-10 cm, mare sub 
10 cm  84-54 ppm 
potasiu mobil –mare 0-
10 cm,  mic sub 10 cm, 
205-99  ppm 
 salinizat slab sub 92 cm, 
de tip sulfatic 92-125 cm 
și cloruric sub 125 cm.  
 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.)  
                
Pericol  de  
sărăturare şi  
ridicarea 
nivelului  
freatic datorită  
colmatării  
sau  
distrugerii  
canalelor  de  
drenaj. 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 14 
Denumire: Aluviosol  gleic salinic calcaric, gleiza t foarte puternic, salinizat slab, lutos /   
                          lutonisipos, pe depozite fluviatile medii fine,   arabil.                         
Formula: AS gc sc ka - G 5S2k1– l/s– Tf.m - A 
Profil principal: 172  
           Localizare profil principal în sistem WGS 84 :  45 0 22’ 58,2’’ N 

          280 08’ 46,494” E         
Suprafa ţa     

23,3ha  

1,68%    

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  luncă îndiguită şi 
desecată, şes aluvial jos, apa 
freatică 1-1,5 m 

Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia) 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice:   Prezintă profil de  tip  Ao – CGr - 
CGr sc - CGr.  

Orizontul Ao este gros de 21-30 cm, 
prelucrat în primii 10-13 cm (Aop) are  culoarea 
2,5Y 4/2 (galben cenușiu închis), textură  medie, 
lutoasă,  moderat sau slab structurat de tip 
poliedric, moderat plastic,  moderat aderent, face 
moderat efervescență, trecere  treptată, dreaptă, 
nesalinizat, nealcalizat. 

Orizontul CGr  apare între 25 - 48 cm  are 
culoarea 2,5 Y 6/1 (cenușiu gălbui), are textură 
medie, lutonisipoasă,  slab structurat de tip 
poliedric cu agregate medii sau mici, slab plastic,  
slab aderent, face moderat efervescență,trecere  
treptată, dreaptă, nesalinizat,  nealcalizat. 

Orizontul CGrsc1  apare între  48-100 cm, 
are culoare 2,55 Y 7-6/1 (cenușiu deschis sau 
cenușiu gălbui), textură lutonisipoasă,  slab  
structurat de tip poliedric cu agregate medii sau 
mici sau nestructurat,  slab plastic și slab aderent, 
face moderat efervescență, trecere  treptată, 
dreaptă,  salinizat slab de tip cloruric. 
 Orizontul CGr este situat între 100 cm și 
pânza freatică (125 cm), are culoarea 2,5 Y 6/1 
(cenușiu gălbui),  textură medie lutonisipoasă, slab 
structurat mic poliedric, slab plastic și slab aderent 
face moderat efervescență .  Este nesalinizat și 
nealcalizat. 

Fizice:  
Sol 
maturat, 
slab tasat, 
poros,  cu 
permeabili
tate 
medie, 4 
mm/h,  
volum 
edafic util 
extrem de 
mare 
 

Chimice:    
reacţia solului 
este slab 
alcalină tot 
profilul    pH 
7,7– 8,1        
Conţinutul de: 
CaCO3 –
moderat 0-31 
cm, absent sub 
31 cm   0 – 5% 
humus  - foarte 
mic tot profilul  
0,96 – 0,84% 
azot total – 
foarte mic tot 
profilul  0,050 – 
0,044 % 
fosfor mobil  – 
mare 0-12 cm și 
25-48 cm, 
mijlociu 12-25 
cm, 66-33 ppm 
potasiu mobil –
mic tot profilul 
91-72  ppm 
  salinizat slab 
48-100 cm, de 
tip cloruric. 

 
 
Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.)  
                
Pericol  de  
sărăturare şi  
ridicarea 
nivelului  
freatic datorită  
colmatării  
sau  
distrugerii  
canalelor  de  
drenaj. 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 15 
Denumire: Aluviosol coluvic molic, freatic umed, lu tos/lutos, pe depozite fluviatile medii,      
   arabil.                           
Formula: AS co mo - G 1k1– l/l– Tf.m - A 
Localizare profil principal :  Sistem  WGS 84      450 17′19,182″ N 
                             280 10″ 39,864″ E 
Profil principal:  602 
Suprafaţa     

44,7ha  

3,21%    

Răspândirea:   Condi ţii naturale  în care  
apare:  fund vale, apa freatică 3 
– 4 m  

Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia) 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice:  Prezintă profil 
foarte slab diferențiat alcătuit dintr-
o succesiune de orizonturi molice  
constituite din materiale adunate  
de pe versanți și depuse pe firele de 
vale.  

Orizontul Am este gros de 
35 – 40 cm, prelucrat în primii 15 
cm (Amp) are  culoarea 10YR 
3,5/3 (brun închis), are textură 
lutoasă, este slab structurat de tip 
grăunțos, cu agregate mici sau 
medii,  face slab sau moderat  
efervescenţă,  slab plastic,  slab 
aderent. 

Orizontul Am1 apare între 
42-72 cm, are culoarea 10 YR 3/3 
(brun închis), textură lutoasă, 
structură slab dezvoltată de tip 
grăunțos, slab plastic, slab aderent 
   Orizontul Am2  apare între 
72 - 115 cm, este mai închis la 
culoare 10YR 3/2,5 (brun închis), 
are textură lutoasă, este slab sau 
moderat structurat de tipul  
poliedric, cu agregate preponderent 
mici, face moderat efervescență, 
este slab plastic și slab aderent. 

Orizontul Am3  apare sub 
115 cm, are culoarea 10 YR 3/3 
(brun închis), textură lutoasă, 
structură slab dezvoltată de tip 
grăunțos, slab plastic, slab aderent. 

Fizice:  Sol 
maturat, slab 
tasat, poros,  cu 
permeabilitate 
medie,  3,5 
mm/h,  volum 
edafic util 
extrem de mare 
 

Chimice:    reacţia solului 
este slab alcalină  tot 
profilul cu  pH 8,0 – 8,4 
Conţinutul de: CaCO3 – 
mijlociu  tot profilul 3 - 
4% 
humus  - mic tot profilul  
2,3 – 1,5 % 
azot total – mic 0 – 12 cm, 
foarte mic  în rest  0,114– 
0,078% 
fosfor mobil  –foarte mare  
tot profilul, cu valori de 
peste 187 ppm 
potasiu mobil – f. mare 0-
12 cm, mare 12-42 cm, 
mijlociu  în rest 556 - 156 
ppm 
 

                                    
Alte 
caracteristici: 
(procese 
pedogenetice 
actuale, drenaj 
global, etc.)  
                
Pericol  de  
eroziune de 
adâncime, 
drenaj global 
bun 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 16 

Denumire:   Kastanoziom tipic, aric, calcic, lutos/lutos, pe loess mediu, arabil   
 Formula:    KZ ti –  Xad,ca.k1 – l/l – Te.m - A              
 Localizare profil principal în sistem WGS 84: 450 17′ 30.58″ N 

        280 10′ 43,172″ E      
Profil principal: 606 
Suprafaţa     

11,4ha  

0,82%    

Răspândirea:   Condi ţii naturale  în care  
apare:  : culmi, versanți 5-22% 
loess,, arabil, pășuni 

Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia) 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice:     Profil de tip Am - A/C 
– Ck - Cca. 
 Orizontul Am  este gros de 25-
30 cm, prelucrat în primii 13 cm 
(Amp), are culoarea 10YR 3/2 ,5 - 3 
(brun  închis), textura lutoasă, 
nestructurat masiv sau slab structurat de  
tipul mic grăunţos, slab plastic, slab 
aderent, face slab-moderat efervescenţă, 
trecere clară, dreaptă. 
 Orizontul A/C    este  gros de 
17-20 cm,  are culoare 10YR 3-3,5/3 
(brun - închis), textură lutoasă, slab-
moderat structurat,  mic grăunţos, face 
puternic efervescenţă, trecere clară, 
dreaptă,  prezintă neoformaţiuni 
calcaroase sub forma de pseudomicelii. 
 Orizontul Ck  are 18-20 cm 
grosime, culoare  10YR 4/4 (brun), 
textură lutoasă, slab structurat,  mic 
grăunţos, face puternic efervescenţă, 
slab plastic, slab aderent, cu 
eflorescenţe carbonatice, trecere 
treptată, dreaptă. 
 Orizontul Cca apare la  baza 
profilului, are culoare 10YR 5-5,5/4 
(portocaliu gălbui intens), textură 
lutoasă în prima sa parte (69-92 cm) și 
lutonisipoasă sub 92 cm, nestructurat,  
face foarte puternic efervescenţă, 
prezintă eflorescenţe şi concreţiuni 
calcaroase.   

Fizice:                                                   
 Solul este 
extrem de 
profund,  peste 
200 cm, cu 
porozitate 
mijlocie 46%, 
slab tasat, cu            
permeabilitate 
mijlocie (4,0 
mm/h). 
 

Chimice:                                                                    
 Reacţia solului 
este slab alcalină tot 
profilul  pH 7,6 – 8,4 
Conţinutul de:  
CaCO3 – mic 0-13 cm, 
mijlociu  13-69 cm şi  
mare în  Cca. 0,3 - 16% 
humus – mic 0 – 49 cm, 
foarte mic sub 49 cm   
2,4 – 0,9 % 
azot total – mic 0-29 
cm, foarte mic în rest 
0,126 – 0,047 % 
fosfor mobil –mare 0-
13 cm, mijlociu  13-29 
cm, mic în rest  46 – 11  
ppm 
potasiu mobil -  
mijlociu 0-13 cm, mic 
în rest   145 - 59ppm  

 
 
 
 
 

Alte 
caracteristici: 
(procese 
pedogenetice 
actuale, drenaj 
global, etc.) 
                 
drenaj global 
bun, pericol 
de eroziune 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 17 

Denumire:   Kastanoziom tipic, calcic, lutos/lutos, pe loess mediu, arabil, erodat slab.   
 Formula:    KZ ti –  Xca  k1 – l/l – Te.m – A.e1              
 Localizare profil principal în sistem WGS 84: 450 17′ 05,406″ N 

        280 09′ 27,172″ E      
Profile şi sondaje: 515  
Suprafaţa     

118,9 ha  

8,55%    

Răspândirea:   Condi ţii naturale  în care  
apare:  slab înclinat, versanți 5-
10% loess,, arabil 

Aspectul suprafe ţei 
terenului:   
Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia) 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice :     Profil de tip Am - A/C 
– Ck - Cca. 
 Orizontul Am  este gros de 25-
30 cm, prelucrat în primii 13 cm 
(Amp), are culoarea 10YR 3/2 ,5 - 3 
(brun  închis), textura lutoasă, 
nestructurat masiv sau slab structurat 
de  tipul mic grăunţos, slab plastic, 
slab aderent, face slab-moderat 
efervescenţă, trecere clară, dreaptă. 
 Orizontul A/C    este  gros de 
17-20 cm,  are culoare 10YR 3-3,5/3 
(brun - închis), textură lutoasă, slab-
moderat structurat,  mic grăunţos, 
face puternic efervescenţă, trecere 
clară, dreaptă,  prezintă neoformaţiuni 
calcaroase sub forma de 
pseudomicelii. 
 Orizontul Ck  are 18-20 cm 
grosime, culoare  10YR 4/4 (brun), 
textură lutoasă, slab structurat,  mic 
grăunţos, face puternic efervescenţă, 
slab plastic, slab aderent, cu 
eflorescenţe carbonatice, trecere 
treptată, dreaptă. 
 Orizontul Cca apare la  baza 
profilului, are culoare 10YR 5-5,5/4 
(portocaliu gălbui intens), textură 
lutoasă în prima sa parte (69-92 cm) 
și lutonisipoasă sub 92 cm, 
nestructurat,  face foarte puternic 
efervescenţă, prezintă eflorescenţe şi 
concreţiuni calcaroase.                      
 

Fizice :                                                   
 Solul este 
extrem de profund,  
peste 200 cm, cu 
porozitate mijlocie 
46%, slab tasat, cu            
permeabilitate 
mijlocie (4,0 
mm/h). 
 

Chimice :                                                                    
 Reacţia 
solului este slab 
alcalină tot profilul  
pH 7,6 – 8,4 
 Conţinutul 
de:  
CaCO3 – mic 0-13 
cm, mijlociu  13-69 
cm şi  mare în  Cca. 
0,3 - 16% 
humus – mic 0 – 49 
cm, foarte mic sub 
49 cm   2,4 – 0,9 % 
azot total – mic 0-29 
cm, foarte mic în 
rest 0,126 – 0,047 % 
fosfor mobil –mare 
0-13 cm, mijlociu  
13-29 cm, mic în 
rest  46 – 11  ppm 
potasiu mobil -  
mijlociu 0-13 cm, 
mic în rest   145 - 
59ppm  
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.) 
                 

drenaj global 

bun, pericol 

de eroziune 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 18 
Denumire : Kastanoziom tipic, calcic, lutonisipos/lutonisipos,  pe loess mediu,  
  arabil, erodat puternic.   
 Formula :    KZ ti – Xca  k1 – s/s – Te.m – A.e3               
 Localizare profil principal în sistem WGS 84: 45 0 13′ 19,96″ N 

        280 10′ 3,282″ E      
Suprafa ţa     Profil principal:  263 
Suprafa ţa     

51,6 ha   

 3,71   %     

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  versanți 5-20 % loess, 
arabil. 

Aspectul suprafe ţei 
terenului:   
Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia) 

CARACTERISTICILE  SOLULU I 

Morfologice :     Profil de tip Amd – Ck 
– Cca cu orizonturile superioare 
amestecate prin desfundare. 
 Orizontul Amd  este gros de 50-
60 cm, rezultat prin amestecarea 
orizonturilor Am și A/C prin arătura de 
desfundare, are culoarea 10YR 3/2 ,5 - 
3 (brun  închis), textura lutoasă, slab 
sau moderat structurat de  tipul mic 
grăunţos, slab plastic, slab aderent, 
face slab-moderat efervescenţă, 
trecere clară, dreaptă. 
 Orizontul Ck  are 18-20 cm 
grosime, culoare  10YR 4/4 (brun), 
textură lutoasă, slab structurat,  mic 
grăunţos, face puternic efervescenţă, 
slab plastic, slab aderent, cu 
eflorescenţe carbonatice, trecere 
treptată, dreaptă. 
 Orizontul Cca apare la  baza 
profilului, are culoare 10YR 5-5,5/4 
(portocaliu gălbui intens), textură 
lutonisipoasă, nestructurat,  face foarte 
puternic efervescenţă, prezintă 
eflorescenţe şi concreţiuni calcaroase.    

Fizice :                                                   
Solul este 
extrem de 
profund,  peste 
200 cm, cu 
porozitate 
mijlocie 46%, 
slab tasat, cu            
permeabilitate 
mijlocie (4,0 
mm/h). 
 

Chimice :                                                                    
 Reacţia solului 
este slab alcalină tot 
profilul  pH 8,4 
 Conţinutul de:  
CaCO3 – mijlociu  0-29 
cm şi  mare  sub 29 
cm.    9 - 15% 
humus –foarte mic tot 
profilul  1,15 – 0,3 % 
azot total –foarte mic 
tot profilul   0,061 – 
0,016 % 
fosfor mobil – mijlociu 
0-29 cm, foarte mic în 
rest  20 – 4  ppm 
potasiu mobil -  mic 0-
29 cm, extrem de mic 
sub 29 cm   112 - 11 
ppm  

 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.) 
                 
drenaj global 
bun. 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 19 
Denumire :   Cernoziom calcaric, calcic, lutonisipos/lutonisipos , pe loess mediu, arabil   
 Formula :    CZ ka – Xca.k1 – s/s – Te.m - A               
 Localizare profil principal în sistem WGS 84: 45 0 18′ 54,492″ N 

        280 10′ 45,168″ E      
   Profil principal: 308      
Suprafa ţa     

3,6  ha   

0,26    %           

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  slab înclinat, culmi,  
versanți 5-15% loess, arabil 

Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia) 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice :     Profil de tip  Am 
- A/C – Ck - Cca. 
 Orizontul Am  este gros 
de 31-36 cm, prelucrat în prima 
sa parte (Amp), are culoarea   
10YR 3/2 (negru bruniu), textura 
lutonisipoasă, nestructurat masiv 
sau slab structurat de  tipul mic 
grăunţos, slab plastic, slab 
aderent, face slab-moderat 
efervescenţă, trecere clară, 
dreaptă. 
 Orizontul A/C    este  gros 
de 15-20 cm,  are culoare 10YR 
3,5/3 (brun - închis), textură 
lutonisipoasă, slab  structurat,  
mic grăunţos, face puternic 
efervescenţă, trecere clară, 
dreaptă,  prezintă neoformaţiuni 
calcaroase sub forma de 
pseudomicelii. 
 Orizontul Ck  are 18-20 
cm grosime, culoare  10YR 4/4 
(brun), textură lutonisipoasă, slab 
structurat,  mic grăunţos, face 
puternic efervescenţă, slab 
plastic, slab aderent, cu 
eflorescenţe carbonatice, trecere 
treptată, dreaptă. 
 Orizontul Cca apare la  
baza profilului, are culoare 10YR 
5-5,5/4 (portocaliu gălbui intens), 
textură lutonisipoasă, 
nestructurat,  face foarte puternic 
efervescenţă, prezintă 
eflorescenţe şi concreţiuni 
calcaroase.                      

Fizice :                                                   
 Solul 
este extrem de 
profund,  peste 
200 cm, cu 
porozitate 
mijlocie 46%, 
slab tasat, cu            
permeabilitate 
mijlocie (6,5 
mm/h). 
 

 
Chimice :                                                                    
 Reacţia solului este 
slab alcalină tot profilul  pH 
8,3 – 8,4 
 Conţinutul de:  
CaCO3 – mic 0-35 cm 
mijlociu  35-75 cm şi  mare 
sub 75 cm. 2 - 15% 
humus – mic în Am, foarte 
mic în A/C  şi Ck  1,3 – 0,8 
% 
azot total –foarte mic tot 
profilul   0,064 – 0,042 % 
fosfor mobil – mare 0-35 
cm, foarte mic în rest  35 – 
4  ppm 
potasiu mobil -  mic  0-13 
cm, foarte mic sub 13 cm  
114 - 60 ppm  
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.) 
                 

drenaj global 

bun, pericol 

de eroziune 

pe versanți 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 20 
 Denumire :   Cernoziom calcaric, calcic, lutos/lutos, pe loess m ediu, arabil   
 Formula :    CZ ka – Xca.k1 – l/l – Te.m - A               
Localizare profil principal în sistem WGS 84: 45 0 16′ 48,534″ N  

        280 06′ 55,944″ E      
    Profil principal: 242  
   
Suprafa ţa  

10,6  ha   

0,76   %           

 

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  slab înclinat, versanți 5-
15% loess, arabil 

Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia): 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice :     Profil de tip Am - 
A/C – Ck - Cca. 
 Orizontul Am  este gros de 
31-40 cm, prelucrat în primii 12 cm 
(Amp), are culoarea 10YR 3/2   
(negru bruniu), textura lutoasă, 
nestructurat masiv sau slab 
structurat de  tipul mic grăunţos, 
slab plastic, slab aderent, face slab-
moderat efervescenţă, trecere clară, 
dreaptă. 
 Orizontul A/C    este  gros de 
15-20 cm,  are culoare 10YR 3/3 
(brun - închis), textură lutoasă, slab-
moderat structurat,  mic grăunţos, 
face puternic efervescenţă, trecere 
clară, dreaptă,  prezintă 
neoformaţiuni calcaroase sub forma 
de pseudomicelii. 
 Orizontul Ck  are 18-20 cm 
grosime, culoare  10YR 4/4 (brun), 
textură lutonisipoasă, slab 
structurat,  mic grăunţos, face 
puternic efervescenţă, slab plastic, 
slab aderent, cu eflorescenţe 
carbonatice, trecere treptată, 
dreaptă. 
 Orizontul Cca apare la  baza 
profilului, are culoare 10YR 5-5,5/4 
(portocaliu gălbui intens), textură 
lutonisipoasă, nestructurat,  face 
foarte puternic efervescenţă, 
prezintă eflorescenţe şi concreţiuni 
calcaroase.                      
 

Fizice :                                                   
 Solul 
este extrem de 
profund,  peste 
200 cm, cu 
porozitate 
mijlocie 46%, 
slab tasat, cu            
permeabilitate 
mijlocie 
(3,5mm/h). 
 

Chimice :                                                                    
Reacţia solului este slab 
alcalină tot profilul  pH 
8,2 – 8,4 
Conţinutul de:  
CaCO3 – mijlociu  0-72 
cm şi  mare sub 72 cm.           
5 – 14 % 
humus – mic 0 – 13 cm, 
foarte mic sub 13 cm  
1,8 – 0,9 % 
azot total – foarte mic   
0,092 – 0,048 % 
fosfor mobil –mare 0-35 
cm, mijlociu  sub 35 cm, 
68 – 24  ppm 
potasiu mobil -  mijlociu 
0-13 cm, mic în rest   
140 - 64 ppm  
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.) 
                 

drenaj global 

bun, pericol 

de eroziune 

pe versanți. 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 21 
Denumire :   Cernoziom calcaric, aric, calcic, lutonisipos/ luto nisipos,  
   pe loess mediu, arabil   
Formula :    CZ ka– Xad,ca.k1 – l/l – Te.m - A               
 Localizare profil principal în sistem WGS 84: 45 0 19′ 35,634″ N  

        280 10′ 29,946″ E  
Profil principal: 316        
Suprafa ţa   

13,7   ha     

0,99 %             

 

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  culmi, versanți 5-22% 
loess, arabil, pășuni  

Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia): 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologic e:     Profil de tip Amd 
– Ck – Cca cu orizonturile 
superioare amestecate prin 
desfundare. 
 Orizontul Amd  este gros 
de 50-60 cm, rezultat prin 
amestecarea orizonturilor Am și 
A/C prin arătura de desfundare, 
are culoarea 10YR 3/2 - 3 (brun  
închis), textura lutonisipoasă, 
slab sau moderat structurat de  
tipul mic grăunţos, slab plastic, 
slab aderent, face slab-moderat 
efervescenţă, trecere clară, 
dreaptă. 
 Orizontul Ck  are 18-20 
cm grosime, culoare  10YR 4/4 
(brun), textură lutonisipoasă, slab 
structurat,  mic grăunţos, face 
puternic efervescenţă, slab 
plastic, slab aderent, cu 
eflorescenţe carbonatice, trecere 
treptată, dreaptă. 
 Orizontul Cca apare la  
baza profilului, are culoare 10YR 
5-5,5/4 (portocaliu gălbui intens), 
textură lutonisipoasă, 
nestructurat,  face foarte puternic 
efervescenţă, prezintă 
eflorescenţe şi concreţiuni 
calcaroase.                      

Fizice :                                                   
 Solul 
este extrem de 
profund,  peste 
200 cm, cu 
porozitate 
mijlocie 46%, 
slab tasat, cu            
permeabilitate 
mijlocie (5,5 
mm/h). 
 

Chimice :                                                                    
Reacţia solului este slab 
alcalină tot profilul  pH 8,2 – 
8,3 
Conţinutul de:  
CaCO3 – mijlociu  0-73 cm,  
mare sub 73 cm.   3 - 14% 
humus – mic 0 – 53cm, 
foarte mic sub 53 cm   1,7 – 
1,1 % 
azot total –foarte mic tot 
profilul  0,088 – 0,054 % 
fosfor mobil – mare 1-12 
cm, mijlociu 32-53 cm, mic 
în rest  46 – 15 ppm 
potasiu mobil -  mic 0-13 
cm, foarte mic în rest   116 - 
67 ppm  

 
 
 
 
 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.) 
                 
drenaj global 
bun, pericol 
de eroziune 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 22 
Denumire :   Cernoziom castanic calcaric, calcic, lutos/lutos, p e loess mediu, arabil   
 Formula :    CZ kz ka – Xcu.k1 – l/l – Te.m - A               
 Localizare profil principal în sistem WGS 84: 45 0 18′ 30,852″ N    

        280 10′ 42,426″ E      
Profil principal: 638    
Suprafa ţa    

21,3  ha   

1,53   %           

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  fund vale îngustă, arabil 

Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia): 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice :     Profil de tip Am - A/C 
– Ck – Cca cu orizontul superior 
puternic îngroșat. 
 Orizontul Am  este gros de 75-
15 cm, prelucrat în primii 12 cm 
(Amp), are culoarea 10YR 3/2   
(negru bruniu), textura lutoasă, slab  
sau  moderat structurat de  tipul mic 
grăunţos, slab plastic, slab aderent, 
face slab-moderat efervescenţă, 
trecere clară, dreaptă. 
 Orizontul A/C    este  gros de 
18-20 cm,  are culoare 10YR 3/3 
(brun - închis), textură lutoasă, 
moderat structurat,  mic grăunţos, 
face moderat efervescenţă, trecere 
clară, dreaptă,  prezintă neoformaţiuni 
calcaroase sub forma de 
pseudomicelii. 
 Orizontul Ck  are 20-45 cm 
grosime, culoare  10YR 4/4 (brun), 
textură lutoasă, slab structurat,  mic 
grăunţos, face puternic efervescenţă, 
slab plastic, slab aderent, cu 
eflorescenţe carbonatice, trecere 
treptată, dreaptă. 
 Orizontul Cca apare la  baza 
profilului, sub 150 cm, are culoare 
10YR 5-5,5/4 (portocaliu gălbui 
intens), textură lutoasă în prima sa 
parte (150-175 cm) și lutonisipoasă 
sub 175 cm, nestructurat,  face foarte 
puternic efervescenţă, prezintă 
eflorescenţe şi concreţiuni 
calcaroase.                      
 

Fizice :                                                   
 Solul 
este extrem de 
profund,  peste 
200 cm, cu 
porozitate 
mijlocie 46%, 
slab tasat, cu            
permeabilitate 
mijlocie (4  
mm/h). 
 

Chimice :                                                                    
Reacţia solului este slab 
alcalină tot profilul  pH 
8,1 – 8,3 
Conţinutul de:  
CaCO3 –mic sau  
mijlociu  0-150 cm şi  
mare sub 150 cm.           
2 – 13 % 
humus – mic 0 – 105 cm, 
foarte mic sub 105 cm  
2,2 – 0,9 % 
azot total – mic 0-13 cm, 
foarte mic sub 13 cm  
0,103 – 0,044 % 
fosfor mobil –f. mare 0-
13 și 30-50 cm, mare 13-
30 cm, mijlociu  50-70 
cm, 74–32  ppm 
potasiu mobil -  mare 0-
13 cm, mic în rest   289 - 
95 ppm  
 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.) 
                 

drenaj global 

bun, pericol 

de eroziune 

de adâncime. 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 23 
Denumire :   Cernoziom calcaric, lutos/lutos, pe loess mediu, ar abil, erodat slab.   
 Formula :    CZ ka – Xca.k1 – l/l – Te.m – A.e1               
 Localizare profil principal în sistem WGS 84: 45 0 16′ 48,534″ N    

        280 06′ 55,944″ E      
  Profil principal: 556     
Suprafa ţa     

61,2 ha   

4,40%   

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  slab înclinat,  
culmi,versanți 5-15% loess, 
arabil.                                                         

Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia): 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice :     Profil de tip Am - A/C – Cca. 
 Orizontul Am  este gros de 25-30 cm, 
prelucrat în primii 12 cm (Amp), are culoarea 
10YR 3/2   (negru bruniu), textura lutoasă, 
nestructurat masiv sau slab structurat de  
tipul mic grăunţos, slab plastic, slab aderent, 
face slab-moderat efervescenţă, trecere 
clară, dreaptă. 
 Orizontul A/C    este  gros de 16-18 
cm,  are culoare 10YR 3/3 (brun - închis), 
textură lutoasă, slab-moderat structurat,  mic 
grăunţos, face puternic efervescenţă, trecere 
clară, dreaptă,  prezintă neoformaţiuni 
calcaroase sub forma de pseudomicelii. 
 Orizontul Cca apare la  baza 
profilului, are culoare 10YR 4-5/4 (portocaliu 
gălbui intens), textură lutonisipoasă, 
nestructurat,  face foarte puternic 
efervescenţă, prezintă eflorescenţe şi 
concreţiuni calcaroase.                      
 

Fizice :                                                   
 Solul 
este extrem 
de profund,  
peste 200 
cm, cu 
porozitate 
mijlocie 46%, 
slab tasat, cu            
permeabilitat
e mijlocie 
(3,5mm/h). 
 
 

Chimice :                                                                    
Reacţia solului 
este slab alcalină 
tot profilul  pH 8,2 
– 8,4 
Conţinutul de:  
CaCO3 – mijlociu  
0-45 cm şi  mare 
sub 45 cm.           3 
– 19 % 
humus – mic 0 – 
63 cm,  2,4– 1,4 % 
azot total – mic 0-
45 cm, foarte mic 
sub 43 cm   0,117 
– 0,067 % 
fosfor mobil –
mijlociu  0-27 cm,  
mic sub 27 cm  68 
– 24  ppm 
potasiu mobil -  
mijlociu 0-27 cm, 
mic în rest   139 - 
73 ppm  

 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.) 
                 
drenaj global 
bun, pericol 
de eroziune 
pe versanți. 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 24 
Denumire : Cernoziom calcaric, lutos/lutos, pe loess mediu, ar abil, erodat puternic.     
 Formula :    CZ kz ka – Xca  k1 – l/l – Te.m – A.e3               
 Localizare profil principal în sistem WGS 84: 45 0 19′ 24.05″ N    

        280 10′ 11.78″ E      
Profil principal:  253    
Suprafa ţa    

49,8  ha    

3,58  %     

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  versanți 5-20 % loess, 
arabil. 

Principalele soluri cu care 
se asociaz ă:  

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice :     Profil de tip  Am 
– Cca afectat puternic de 
eroziunea de suprafață prin care 
orizontul superior a fost complet 
înlăturat. 
 Orizontul Am adus la 
suprafață prin eroziune, este gros 
de 25-32 cm, prelucrat în prima 
sa parte (Amp), are culoarea   
10YR 3 / 2 ,5 - 3 (brun  închis), 
textura lutonisipoasă, 
nestructurat masiv sau slab 
structurat de  tipul mic grăunţos, 
slab plastic, slab aderent, face 
slab-moderat efervescenţă, 
trecere clară, dreaptă. 
 Orizontul Ck  poate fi 
prezent uneori dar în cazul 
profilului  reprezentativ lipsește. 
Când este prezent are 18 cm 
grosime, culoare  10YR 4/4 
(brun), textură lutonisipoasă, slab 
structurat,  mic grăunţos, face 
puternic efervescenţă, slab 
plastic, slab aderent, cu 
eflorescenţe carbonatice, trecere 
treptată, dreaptă. 
 Orizontul Cca apare la  
baza profilului, are culoare 10YR 
5-5,5/4 (portocaliu gălbui intens), 
textură lutonisipoasă, 
nestructurat,  face foarte puternic 
efervescenţă, prezintă 
eflorescenţe şi concreţiuni 
calcaroase. 

Fizice :                                                   
 Solul 
este extrem de 
profund,  peste 
200 cm, cu 
porozitate 
mijlocie 46%, 
slab tasat, cu            
permeabilitate 
mijlocie (3  
mm/h). 
 

Chimice :                                                                    
Reacţia solului este slab 
alcalină tot profilul  pH 8,0 – 
8,4 
Conţinutul de:  
CaCO3 – mare  de la 
suprafață.    12,1 - 18% 
humus –foarte mic tot 
profilul  1,3 – 0,3 % 
azot total –foarte mic tot 
profilul   0,067 – 0,016 % 
fosfor mobil – mare 0-30 
cm, mic în rest  52 – 8  ppm 
potasiu mobil -  mic 0-30 
cm, foarte mic sub 30 cm   
79 - 32 ppm  
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.) 
                 

drenaj global 

bun, pericol 

mare de 

eroziune 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 25 
   Denumire :    Cernoziom cambic,  calcic, slab levigat, lutos/luto s, pe 
loess mediu,  arabil , Formula : CZ cb Xca.k 3 – l/l – Te.m – A  
Localizare profil principal în sistem  WGS  84: 45 0 19’ 52,484’’ N    

           280 09’ 05,832’’ E     
Profil principal: 568  
Suprafa ţa   

7,2 ha    

0,52  %    

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  slab înclinat, loess, 
arabil.                                                          

Principalele soluri cu care 
se asociaz ă:  

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice :    Profil de tipul Am – A/Bv – 
Bv  –  Ck - Cca.   
 Orizontul Am  este gros de 31-40 
cm, prelucrat în prima sa parte, are 
culoarea 10YR 2,5-3/2 (negru bruniu), 
textură lutoasă, slab structurat în Amp şi 
moderat în Am, nu face efervescenţă, slab 
plastic, slab aderent, trecere clară, dreaptă.   
 Orizontul A/Bv  este gros de 18-20 
cm, are culoarea 10YR 3/2,5-3  (brun 
închis), textură lutoasă, slab   structurat  de  
tip mic  grăunţos, nu face efervescenţă, 
slab plastic, slab aderent, trecere clară, 
dreaptă.  
 Orizontul Bv este gros de 15 -50 
cm, are culoare 10YR 4/4 (brun), textură 
lutoasă, slab structurat de  tip mic grăunţos, 
nu face efervescenţă, trecere clară, 
dreaptă.  
 Orizontul Ck  poate lipsi , urmând 
direct orizontul Cca. Este  gros de  18-23 
cm, are culoarea 10YR 4/4(brun), textură 
lutoasă, slab structurat de  tip mic grăunţos, 
face  slab  efervescenţă. 
 Orizontul Cca apare la baza 
profilului, are culoarea 10YR 5/4 (brun 
gălbui intens), textură lutonisipoasă, 
nestructurat, face foarte puternic 
efervescenţă,  cu eflorescenţe şi concreţiuni 
calcaroase. 
 

Fizice :                                                   
 Sol 
extrem de 
profund, cu 
volum edafic util 
foarte mare,  
slab tasat , 
(porozitate 
totală mijlocie şi 
densitate 
aparentă 
mijlocie),  
conductivitate 
hidraulică 
saturată medie 
(2 mm/h). 
 

Chimice :    
Reacţia solului 
este slab alcalină 
tot profilul    pH 
7,5 – 7,9                                                           
Conţinutul de:  
CaCO3 – absent 
0-74 cm, mijlociu 
în Ck mare în 
Cca  0 – 13% 
humus –  foarte 
mic tot profilul  
1,2 – 0,2 %.  
azot total – foarte 
mic tot profilul  
0,059 – 0,012 % 
fosfor mobil – 
foarte mare 0-13 
cm, mare 13-33 
cm, mic 33-77 cm  
78–11 ppm  
potasiu mobil – 
mic 0-13 cm, 
foarte mic sub 13 
cm  84 -  28 ppm 
 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.) 
 Pericol  
redus  de  
eroziune, 
drenaj global 
bun  
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 26 
Denumire :    Cernoziom cambic,  calcic, slab levigat, lutos/luto s, pe loess mediu,   
   arabil , erodat slab 
Formula : CZ cb Xca.k 3 – s/s – Te.m – A  
Localizare profil principal în sistem  WGS  84: 45 0 20’ 30,336’’ N 

                      280 08’ 38,064’’ E     
Profil principal: 572     
Suprafa ţa   

4,2 ha    

0,30  %    

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  slab înclinat, loess, arabil 

Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia): 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice :    Profil de tipul Am – A/Bv – Bv  
–  Ck - Cca.   
 Orizontul Am  este gros de 31-40 cm, 
prelucrat în prima sa parte, are culoarea 
10YR 2,5-3/2 (negru bruniu), textură lutoasă, 
slab structurat în Amp şi moderat în Am, nu 
face efervescenţă, slab plastic, slab aderent, 
trecere clară, dreaptă.    
 Orizontul A/Bv  este gros de 16-18 
cm, are culoarea 10YR 3/2,5-3  (brun închis), 
textură lutonisipoasă, slab   structurat  de  tip 
mic  grăunţos, nu face efervescenţă, slab 
plastic, slab aderent, trecere clară, dreaptă.  
 Orizontul Bv este gros de 15 -45 cm, 
are culoare 10YR 4/4 (brun), textură 
lutonisipoasă, slab structurat de  tip mic 
grăunţos, nu face efervescenţă, trecere clară, 
dreaptă.  
 Orizontul Ck  poate lipsi , urmând 
direct orizontul Cca. Este  gros de  18-23 cm, 
are culoarea 10YR 4/4(brun), textură 
lutonisipoasă, slab structurat de  tip mic 
grăunţos, face  slab  efervescenţă. 
 Orizontul Cca apare la baza profilului, 
are culoarea 10YR 5/4 (brun gălbui intens), 
textură lutonisipoasă, nestructurat, face 
foarte puternic efervescenţă,  cu eflorescenţe 
şi concreţiuni calcaroase. 
 

Fizice :                                                   
 Sol 
extrem de 
profund, cu 
volum edafic 
util foarte 
mare,  slab 
tasat , 
(porozitate 
totală mijlocie 
şi densitate 
aparentă 
mijlocie),  
conductivitate 
hidraulică 
saturată medie 
(6,5 mm/h). 
 

Chimice :    
Reacţia solului 
este slab alcalină 
tot profilul    pH 
7,4 – 8,2                                                           
Conţinutul de:  
CaCO3 – absent 
0-85 cm, mijlociu 
în Ck mare în 
Cca  0 – 13% 
humus –  foarte 
mic tot profilul  
1,1 – 0,3 %.  
azot total – foarte 
mic tot profilul  
0,054 – 0,014 % 
fosfor mobil – 
mijlociu 0-46 cm, 
mic sub 46 cm  
36–28 ppm  
potasiu mobil – 
mic 0-12 cm, 
foarte mic sub 12 
cm  100 -  53 
ppm 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.) 
 Pericol  
de  eroziune, 
drenaj global 
bun  
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 27 
Denumire :      Faeoziom cambic, lutos/lutos,  pe loess,  p ășune. 
Formula : FZ cb  X44– l/t – Te.m – Ps  
Profile şi sondaje:  626 
         Localizare profil principal în sistem  WGS  84: 450 18’ 17,094’’ N           
                                                                                         280 10’ 53,772’’ E      
Suprafa ţa    

30,9 ha  

  2,22  %                

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  fund vale,  loess, 
pășune. 

Principalele soluri c u care 
se asociaz ă:  

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice :  Profil de tipul  Am – A/Bv – Bv. 
 Orizontul Am  este gros de 35-65 cm, 
înțelenit în primii 10-12 cm (Amț), are 
culoarea 10YR 2-3/1,5-2 (negru bruniu), 
textură lutoasă, moderat structurat în Am de 
tip mic grăunţos, nu face efervescenţă, slab 
plastic, slab aderent, trecere clară, dreaptă.                                        
 Orizontul A/Bv  este gros de 16-20 
cm, are culoarea 10YR 3-3,5/2,5-3 (brun 
închis), textură lutoasă, moderat structurat de 
tip mic grăunţos, nu face efervescenţă, slab 
plastic, slab aderent, trecere clară, dreaptă.  
 Orizontul Bv este gros de peste 75-90 
cm, are culoarea 10YR 4-5/3,5-4 (brun sau 
brun gălbui intens), mai închisă în partea 
superioară, textură predominant lutoasă, 
moderat structurat mic grăunţos, nu face 
efervescenţă. 
 Orizontul Ck  poate  apărea uneori, 
are  culoarea  10YR 5/4, textură lutoasa, 
nestructurat, face  moderat  efervescenţă 
 

Fizice :                                                   
 Sol 
extrem de 
profund 
(peste 2 m), 
slab tasat  
(porozitate 
totală mijlocie 
şi densitate 
aparentă 
mijlocie), cu 
conductivitat
e hidraulică 
saturată 
medie (2,5 
mm/h). 
 
 

Chimice :                                                                    
Reacţia solului –
neutră 130-175 cm   
sau slab  alcalină  
în rest  pH 7,0 – 
7,7 
Conţinutul de:  
CaCO3 – absent  
humus –mic  0-45 
cm,  foarte mic sub 
45 cm   1,9 – 0,9 
% 
azot total –foarte  
mic tot profilul  
0,092 – 0,043 %  
fosfor mobil – mare 
0-12 cm, mijlociu  
12-45 cm, mic în 
rest   38 – 14  ppm 
potasiu mobil – 
mijlociu 0-30 cm, 
mic în rest 196 –  
118 ppm 
 
 

 
Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.) 
 Posibil
ă regradarea , 
pericol de 
eroziune  în 
adâncime pe 
firele de vale 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 28 
Denumire :      Faeoziom cambic, cumulic, lutos/lutos,  pe loess,  pășune  
Formula US:  FZ cb - X44,cu - l/l – Te.m – Ps 
Profil principal:  674 
Localizare profil principal,  sistem  WGS  84:  45 0 15’ 06,964’’ N             
                                                                                280 12’ 54,162’’ E      
Suprafa ţa   

21,1  ha   

1,52   %         

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  fund vale,  loess, arabil  

Principalele soluri cu care 
se asociaz ă:  

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice :  Profil de tipul  Am – A/Bv 
– Bv  
 Orizontul Am  este gros de 75 -
125 cm, înțelenit primii 12 cm (Amț), are 
culoarea 10YR 2-3/1,5-2 (negru bruniu), 
textură lutoasă, moderat structurat în 
Amp şi bine structurat în A de tip mic 
poliedric, nu face efervescenţă, slab 
plastic, slab aderent, trecere treptată, 
dreaptă.                                         
 Orizontul A/Bv  este gros de 18-
22 cm, are culoarea 10YR 3-3,5/2,5-3 
(brun închis), textură lutoasă, moderat –
bine structurat de tip mic poliedric, nu 
face efervescenţă, slab plastic, slab 
aderent, trecere treptată, dreaptă.  
 Orizontul Bv este gros de peste 
75 cm, are culoarea 10YR 4-5/3,5-4 
(brun sau brun gălbui intens), mai 
închisă în partea superioară, textură 
lutoasă, moderat structurat mic grăunţos, 
nu face efervescenţă. 
 

Fizice :                                                   
 Sol extrem 
de profund (peste 3 
m), slab tasat 
(porozitate totală 
mijlocie şi densitate 
aparentă mijlocie) , 
cu conductivitate 
hidraulică saturată 
medie (5,5  mm/h). 
 

Chimice :                                                                    
Reacţia solului – 
neutră 67-130 
cm, slab alcalină 
în rest  pH 7,2 – 
7,6 
Conţinutul de:  
CaCO3 – absent 
0-200 cm. 
humus –mic tot 
profilul    3,0– 1,9 
% 
azot total – 
mijlociu 42-67 
cm, mic 12-42 cm 
și 67-92 cm f. mic 
0-12  0,142 – 
0,092 % 
fosfor mobil – 
mare 0-67 cm, 
mijlociu 67-92 cm   
66 – 34 ppm 
potasiu mobil – 
mic tot profilul    
117 - 82 ppm 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.) 
 Posibil
ă regradarea , 
pericol de 
eroziune  în 
adâncime pe 
firele de vale.  
Drenaj global 
bun. 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 29 
Denumire: Gleiosol salinic calcaric  gleizat foarte  puternic, salinizat slab. lutos/lutos,  
                       pe depozite   fluviatile med ii,   arabil. 
 Formula: GS sc ka - G 6S2k1– l/l– Tf.m - A 
Profil principal:  330 
                 Localizare profil principal în sistem WGS 84:  45 0 24’ 26,40’’ N    

   280 08’ 16,974” E              
  

Suprafa ţa   

31,2  ha   

2,24  %      

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  : luncă îndiguită şi 
desecată, şes aluvial jos, apa 
freatică 0,7-1 m 
 

Principalele soluri cu care 
se asociaz ă:  

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice:   Prezintă  profil de  tip  
Aosc – CGo sc – CGr sc - CGr.  

Orizontul Aosc  este gros de  25 - 
30 cm, are  culoarea  2,5Y 4,5-5/2 
(galben  cenușiu închis), textură lutoasă, 
slab sau  moderat  structurat de tip 
poliedric cu agregate medii,  face slab  
efervescenţă, moderat plastic și aderent, 
trecere  treptată, dreaptă, slab salinizat 
de tip sulfatic între 12-25 cm. 

Orizontul CGo sc  apare între 25 
- 48 cm, are culoarea 2,5 Y 5/2  (galben  
cenușiu închis), textură  medie  lutoasă, 
structură poliedrică moderat sau slab 
dezvoltată cu agregate medii şi mici, 
moderat plastic și aderent, face moderat 
efervescenţă,  trecere treptată, dreaptă, 
salinizat slab de tip sulfatic. 

Orizontul CGr sc   apare între  
48- 69 cm are culoarea   2,5Y 5/1,5   
(cenuşiu gălbui), textură medie lutoasă,  
structură poliedrică slab dezvoltată cu 
agregate medii, moderat  plastic, 
moderat aderent,  face moderat  
efervescenţă, slab salinizat, sulfatic. 

Orizontul CGr   apare  între 69 – 
95 cm (nivelul freatic), are culoare 5Y 5-
6/1 (cenuşiu gălbui), textură 
lutonisipoasă,  slab structurat de tip 
poliedric cu agregate medii, slab plastic 
și aderent,  face moderat efervescenţă. 
 

Fizice:  Sol 
maturat, slab 
tasat,  cu 
permeabilitate 
medie   3,5  
mm/h,  volum 
edafic util 
extrem de mare 

Chimice:    reacţia 
solului -  slab 
alcalină  0-48 cm, 
moderat alcalină 48-
95  cm   c pH  8,0 – 
8,6 
Conţinutul de: 
CaCO3 – mic  0-12 
cm, mijlociu  12-95 
cm                 1 – 7  
% 
humus – mic 0-25 
cm, foarte mic sub 
25 cm,                      
1,7– 0,4 % 
azot total – foarte 
mic tot profilul                 
0,089– 0,020 % 
fosfor mobil  -  mare 
0 – 12 cm, mijlociu 
în rest    42-18  ppm 
potasiu mobil – mic 
0 – 25 și foarte mic 
sub  25 cm   105 – 
45 ppm 
 salinizare slabă 
între 12 – 69  cm, de 
tip sulfatic 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.)  
                
Pericol  de  
accentuare a 
salinizării şi  
ridicarea 
nivelului  
freatic datorită  
colmatării  
sau  
distrugerii  
canalelor  de  
drenaj. 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 30 
Denumire :      Eutricambosol tipic, nisipos/nisipolutos,  pe nisip uri,  p ășune. 
Formula :  EC ti  - X44.k4 - n/u - Te.g - Ps 
Suprafa ţa   43,0  ha   3,09  %                Profil principal:  113 
         Localizare profil principal în sistem  WGS  84:    450 21’ 51,222’’ N           
                                                                                            280 08’ 34,926’’ E       
Suprafa ţa      

 

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  contact câmpie-luncă,  
nisipuri, pășune, apa freatică 4 
m .  

Principalel e soluri cu care 
se asociaz ă:  

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice :  Profil de tipul  Ao – 
Bv. 
  

Orizontul Ao  este gros de 
20-25 cm, înțelenit în primii 10-12 
cm (Aoț), are culoarea 10YR 4/3 
(brun închis), textură grosieră, 
nisipoasă , nestructurat, necoeziv  
nu face efervescenţă, neplastic, 
neaderent, trecere clară, dreaptă.                                        
 Orizontul Bv  este gros de 
peste 100  cm, are culoarea 
10YR 4/4 (brun), textură grosieră, 
nisipolutoasă,  nestructurat, 
necoeziv sau slab coeziv, nu face 
efervescenţă, neplastic, 
neaderent. 
 

Fizice :                                                   
 Sol 
extrem de 
profund (peste 2 
m), slab tasat  
(porozitate 
totală mijlocie şi 
densitate 
aparentă 
mijlocie), cu 
conductivitate 
hidraulică 
saturată extrem 
de mare (40 
mm/h). 
 

Chimice :                                                                    
Reacţia solului –neutră 0-40 
cm, slab  alcalină  în rest  
pH 6,8 – 7,4 
Conţinutul de:  
CaCO3 – absent  
humus –mic  0-20 cm,  
foarte mic sub 20 cm   0,8 – 
0,1 % 
azot total –foarte  mic tot 
profilul  0,044– 0,008 %  
fosfor mobil – mare 0-10 
cm, mijlociu  în rest   47 – 
28  ppm 
potasiu mobil – foarte  mic 
tot profilul  47 –  21 ppm 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.) 
 Drenaj 
global excesiv 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 31 
Denumire :      Eutricambosol tipic, nisipolutos/nisipolutos,modera t levigat,   
   pe nisipuri,  p ășune. 
Formula :  EC ti  - k4 - n/u - Te.g - Ps 
Profile şi sondaje: 120  
         Localizare profil principal: Sistem  WGS  84    450 22’ 06,96’’ N           
                                                                                         280 07’ 57,504’’ E       
Suprafa ţa  

51,4   ha   

3,70    %      

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  contact câmpie-luncă,  
nisipuri, pășune, apa freatică 4 
m .  
 

Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia): 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice :  Profil de tipul  Ao – A/Bv – 
Bv - Ck. 
  

Orizontul Ao  este gros de 25-35 
cm, prelucrat în primii 10-12 cm (Aoț), 
are culoarea 10YR 4/3 (brun închis), 
textură grosieră, nisipolutoasă , 
nestructurat, necoeziv  nu face 
efervescenţă, neplastic, neaderent, 
trecere clară, dreaptă.        

Orizontul A/Bv    este gros de 20 
cm (30-50 cm), are culoare 10 YR 3,5/3 
(brun gălbui intens), are textură grosieră, 
nisipolutoasă, lipsit de structură, foarte 
slab coeziv, neplastic, neaderent, nu 
face efervescență.                               
 Orizontul Bv  este gros de peste 
60-70  cm, are culoarea 10YR 4/4 
(brun), textură grosieră, nisipolutoasă,  
nestructurat, necoeziv sau slab coeziv, 
nu face efervescenţă, neplastic, 
neaderent. 
 Orizontul Ck  apare sub 120 cm,  
are culoarea 10YR 4/4 (brun), textură 
grosieră, nisipolutoasă,  
face moderat efervescență. 
 

Fizice :                                                   
 Sol 
extrem de 
profund (peste 2 
m), slab tasat  
(porozitate 
totală mijlocie şi 
densitate 
aparentă 
mijlocie), cu 
conductivitate 
hidraulică 
saturată mare 
(17 mm/h). 
 
 

Chimice :                                    
Reacţia solului –
neutră 0-40 cm, slab  
alcalină  în rest  pH 
6,8 – 7,4 
Conţinutul de:  
CaCO3 – absent 0-
120 cm,  mijlociu 
sub 120 cm  0-10% 
humus –mic  0-30 
cm,  foarte mic sub 
30 cm   1,2 – 0,6 % 
azot total –foarte  
mic tot profilul  
0,061– 0,028 %  
fosfor mobil – mare 
0-10 cm, mijlociu  în 
rest   54 – 20  ppm 
potasiu mobil – mic 
0-10 cm, foarte  mic 
sub 10 cm   76 –  46 
ppm 
 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.) 
 Drenaj 

global excesiv 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 32 
Denumire : Eutricambosol molic,  calcic, slab levigat, lutoarg ilos/lutos,  pe loess,  p ășune                     
 Formula US:  EC mo – Xca.k3 – t/l - Te.m - Ps 
Profil principal:   679 
Localizare profil principal,  sistem  WGS  84:  45 0 15’ 07,59’’ N             
                                                                                280 12’ 59,04’’ E     
Suprafa ţa   

89,2   ha   

6,42   %              

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  culmi, versanţi 5-20%, 
loess, pășune 

Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia): 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice :  Profil de tipul  Am – Bv - 
Cca. 
 Orizontul Am  este gros de 25-
35 cm, înțelenit  primii 10 cm (Amp), 
are culoarea 10YR 3/2,5-3 (brun 
închis), textură lutoargiloasă, moderat 
sau  slab structurat de tip mic grăunţos, 
nu face efervescenţă, plastic, aderent, 
trecere clară, dreaptă.                                        
 Orizontul Bv este gros de 30 - 
60 cm, (are culoare 10YR 4/3,5-4 (brun 
sau brun gălbui intens), textură lutoasă, 
slab structurat mic grăunţos, moderat 
plastic, moderat aderent, nu face 
efervescenţă, trecere clară, dreaptă.  
 Orizontul Cca apare sub 55-95 
cm, are culoare 10YR 4-5/4 (brun 
gălbui intens), textură lutoasă, fără 
structură, cu dese eflorescenţe şi 
concreţiuni calcaroase, face foarte 
puternic efervescenţă, slab plastic, slab 
aderent. 

Fizice :                                                   
 Sol extrem 
de profund ( peste 
2m), slab tasat 
(porozitate totală 
mijlocie şi densitate 
aparentă mijlocie) , 
conductivitate 
hidraulică saturată  
mică (1,7 mm/h)  
 

Chimice :                                                                    
Reacţia solului –
slab alcalină tot 
profilul  pH 7,3 – 
8,4 
Conţinutul de:  
CaCO3 – absent 
în Am şi Bv,  
mare    în Cca  0 
– 14 % 
humus – mijlociu 
0-10 cm, mic în 
rest 3,6 – 0,5%.  
azot total – 
mijlociu 0-10 cm, 
foarte mic în rest 
0,182 – 0,023 % 
fosfor mobil –
mijlociu 0-10 cm, 
mic în rest  29 – 8 
ppm 
potasiu mobil –
mijlociu 0-10 cm, 
mic în rest  180 – 
92 ppm 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.) 
        Posibilă 
regradarea , 
pericol de 
eroziune pe 
versanţi. 
Drenaj global 
bun - intens 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 



 
79 

 

UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 33 
Denumire :      Eutricambosol molic,  calcic, slab levigat, lutoarg ilos/lutos,  pe loess,   arabil, 
erodat slab. 
Formula US:  EC mo – Xca.k3 – t/l - Te.m – A.e1  
Profil principal: 670  
Localizare profil principal,  sistem  WGS  84:  45 0 15’ 10,53’’ N             
                                                                                280 12’ 27,432’’ E      
Suprafa ţa     

68,7 ha    

4,94  %    

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  culmi, versanţi 5-20%, 
loess, arabil 

Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia): 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice :  Profil de tipul  Am – Bv - 
Cca. 
 Orizontul Am  este gros de 25-30 
cm, prelucrat  primii 12 cm (Amp), are 
culoarea 10YR 3/2,5-3 (brun închis), 
textură lutoargiloasă, moderat sau  slab 
structurat de tip mic grăunţos, nu face 
efervescenţă, plastic, aderent, trecere 
clară, dreaptă.                                         
 Orizontul Bv este gros de 30 - 60 
cm, (are culoare 10YR 4/3,5-4 (brun sau 
brun gălbui intens), textură lutoasă, slab 
structurat mic grăunţos, moderat plastic, 
moderat aderent, nu face efervescenţă, 
trecere clară, dreaptă.  
 Orizontul Ck  este situat între 84-
104 cm, are culoarea 10 YR 4/4 (brun), 
are textura medie, lutoasă, este slab 
structurat mic grăunțos, slab plastic și 
aderent, face puternic efervescență, 
trecere clară, dreaptă. 
 Orizontul Cca apare sub 85-95 cm, 
are culoare 10YR 5/4 (brun gălbui intens), 
textură lutonisipoasă, fără structură, cu 
dese eflorescenţe şi concreţiuni 
calcaroase, face foarte puternic 
efervescenţă, slab plastic, slab aderent. 
 

Fizice :                                                
 Sol 
extrem de 
profund ( peste 
2m), slab tasat 
(porozitate 
totală mijlocie 
şi densitate 
aparentă 
mijlocie) , 
conductivitate 
hidraulică 
saturată  mică 
(1,6 mm/h)  
 
 

Chimice :                                                                    
Reacţia solului –slab 
alcalină tot profilul  
pH 7,6 – 8,4 
Conţinutul de:  
CaCO3 – absent în 
Am şi Bv,  mijlociu în 
Ck, mare    în Cca  0 
– 23 % 
humus – mic  0-25 
cm, foarte mic în 
rest 2,0 – 0,5%.  
azot total – mic  0-
12 cm, foarte mic în 
rest 0,103 – 0,025 % 
fosfor mobil –
mijlociu 0-10 cm, 
mic în rest  20 – 14 
ppm 
potasiu mobil –
mijlociu 0-12 cm, 
mic în rest  170 – 88 
ppm 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.) 
        Posibilă 
regradarea , 
pericol de 
eroziune pe 
versanţi. 
Drenaj global 
bun - intens 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 34 
Denumire :      Eutricambosol molic, moderat levigat, nisipolutos/ nisipolutos, 
                             pe nisipuri, p ășune                          
 Formula US:  EC mo – k4 - u/u - Te.g - Ps 
Profil principal: 132 
Localizare profil principal,  sistem  WGS  84:      450 22’ 53,831’’ N             
                                                                                    280 07’ 34,511’’ E      
Suprafa ţa    

76,4  ha   

5,50   %              

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  culmi, versanţi 5-20%, 
loess, pășune 

Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia): 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice   
Orizontul Am  este gros 

de 25-30 cm, prelucrat în primii 
10-12 cm (Amț), are culoarea 
10YR 3/3 (brun închis), textură 
grosieră, nisipolutoasă , 
nestructurat, necoeziv  nu face 
efervescenţă, neplastic, 
neaderent, trecere clară, dreaptă.       
  

Orizontul Bv  este gros de 
peste 60-90  cm, are culoarea 
10YR 4/4 (brun), textură grosieră, 
nisipolutoasă,  nestructurat, 
necoeziv sau slab coeziv, nu face 
efervescenţă, neplastic, 
neaderent. 
 
 Orizontul Ck  apare sub 
110 cm,  are culoarea 10YR 4/4 
(brun), textură grosieră, 
nisipolutoasă, nestructurat, friabil, 
slab coeziv, face moderat 
efervescență. 
 

Fizice :                                                   
 Sol 
extrem de 
profund (peste 2 
m), slab tasat  
(porozitate 
totală mijlocie şi 
densitate 
aparentă 
mijlocie), cu 
conductivitate 
hidraulică 
saturată mare 
(16 mm/h). 
 
 

Chimice :                                                                    
Reacţia solului –slab acidă 
25-85 cm, slab  alcalină  în 
rest  pH 6,6 – 8,1 
Conţinutul de:  
CaCO3 – absent 0-110 cm,  
mijlociu sub 110 cm  0-8% 
humus –mic  0-10 cm,  
foarte mic sub 10 cm   1,4 – 
0,6 % 
azot total –foarte  mic tot 
profilul  0,072– 0,032 %  
fosfor mobil –  mijlociu  0-85 
cm,    28 – 24 ppm 
potasiu mobil – mic 0-10 
cm, foarte  mic sub 10 cm   
65 –  28 ppm 
 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.) 
 Drenaj 
global excesiv 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 35 
Denumire : Eutricambosol molic  epilitic,  moderat superficial , lutonisipos  
                      moderat scheletic, pe granite ,  păşune.    
Formula : EC mo li - X44 d2 – sq2 – Ss122 - P 
Profil principal:  736 
Localizare profil principal sistem WGS 84: 45 0 20’ 08,976’’ N   

    280 10’ 19,176’’ E   
    
Suprafa ţa   

4,4  ha     

0,32    %           

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  25-50%, granite, păşune                                                        
Aspectul suprafe ţei terenului:      
moderat bolovănos                                            

Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia): 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice :     Profil scurt datorită 
eroziunii geologice, de tip Am – Bv - Rp 
 Orizontul Am  este gros de 25-28 
cm, are culoarea 10YR 2-3/2-3 (negru 
bruniu), textură lutoasă, conţine cca 5% 
schelet, moderat structurat mic grăunţos, 
nu face efervescenţă, moderat plastic, 
slab aderent, trecere treptată, dreaptă. 
 Orizontul Bv   este gros de 15-20 
cm, are culoarea 10YR 4/4 (brun), textură 
lutoasă, conţine peste 15% schelet în 
prima sa  parte şi 35%  în  cea de-a doua,   
moderat structurat de tipul mic grăunţos, 
nu face efervescenţă.                               
 Orizontul Rp apare sub 35- 49 cm 
şi este reprezentat prin granite. 

Fizice :                                                   
 Sol 
moderat 
superficial, cu 
volum edafic 
util mic, 
grosime utilă 
mai mică de 
50 cm, netasat 
(porozitate 
totală mare şi 
densitate 
aparentă 
mică),  cu 
conductivitate 
hidraulică 
medie  (8 
mm/h). 
 
 

Chimice :                                                                    
Reacţia solului – 
neutră   pH 7,0 – 7,2
  
Conţinutul de:  
CaCO3 –absent  
humus –  mijlociu 0-
27 cm, mic sub 27 
cm,   3,6 - 1,5 %  
azot total – mijlociu 
0-10 cm, mic  10-27 
cm, foarte mic în 
rest 0,183 – 0, 070% 
fosfor mobil –mic tot 
profilul  18 – 14 ppm 
potasiu mobil – 
mijlociu 0-10 cm, 
foarte  mic în rest   
159 - 48 ppm 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.) 
 Eroziu

ne geologică, 

drenaj global 

intens sau  

excesiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL (U.S.) Nr 36 

Denumire:  Antrosol erodic calcaric, lutonisipos/lutonisipos, pe loess, arabil, erodat excesiv        
Formula: AT er ka – Xca k1 – s/s – Te.m – A e5  
Suprafa ţa                    Profil principal: 269  
Localizare profil principal Sistem WGS 84 :   45 0 19’ 28,23’’ N      

        280 09’ 29,718” E     
     
Suprafa ţa  

18,5   ha    

1,33  %     

 

Răspândirea :   Condi ţii naturale  în care  
apare:  versanţi 10-50 %, loess, 
arabil. 
Aspectul suprafeţei terenului:    
erodat excesiv în suprafaţă, 
şiroiri şi rigole dese.    

Principalele soluri cu care 
se asociaz ă: (modul de 
asociere, proporţia): 

CARACTERISTICILE  SOLULUI  

Morfologice :        Profil de tip Ao 
– Cca , afectat excesiv de 
eroziunea de suprafaţă. 

Orizontul Ao  este gros de 
25-30 cm, prelucrat în prima sa 
parte(Amp), are culoarea 10YR 
4/4 (brun),  textură lutonisipoasă, 
fără structură sau slab structurat,  
mic grăunţos, face puternic 
efervescenţă, trecere clară, 
dreaptă.                                  
 Orizontul Cca,   apare 
imediat sub Ao, are culoarea 
10YR 5-6/4 (galben portocaliu 
intens), textură lutonisipoasă, 
fără structură, slab plastic, slab 
aderent, face foarte puternic 
efervescenţă,  are eflorescenţe şi 
concreţiuni calcaroase. 
 

Fizice :                                                   
Sol extrem de 
profund, peste 
200 cm, 
porozitate 
mijlocie 45%, 
slab tasat,  
permeabilitate 
medie,  4,5 
mm/h 
 

Chimice  
:                                        
Reacţia solului – 

slab alcalină tot profilul  pH  
8,0 - 8,4                              
 Conţinutul de:  
CaCO3 –mare de la 
suprafață   14-15% 
humus –mic 0-27 cm, foarte 
mic în rest    1,4 – 1,1 % 
azot total – foarte mic 0,071 
– 0,058% 
fosfor mobil – mic  0-10 cm, 
foarte mic  în rest 17– 7 
ppm 
potasiu mobil – foarte  mic 
tot profilul  65 – 32 pp 
 

Alte 
caracteristici
: (procese 
pedogenetice 
actuale, 
drenaj global, 
etc.) 
 Eroziu
ne de 
suprafaţă şi, 
mai puţim 
adâncime. 
Drenaj global 
intens 
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CAPITOLUL 6     

 BONITAREA  TERENURILOR 

6.1 BONITAREA  ÎN REGIM  NATURAL 
  
 Pentru încadrarea terenurilor în clase de favorabilitate şi  ulterior , clase de calitate , s-a 
procedat  la bonitarea terenurilor conform metodologiei. 
 Unitățile de teren  delimitate pe hartă au constituit elementele de bază pentru bonitare, care 
înseamnă , in esenţă, estimarea gradului în care condiţiile de climă , relief, sol, etc. satisfac cerinţele 
unei dezvoltări optime a speciilor de cultură. La nivel de unitate de teren s-au luat în calcul toate 
speciile sau folosinţele din metodologie chiar dacă unele din ele nu sunt cultivate  deloc  în zonă . 
 Cele 24 de specii sau folosinţe sunt : 
  PS păşune 
  FN fâneață 
  MR măr 
  PR păr 
  PN prun 
  CV cireş-vişin 
  CS cais 
  PC piersic 
  VV vi ţă de vie soiuri pentru vin 
  VM vi ţă de vie soiuri pentru masă 
  GR grâu 
  OR orz 
  PB porumb 
  FS floarea soarelui 
  CT cartof de toamnă 
  SF sfecla de zahăr 
  SO soia 
  MF mazăre - fasole 
  IU in ulei 
  IF in fuior 
  CN cânepă 
  LU lucernă 
  TR trifoi 
  LG legume 
  AR arabil 
  
 Elementele care sunt luate în calcul la stabilirea notelor de bonitare sunt, conform 
metodologiei  următoarele: 
   - temperatura medie anuală, valori corectate                                                                
              - precipitaţii medii anuale , valori corectate  
   - gleizarea 
   - salinizarea 
   - textura solului 
   - panta  terenului 
   - adâncimea apei freatice 
   - inundabilitatea terenului 
   - porozitatea totală  
   - conţinutul de CaCO3 



 
84 

 

   - reacţia solului ( pH) 
   - volumul edafic util 
   - rezerva de humus 
 Menționăm că  din totalul celor 17 indicatori din normele metodologice, numai aceştia apar  
în teritoriul Jijila 
 Pentru fiecare indicator s-a estimat printr-un coeficient subunitar modul în care acesta 
satisface cerinţele fiecărei culturi sau folosinţe 1 reprezentând optimul (cultura sau folosinţa poate 
realiza întregul potenţial), apoi, coeficienții s-au înmulțit între ei, iar rezultatul obținut cu 100 
rezultând o cifră situată în intervalul 1-100. Cu cât cifra este mai mare , cu atât mai bună este 
favorabilitatea acelui teren pentru folosinţa sau cultura respectivă. 
 Notele astfel obținute se grupează în intervale a câte 10 de puncte , în ordine descrescătoare  

şi se obțin 10 clase de favorabilitate după cum urmează:               

   - clasa I           91-100 puncte 
    
   - clasa a X-a    1-10  puncte 
 Prin gruparea claselor de favorabilitate câte  două (interval de 20 puncte) în ordine 
descrescătoare se obțin clasele de calitate în număr de cinci , după cum urmează : 
   - clasa I            81-100 puncte 
   - clasa a II-a  61-80  puncte 
   - clasa a III-a  41-60  puncte 
   - clasa a IV-a  21-40  puncte 
   - clasa a V-a    1-20  puncte 
 Pentru folosinţa arabilă notele se calculează  ca medie a opt culturi : grâu  orz, porumb, 
floarea soarelui, cartof de toamnă, sfeclă de zahăr, soia şi mazăre-fasole. 
 Pentru folosinţa vie nobilă  nota s-a stabilit ca medie a soiurilor de masa şi vin iar pentru 
livadă ca medie a următoarelor specii : măr, păr, prun, cais. 
 După aceste considerente introductive  în metodologia de bonitare se va trece la o scurtă 
descriere a factorilor   care se iau in consideraţie la stabilirea notelor de bonitare şi care au fost 
menționați puţin mai înainte ( indicatorii de bonitare).  
 

 6.2 INDICATORII  DE CARACTERIZARE  ECOLOGIC Ă. 

6.2.1    Temperatura medie  anuală , valori corectate  

Modul în care temperatura influențează  favorabilitatea a  fost expus pe larg în subcapitolele 
referitoare la relief  şi climă , motiv pentru care nu se mai repetă. Tot acolo s-a precizat şi modul în 
care relieful influențează regimul termic prin pantă şi expoziţie, motiv pentru care apare termenul de 
valoare corectată. 
 Precizăm că în teritoriul amenajamentului pastoral Jijila,  sunt 620,8 ha terenuri  cu  panta 
mai mare de 10 % şi pe care se produc astfel de modificări, cu precizarea că predomină expoziția 
nordică (umbrită). 

6.2.2    Precipitaţii medii anuale corectate 

 Şi asupra acestui factor s-au făcut considerațiile necesare în subcapitolele referitoare la relief 
şi climă inclusiv  modul în care panta terenului modifică regimul hidric , diminuându-l , aceasta fiind 
semnificaţia termenului de valoare corectată. 
 Având în vedere că acești primi factori  sunt  de natură climatică şi fiind foarte variabili în 
timp   (din această cauză apar ca medii multianuale) notele de bonitare reflectă  această valoare 
medie şi nu cea concretă, astfel în anii ploioşi , care de regulă sunt şi mai reci se realizează condiţii 
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de favorabilitate mult mai bune, pentru ca în anii secetoşi, de regulă şi mai calzi, să se realizeze 
condiţii de favorabilitate mult scăzute, de aceea şi producţiile posibil a fi realizate pot fi foarte 
diferite în funcţie de particularitățile climatice ale anului respectiv. 
  

6.2.3    Gleizarea 

 Se manifestă pe terenurile cu apa  freatică la mai puţin de 1-2,5 m, care au cea mai mare parte 
a anului un exces  de apă , cel puţin în partea inferioară a profilului.  Astfel de condiţii se găsesc pe 
luncă. 
 Starea de gleizare se manifestă prin pete ruginii  imprimate de compușii  de oxidare ai ferului 
în cazul unui exces temporar sau pete vineții imprimate de compușii de reducere ai ferului şi 
manganului ca urmare a unui exces permanent de apă. 
 Cu cât ne apropiem de nivelul permanent al pânzei freatice intensitatea gleizării se 
accentuează.  Este evident că în condiţiile unui exces de apă cantitatea de aer se reduce în mod 
corespunzător. 
 Pe lângă influența pozitivă  pe care o are un aport suplimentar de apă  pentru nutriția 
plantelor acesta poate duce şi la o înrăutăţire  a regimului aerului din sol . 
 În cazul teritoriului Jijila gleizarea afectează în mică măsură favorabilitatea terenurilor La  o 
gleizare moderată este afectată favorabilitatea speciilor pomi-viticole şi  a lucernei , cu numai  10%.  
La  o gleizare foarte  puternică favorabilitatea scade la 50% pentru  marea majoritate a speciilor, 
numai porumbul, floarea soarelui, sfecla şi inul fuior pot realiza 60%. 

6.2.4     Salinizarea şi alcalizarea 

 Se manifestă , ca şi în cazul precedent ,  tot pe soluri cu aport freatic ca urmare a faptului că 
prin evaporare apa depune sărurile fie la suprafața solului fie la nivelul de întrerupere a capilarelor. 
 Ca urmare a concentrării acestor săruri se produce o înrăutăţire a stării de fertilitate a solului 
şi a favorabilităţii pentru toate speciile şi folosinţele, în funcţie de intensitatea salinizării. 
 La o salinizare slaba se reduce favorabilitatea pentru viţa de vie şi speciile pomicole la 50% , 
porumbul, cartoful, inul fuior şi trifoiul realizează 70%, păşunea, fâneaţa, floarea soarelui şi sfecla de 
zahăr 90%, restul speciilor sau folosinţelor realizând 80% din potenţial. 
  În cazul unei salinizări moderate favorabilitatea scade la 20 % pentru speciile pomi-viticole, 
40% pentru porumb, cartof, mazăre-fasole, in fuior şi trifoi. Grâul, soia, inul ulei şi cânepa pot 
realiza 50%,  orzul, lucerna şi unele legume  pot realiza 60%, iar fasolea şi sfecla 70%.  Păşunea şi 
fâneaţa pot realiza 80%. 
 Pentru terenurile salinizate puternic favorabilitatea scade sub 30%, multe specii fiind total 
compromise, iar la o salinizare foarte puternică favorabilitatea este practic nulă pentru toate speciile 
sau folosinţele. 
 Alcalizarea produce aceleași efecte ca şi salinizarea şi se datorează pătrunderii Na în 
complexul adsorbtiv al solului înlocuind calciul, iar unul  din efecte  este ridicarea valorii pH. 
Alcalizarea se produce, în primul rând, datorită nivelului oscilant al pânzei freatice 
 

6.2.5    Textura  solului 

 Din acest punct de vedere, teritoriul amenajamentului pastoral Jijila prezintă o varietate 
extrem de mare, de la cea grosieră, nisipoasă sau nisipolutoasă, la cealaltă extremă, argilolutoasă. 
 Textura lutoasă este considerată optimă pentru toate speciile sau folosinţele motiv pentru care 
aceste terenuri nu realizează  diminuări ale favorabilităţii. Pentru terenurile cu textura lutonisipoasă, 
unele specii sau folosinţe realizează diminuări  dar de mică amploare. Cel mai afectat este prunul 
care preferând solurile mai grele nu poate realiza decât 80% din potenţial , iar păşunea, fâneața 
cireşul , vişinul, grâul, orzul, mazărea , fasolea şi cânepa pot realiza 90%. Textura fină, lutoargiloasă 



 
86 

 

sau argilolutoasă, este însoțită, de regulă de o porozitate mai mică iar efectul este diminuarea 
favorabilităţii. În cazul texturii lutoargiloase, favorabilitatea scade cu 10% pentru  cireş, vişin, cais, 
piersic, cartof, sfeclă şi in fuior. Pentru textura argilolutoasă diminuarea este mai accentuată, cu 30% 
pentru  cartof şi 10 – 20% pentru celelalte specii sau folosinţe.   

 

6.2.6    Panta terenului  

 Este un element de  mare importanță  pentru  favorabilitate deoarece acesta are pe lângă un 
efect direct ,şi unul indirect  prin aceea ca modifică atât regimul termic cât şi pe cel hidric provocând 
o redistribuire a acestora după modul care fost detaliat la subcapitolului relief.  
 În teritoriul amenajamentului pastoral Jijila, versanții, adică terenurile cu înclinare de peste 
5% ocupă suprafețe destul de importante, Pentru versanții cu valori ale pantei de 5-10 % și care 
ocupă 167,6 ha (12,05 % din amenajament) se produce numai modificarea regimului precipitațiilor, 
valoarea lor corectată fiind sub 400 mm anual.  
 La versanții  valori ale pantei de peste 10 %   care însumează 620,8 ha (44,64 % din 
amenajament) se produce modificarea ambelor regimuri și cel hidric și cel termic la modul cum a 
fost deja explicat. 

6.2.7    Adâncimea  apei freatice  

 Alături de precipitaţii este elementul care diminuează favorabilitatea tuturor speciilor sau 
folosinţelor,  fără excepție, motiv pentru care imensa majoritate a terenurilor nu se încadrează, în 
regim natural , în clasa I de calitate , deoarece acest element diminuează  favorabilitatea la 80 % aşa 
încât cea mai mare notă care poate fi obținută nu poate trece de 80 care este limita superioară a clasei  
a II-a (coeficientul fiind 0,8 pentru toate speciile înmulțit cu 100 dă 80 puncte ). 
 În teritoriul amenajamentului pastoral Jijila apa freatică apare  la mai puţin de 2,3 – 3,5 m pe 
luncă, influențând  apreciabil favorabilitatea pentru că se compensează în mare parte deficitul de 
umiditate specific zonei.  Pe astfel de terenuri speciile pomicole sunt  cele mai afectate datorită 
înrădăcinării profunde aşa încât nu pot realiza decât 20-50% din potenţial (prunul 20%, părul şi 
piersicul 50%, restul 30-40%), viţa de vie 50%, celelalte specii 60-70%.  
 Trebuie precizat că nivelul freatic este influențat de nivelul Dunării, fiind mai crescut 
primăvara, când Dunărea are cel mai mare debit şi scăzând către toamnă când şi nivelul este scăzut. 

6.2.8 Inundabilitatea  terenului 

 În teritoriul amenajamentului Jijila nu se pot produce inundații întrucât lunca a fost 
îndiguită. Se consideră frecvent inundabile firele de vale îngustă care sunt, de regulă și erodate în 
adâncime și care ocupă 84,2 ha (6,05 % din amenajament) 

6.2.9    Porozitatea totală  

 Nu se manifestă compactări ale terenului care să ducă la scăderea favorabilităţii, 
înregistrându-se valori apropiate de optim ale porozității, densității aparente şi gradului de tasare. 

6.2.10     Conţinutul de CaCO3 

 În teritoriul amenajamentului pastoral Jijila nu se realizează  concentraţii mai  mari de 10 % 
care să ducă la diminuarea favorabilităţii.  

6.2.11     Reacţia  solului 

 Marea majoritate a  solurilor  din zonă au reacție slab alcalină şi pH peste 7,9. 
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 Nu se realizează diminuări ale favorabilităţii  decât pe terenurile cu pH mai  mare de 7,8 la 
care favorabilitatea este diminuată pentru speciile pomicole (mai puţin cais), cartof, in fuior şi trifoi.  
Diminuarea nu depășește 10% decât la măr şi trifoi care realizează 80% (diminuare 20%). 
 Pe terenurile cu pH mai mare de 8,5, favorabilitatea scade cu 10 - 20%  pentru  toate speciile 
sau folosinţele , mai puţin mărul şi trifoiul, la care diminuarea este  de 30%.  
 Reacţia solului este cel mai important parametru de caracterizare chimică a solului dar în 
zonă nu realizează valori  care să producă diminuări  drastice ale recoltei.  

6.2.12     Volumul edafic  util  

 Pentru ca plantele să-şi desfășoare în condiţii optime procesele biologice de sinteză a 
materiei organice, ele trebuie să-şi ia din sol apa şi elementele minerale de nutriție necesare în 
fotosinteză. 
 Pentru aceasta , plantele explorează un anumit volum de sol în conformitate cu 
particularitățile aparatului radicular dar şi posibilitățile oferite  de grosimea solului. 
 Cu cât aparatul radicular este mai profund, cu atât mai mare este volumul de sol explorat. 
 În teritoriul amenajamentului Jijila, acest factor diminuează favorabilitatea pentru solurile cu 
contact litic la mai puțin de 50 cm, în special Litosol (US 1).. 

6.2.13     Rezerva  de humus 

 Aşa cum s-a mai arătat , humusul constituie rezerva de substanțe nutritive  pe care le pune 
treptat la dispoziția plantelor prin mineralizare. Între cantitatea de humus şi fertilitatea solului 
este  o legătură directă. 
 La o rezervă de humus mai mică de 160 t/ha favorabilitatea este deja  afectată, doar pomii, 
viţa de vie , păşunea, inul şi lucerna putându-şi valorifica integral potenţialul  de producţie , 
legumele 80%  iar celelalte specii sau folosinţe realizând 90%. 
 Scăderea rezervei  pe terenurile puternic erodate  , la mai puțin de 120 t/ha înseamnă 
diminuarea favorabilităţii la 70% pentru cartof, sfeclă, in ulei, cânepă şi legume, la 90% pentru 
păşune,  pomi şi vie pentru vin  şi 80%  pentru celelalte specii  sau folosinţe. 
 
 Din luarea în considerare a tuturor acestor factori limitativi au rezultat notele de bonitare pe 
unitățile de teren aşa cum se prezintă în tabelele 3.5a (pentru arabil) și 3.5b (pentru pășuni, fânețe, 
vii, livezi) 

6.3   NOTA DE BONITARE ÎN REGIM NATURAL 
 Din  luarea  în  considerare a  tuturor  factorilor menționați anterior a căror influență a fost 
cuantificată,  au  rezultat notele  de bonitare în regim natural după cum  se prezintă în tabelul 3.5b 
prezentat în cele ce urmează 
 
- Tabel 3.5b - NOTELE DE BONITARE ALE TEO-urilor si clasele de pretabilitate 
                                               - PASUNI, FINETE, VII, LIVEZI - 
|----------------------------------------------------------------------------------------|         
| Nr.|Folosinta|Suprafata| PS| FN| PF| Cp| VV| VM| VI| Cp| MR| PR| PN| CV| CS| PC| LI| Cp| 
| TEO| act. TEO| TEO [ha]|   |   |   | PF|   |   |   | VI|   |   |   |   |   |   |   | LI| 
|----------------------------------------------------------------------------------------|         
|   1|Pasuni   |   220.70| 16| 10| 13|  4| 17|  8| 12| 6N|  4|  5|  7|  6|  7|  5|  6| 6N| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|   2|Pasuni   |    19.30| 21| 12| 16|  4| 30| 16| 23|  4| 13| 14| 20| 22| 20| 10| 17| 6A| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|   3|Pasuni   |     3.20| 19| 11| 15|  4| 27| 16| 22|  4| 12| 12| 17| 20| 20| 10| 15| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|   4|Pasuni   |     4.40| 18| 10| 14|  4| 26|  6| 16|  5| 10| 12| 19| 21| 10|  7| 16| 6P| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|   5|Pasuni   |     3.30| 18| 10| 14|  4| 26|  6| 16|  5|  9|  9| 15| 19| 10|  7| 13| 6P| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|   6|Pasuni   |     9.40| 16|  9| 12|  4| 23|  6| 14|  5|  8|  8| 13| 17| 10|  7| 12| 6P| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|   7|Pasuni   |     4.30| 23| 17| 20|  4| 19|  5| 12| 6P|  8|  7| 11| 12|  5|  3| 10| 6P| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|   8|Pasuni   |    18.50| 14|  9| 12|  4| 12|  3|  8| 6P|  5|  4|  7|  8|  5|  3|  6| 6P| 
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|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|   9|Pasuni   |    15.70| 14|  9| 12|  4| 12|  3|  8| 6P|  5|  4|  7|  8|  5|  3|  6| 6P| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  10|Pasuni   |     4.60| 29| 17| 23|  4| 19| 13| 16|  4| 11|  7| 25| 28| 41| 16| 21| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  11|Pasuni   |     3.30| 26| 15| 20|  4| 17| 10| 14|  4| 11|  8| 28| 28| 32| 12| 20| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  12|Pasuni   |     7.90| 26| 15| 20|  4| 17| 10| 14|  4| 10|  6| 22| 25| 32| 12| 18| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  13|Pasuni   |     6.00| 23| 14| 18|  4| 16| 10| 13|  4|  9|  5| 20| 22| 32| 12| 16| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  14|Pasuni   |    14.40| 23| 13| 18|  4| 15|  8| 12|  4| 10|  6| 25| 24| 18|  6| 16| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  15|Pasuni   |    10.00| 21| 12| 16|  4| 14|  8| 11|  4|  8|  4| 17| 20| 18|  6| 12| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  16|Pasuni   |     9.90| 20| 12| 16|  4| 13|  3|  8|  5|  7|  4| 19| 21|  9|  4| 13| 6P| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  17|Pasuni   |    17.80| 20| 12| 16|  4| 13|  3|  8|  5|  6|  3| 15| 19|  9|  4| 11| 6P| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  18|Pasuni   |    15.10| 18| 10| 14|  4| 12|  3|  8|  5|  6|  3| 13| 17|  9|  4| 10| 6P| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  19|Pasuni   |     5.60| 17|  9| 13|  4| 27| 15| 21|  4| 17| 21| 22| 25| 40| 31| 25| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  20|Pasuni   |     4.80| 16|  8| 12|  4| 24| 12| 18|  4| 16| 23| 24| 25| 31| 23| 24| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  21|Pasuni   |     1.70| 16|  8| 12|  4| 24| 12| 18|  4| 15| 18| 19| 22| 31| 23| 21| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  22|Pasuni   |    20.90| 16|  8| 12|  4| 24| 12| 18|  4| 15| 18| 19| 22| 31| 23| 21| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  23|Pasuni   |    12.60| 22| 11| 16|  2| 20| 14| 17| 6A| 19| 18| 16| 20| 27| 24| 20| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  24|Pasuni   |    23.50| 45| 32| 38|  2| 58| 51| 54|  4| 39| 45| 45| 52| 81| 65| 52|  2| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  25|Pasuni   |     6.40| 40| 36| 38|  3| 20| 24| 22|  5| 10| 17|  7| 13| 18| 24| 14|  5| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  26|Pasuni   |    10.50| 45| 36| 40|  2| 32| 32| 32| 6A| 30| 25| 30| 29| 45| 36| 32| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  27|Pasuni   |    23.90| 30| 23| 26|  3|  9| 10| 10| 6A|  4|  7|  3|  5|  8| 10|  6| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  28|Pasuni   |     5.50| 36| 29| 32|  2| 11| 11| 11| 6A|  7| 10|  4|  7| 11| 13|  8| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  29|Pasuni   |    15.70| 40| 36| 38|  2| 12| 14| 13| 6A|  6|  9|  4|  7| 13| 11|  8| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  30|Pasuni   |    13.90| 45| 36| 40|  2| 29| 29| 29| 6A| 34| 25| 30| 29| 40| 36| 32| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  31|Pasuni   |     1.50| 40| 29| 34|  4| 29| 26| 28| 6A| 34| 25| 30| 29| 40| 36| 32| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  32|Pasuni   |    23.30| 29| 23| 26|  3|  7|  7|  7| 6A|  4|  6|  3|  5|  7|  9|  6| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  33|Pasuni   |    33.80| 45| 29| 37|  2| 72| 64| 68|  4| 35| 45| 45| 58| 81| 65| 52|  2| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  34|Pasuni   |    10.90| 17|  9| 13|  4|  7|  4|  6| 6A|  8|  8|  6|  5|  7|  6|  7| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  35|Pasuni   |    11.40| 26| 15| 20|  4| 35| 19| 27|  4| 17| 21| 28| 28| 35| 23| 25| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  36|Pasuni   |     0.90| 40| 29| 34|  3| 64| 64| 64|  4| 43| 45| 45| 58| 72| 64| 51| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  37|Pasuni   |     9.50| 40| 29| 34|  3| 64| 64| 64|  4| 43| 45| 45| 58| 72| 64| 51| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  38|Pasuni   |    37.00| 32| 22| 27|  4| 48| 36| 42|  4| 29| 32| 38| 43| 56| 48| 39| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  39|Pasuni   |    13.30| 32| 19| 26|  4| 43| 32| 38|  4| 26| 29| 38| 39| 50| 38| 36| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  40|Pasuni   |     9.80| 32| 19| 26|  4| 43| 32| 38|  4| 26| 29| 38| 39| 50| 38| 36| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  41|Pasuni   |    10.80| 32| 19| 26|  4| 43| 32| 38|  4| 26| 29| 38| 39| 50| 38| 36| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  42|Pasuni   |     2.30| 29| 17| 23|  4| 38| 24| 31|  4| 26| 32| 43| 38| 39| 29| 35| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  43|Pasuni   |     4.10| 29| 17| 23|  4| 38| 24| 31|  4| 23| 26| 35| 35| 39| 29| 31| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  44|Pasuni   |     4.70| 26| 16| 21|  4| 35| 24| 30|  4| 20| 22| 30| 31| 39| 29| 28| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  45|Pasuni   |    14.70| 26| 16| 21|  4| 35| 24| 30|  4| 20| 22| 30| 31| 39| 29| 28| 6A|        
|----------------------------------------------------------------------------------------|         
|  46|Pasuni   |     1.40| 26| 15| 20|  4| 34| 20| 27|  4| 22| 24| 38| 34| 22| 14| 30| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  47|Pasuni   |     2.70| 26| 15| 20|  4| 34| 20| 27|  4| 20| 19| 31| 30| 22| 14| 25| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  48|Pasuni   |     2.10| 23| 14| 18|  4| 30| 20| 25|  4| 18| 17| 27| 27| 22| 14| 22| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  49|Pasuni   |     5.60| 23| 14| 18|  4| 30| 20| 25|  4| 18| 17| 27| 27| 22| 14| 22| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  50|Pasuni   |    12.90| 26| 17| 22|  4| 34| 22| 28|  4| 18| 21| 28| 31| 45| 31| 28| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  51|Pasuni   |     3.20| 26| 15| 20|  4| 30| 19| 24|  4| 17| 19| 28| 28| 40| 25| 26| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  52|Pasuni   |     9.20| 23| 14| 18|  4| 27| 19| 23|  4| 15| 16| 24| 25| 40| 25| 24| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
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|  53|Pasuni   |     8.30| 26| 15| 20|  4| 30| 19| 24|  4| 17| 19| 28| 28| 40| 25| 26| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  54|Pasuni   |     6.50| 23| 13| 18|  4| 27| 14| 20|  4| 15| 17| 25| 25| 31| 19| 22| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  55|Pasuni   |     3.60| 21| 12| 16|  4| 24| 14| 19|  4| 13| 15| 22| 22| 31| 19| 20| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  56|Pasuni   |     4.20| 21| 12| 16|  4| 24| 14| 19|  4| 13| 15| 22| 22| 31| 19| 20| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  57|Pasuni   |     3.70| 23| 13| 18|  4| 27| 14| 20|  4| 15| 17| 25| 25| 31| 19| 22| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  58|Pasuni   |     1.40| 32| 23| 28|  3| 58| 51| 54|  4| 28| 36| 29| 42| 65| 52| 40| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  59|Pasuni   |     2.20| 32| 23| 28|  3| 58| 51| 54|  4| 28| 36| 29| 42| 65| 52| 40| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  60|Pasuni   |     8.40| 29| 19| 24|  4| 43| 29| 36|  4| 21| 26| 31| 35| 50| 39| 32| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  61|Pasuni   |     2.20| 29| 17| 23|  4| 39| 26| 32|  4| 19| 23| 31| 31| 45| 31| 30| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  62|Pasuni   |     2.20| 32| 23| 28|  3| 58| 51| 54|  4| 35| 40| 32| 47| 65| 58| 43| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  63|Pasuni   |     9.90| 26| 17| 22|  4| 43| 29| 36|  4| 23| 29| 28| 35| 50| 43| 32| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  64|Pasuni   |     1.60| 26| 16| 21|  4| 39| 26| 32|  4| 21| 26| 28| 31| 45| 35| 30| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  65|Pasuni   |    21.30| 35| 23| 29|  4| 26| 17| 22|  5| 15| 21| 17| 16| 22| 17| 19|  5| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  66|Pasuni   |     1.90| 40| 29| 34|  3| 64| 64| 64|  4| 35| 36| 40| 52| 72| 52| 46| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  67|Pasuni   |    29.00| 32| 22| 27|  4| 48| 36| 42|  4| 23| 26| 35| 39| 56| 39| 35| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  68|Pasuni   |     9.10| 32| 19| 26|  4| 43| 32| 38|  4| 21| 23| 35| 35| 50| 31| 32| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  69|Pasuni   |    10.10| 32| 19| 26|  4| 43| 32| 38|  4| 21| 23| 35| 35| 50| 31| 32| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  70|Pasuni   |     1.70| 32| 19| 26|  4| 43| 32| 38|  4| 21| 23| 35| 35| 50| 31| 32| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  71|Pasuni   |     4.20| 29| 17| 23|  4| 38| 24| 31|  4| 20| 26| 39| 35| 39| 23| 31| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  72|Pasuni   |     2.10| 26| 16| 21|  4| 35| 24| 30|  4| 16| 18| 27| 28| 39| 23| 25| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  73|Pasuni   |     3.10| 26| 16| 21|  4| 35| 24| 30|  4| 16| 18| 27| 28| 39| 23| 25| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  74|Pasuni   |     2.40| 26| 15| 20|  4| 24| 15| 20|  4| 15| 17| 25| 28| 40| 22| 24| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  75|Pasuni   |     4.50| 23| 14| 18|  4| 22| 15| 18|  4| 13| 15| 22| 25| 40| 22| 22| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  76|Pasuni   |     4.70| 26| 15| 20|  4| 24| 15| 20|  4| 15| 17| 25| 28| 40| 22| 24| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------|                 
|  77|Pasuni   |     1.60| 23| 13| 18|  4| 22| 12| 17|  4| 15| 18| 28| 28| 31| 17| 23| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  78|Pasuni   |     9.30| 23| 13| 18|  4| 22| 12| 17|  4| 13| 15| 22| 25| 31| 17| 20| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  79|Pasuni   |     8.00| 21| 12| 16|  4| 19| 12| 16|  4| 12| 13| 20| 22| 31| 17| 19| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  80|Pasuni   |     1.90| 18| 11| 14|  4| 17| 10| 14|  4| 10| 10| 17| 19| 18|  8| 14| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  81|Pasuni   |    17.40| 18| 11| 14|  4| 17| 10| 14|  4| 10| 10| 17| 19| 18|  8| 14| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  82|Pasuni   |     7.20| 36| 26| 31|  3| 58| 51| 54|  2| 39| 40| 40| 52| 65| 58| 46| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  83|Pasuni   |     4.20| 26| 17| 22|  4| 43| 29| 36|  2| 23| 29| 28| 35| 50| 43| 32| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  84|Pasuni   |    30.90| 35| 23| 29|  4| 26| 17| 22|  5| 18| 23| 18| 17| 22| 19| 20|  5| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  85|Pasuni   |    21.10| 39| 26| 32|  4| 29| 22| 26|  5| 20| 26| 20| 19| 24| 22| 22|  5| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  86|Pasuni   |    31.20| 20| 16| 18|  4|  1|  2|  2| 6A|  1|  1|  1|  1|  1|  1|  1| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  87|Pasuni   |    43.00| 10|  4|  7|  4| 27| 19| 23|  3| 21| 19| 19| 28| 26| 31| 22|  1| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  88|Pasuni   |     8.60| 22| 13| 18|  3| 40| 31| 36|  3| 28| 32| 25| 37| 58| 51| 36|  2| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  89|Pasuni   |    20.70| 22| 13| 18|  3| 40| 28| 34|  3| 28| 32| 25| 37| 58| 51| 36|  1| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  90|Pasuni   |     6.30| 17|  9| 13|  4| 27| 15| 21|  3| 17| 21| 22| 25| 40| 31| 25|  3| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  91|Pasuni   |     1.40| 16|  8| 12|  4| 24| 15| 20|  3| 15| 18| 19| 22| 40| 31| 23|  3| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  92|Pasuni   |     3.70| 17|  9| 13|  4| 27| 15| 21|  3| 17| 21| 22| 25| 40| 31| 25|  3| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  93|Pasuni   |     1.50| 16|  8| 12|  4| 24| 12| 18|  3| 15| 18| 19| 22| 31| 23| 21|  4| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  94|Pasuni   |     4.10| 14|  7| 10|  4| 21| 10| 16|  4| 13| 14| 17| 19| 18| 12| 16|  4| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  95|Pasuni   |     2.50| 14|  7| 10|  4| 21| 10| 16|  4| 13| 14| 17| 19| 18| 12| 16|  4| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  96|Pasuni   |     2.60| 12|  6|  9|  4| 18|  4| 11|  5| 10| 12| 16| 18|  9|  8| 14| 6P| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  97|Pasuni   |     3.20| 29| 17| 23|  4| 39| 26| 32|  3| 23| 26| 35| 35| 45| 35| 32| 6A| 
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|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  98|Pasuni   |     5.80| 26| 15| 20|  4| 35| 19| 27|  3| 23| 29| 39| 35| 35| 26| 32| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
|  99|Pasuni   |     4.30| 26| 15| 20|  4| 35| 19| 27|  3| 21| 23| 31| 31| 35| 26| 28| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 100|Pasuni   |     8.90| 23| 13| 18|  4| 30| 16| 23|  4| 20| 22| 35| 30| 20| 13| 27| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 101|Pasuni   |    28.00| 23| 13| 18|  4| 30| 16| 23|  4| 18| 17| 28| 27| 20| 13| 22| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 102|Pasuni   |    13.90| 18| 10| 14|  4| 23|  6| 14|  5| 12| 10| 18| 21| 10|  9| 15| 6P| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 103|Pasuni   |    22.80| 12|  7| 10|  4| 10|  3|  6| 6P|  5|  4|  8|  9|  4|  4|  6| 6P| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 104|Pasuni   |     2.30| 12|  7| 10|  4| 10|  3|  6| 6P|  5|  4|  8|  9|  4|  4|  6| 6P| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 105|Pasuni   |     6.00| 36| 26| 31|  3| 58| 51| 54|  2| 39| 40| 40| 52| 65| 58| 46|  4| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 106|Pasuni   |    15.20| 29| 19| 24|  4| 43| 29| 36|  2| 26| 29| 35| 39| 50| 43| 35|  4| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 107|Pasuni   |     6.10| 29| 17| 23|  4| 39| 26| 32|  3| 23| 26| 35| 35| 45| 35| 32|  4| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 108|Pasuni   |     9.80| 29| 17| 23|  4| 39| 26| 32|  3| 23| 26| 35| 35| 45| 35| 32|  4| 
|----------------------------------------------------------------------------------------|                 
| 109|Pasuni   |     2.40| 26| 16| 21|  4| 35| 26| 30|  3| 21| 23| 30| 31| 45| 35| 30|  4| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 110|Pasuni   |    12.90| 29| 17| 23|  4| 39| 26| 32|  3| 23| 26| 35| 35| 45| 35| 32|  4| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 111|Pasuni   |     7.70| 26| 15| 20|  4| 35| 19| 27|  3| 23| 29| 39| 35| 35| 26| 32|  4| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 112|Pasuni   |     8.60| 23| 13| 18|  4| 30| 16| 23|  4| 18| 17| 28| 27| 20| 13| 22|  4| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 113|Pasuni   |    10.90| 22| 13| 18|  3| 40| 31| 36|  3| 28| 32| 25| 37| 58| 51| 36|  2| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 114|Pasuni   |     1.70| 22| 13| 18|  3| 40| 31| 36|  3| 28| 32| 25| 37| 58| 51| 36|  2| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 115|Pasuni   |    30.30| 22| 13| 18|  3| 40| 28| 34|  3| 28| 32| 25| 37| 58| 51| 36|  2| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 116|Pasuni   |    19.40| 17|  9| 13|  4| 27| 15| 21|  3| 17| 21| 22| 25| 40| 31| 25|  3| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 117|Pasuni   |     2.50| 16|  8| 12|  4| 24| 15| 20|  3| 15| 18| 19| 22| 40| 31| 23|  3| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 118|Pasuni   |     3.50| 16|  8| 12|  4| 24| 12| 18|  3| 16| 23| 24| 25| 31| 23| 24|  4| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 119|Pasuni   |     2.30| 16|  8| 12|  4| 24| 12| 18|  3| 15| 18| 19| 22| 31| 23| 21|  4| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 120|Pasuni   |     5.80| 14|  7| 10|  4| 22| 12| 17|  3| 13| 16| 17| 20| 31| 23| 19|  4| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 121|Pasuni   |     0.80| 16|  9| 12|  4| 18|  4| 11|  5|  7|  7| 10| 10|  5|  5|  8| 6N| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 122|Pasuni   |     3.60|  9|  6|  8|  4|  7|  2|  4| 6P|  3|  2|  4|  4|  2|  2|  3| 6N| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 123|Pasuni   |     0.70| 23| 14| 18|  4| 28| 15| 22|  4| 13| 17| 20| 25| 35| 19| 21| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 124|Pasuni   |     3.10| 19| 11| 15|  4| 22| 13| 18|  4| 10| 11| 16| 20| 20|  9| 14| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 125|Pasuni   |    11.10| 19| 11| 15|  4| 22| 13| 18|  4| 10| 11| 16| 20| 20|  9| 14| 6A| 
|----------------------------------------------------------------------------------------| 
| 126|Pasuni   |     3.60| 18| 10| 14|  4| 21|  5| 13|  5|  8|  8| 13| 19| 10|  6| 12| 6P| 
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 TERENURI CU SOLURI STAGNOGLEIZATE 

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|Supraf.agr.|Supraf.agr.|Supraf.afec |         din care              (ha/%)                        |  

|  totala**     |  cartata*    |stagnogleiz|  slab  |moderat |puternic|f.putern|excesiv | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|        1390   |     1390,6    |          0         |       0  |       0      |       0     |       0     |       0     | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|     -           |   100,04%   |         0%       |      0%|      0%    |      0%   |      0%   |      0%  | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

          TERENURI CU SOLURI GLEIZATE 

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|Supraf.agr.|Supraf.agr.|Supraf.afec|         din c are              (ha/%)                        |  

|  totala**    |  cartata*    |de gleizare |  slab  |moderat |puternic|f.putern|excesiv | 

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|      1390    |    1390,6    |   119,9        |     0    | 13,9       | 21,2       | 53,6     | 31,2      | 

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|     -           |   100,04%  |  8,62%         | 0%   | 11,59%  | 17,68%   | 44,7%  |26,02%  | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

         ALUNECARI DE TEREN 

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

| Supraf .| Supraf .| Supraf.|           din care              (ha/%)                               |  

|agricola|agricola|cu alu-   |   in       |   in      |   in     |   cu      | curga- | prabu- |  

|totala** |cartata*|necari     | brazde | valuri | trepte | movile |toare    |siri       |  

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|  1390  |  1390,6 |       0       |       0     |       0   |       0   |       0     |       0  |       0     | 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|    -       | 100,04%|      0%    |      0%   |      0%|      0%  |      0%   |      0%|      0%   | 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
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          TERENURI INUNDABILE 

|--------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|Supraf. agr.|Supraf. agr.|  Supraf.      |      di n care              (ha/%)          |  

|  totala**     |  cartata*      | inundabila |     rar     |   frecvent  |  f.frecvent | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|        1390    |     1390,6    |         84,2   |         0    |            0     |       84,2     | 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|      -           |   100,04%   |        6,05%  |           0%|           0%   |     100%   | 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

*suprafata agricola cartata + teren neproductiv 

**suprafata agricola cadastrala fara teren neproduc tiv 
 
            TERENURI CU SOLURI ERODATE PRIN APA 
|-------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Supraf.agr.|Supraf.agr.| Suprafata |         din care erodate prin apa (ha/%)     |  
|  totala**   |  cartata*   |  afectata   |  slab  |moderat |puternic|f.putern|excesiv| 
|-------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       1390   |    1390,6   |     368,7  | 248,8  |       0     |  101,4  |       0    |   18,5  | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|     -            |   100,04%|    26,51%|67,48%|      0%   |27,5%  |      0%  |  5,02%| 
|-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 FACTORII  LIMITATIVI  AI  PRODUC ŢIEI  AGRICOLE  ;  

 CERINŢELE  ŞI  MĂSURILE  AMELIORATIVE. 

 1. GRUPAREA TERENURILOR ÎN CLASE DE PRETABILITATE 
    PENTRU    FOLOSINŢA  PĂȘUNE                                        
   

Se  exprimă  printr-o  formulă de  felul : 
                                                 clasa de pretabilitate 
                                                          subclasa şi grupa de pretabilitate 
 IVCZ D4V3P2 Q2 – md3i5ţ4                     
                                                         subgrupa de pretabilitate 
                                                        solul predominant (informativ) 
 Factorii limitativi  sunt : 

� D– precipitaţii medii anuale 
� V   - volumul edafic util 
� P  - panta terenului 
� E  - gradul de eroziune de suprafaţă 
� Q  - adâncimea apei freatice 
� H - inundabilitatea terenului 

La  nivel  de subgrupă, semnificaţia simbolurilor este următoarea : 
� d  grosimea solului  până la roca  compactă 
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� m  gradul de  acoperire cu  mușuroaie 
� i   gradul de  acoperire cu vegetație ierboasă 
� ţ  grosimea orizontului de ţelină       

 Clasa de pretabilitate se exprimă prin cifre romane de la I la VI semnificaţia precizându-se 
ulterior când se va face caracterizarea lor. Clasa este determinată de factorul cel mai restrictiv. 
 Clasele se împart în subclase şi grupe de pretabilitate. Subclasa este determinată de natura 
limitării sau limitărilor asociate şi se exprimă prin litere mari (majuscule) iar grupa este o diviziune a 
subclasei determinată de intensitățile diferite ale limitărilor asociate şi se exprimă prin simboluri 
numerice (cifre arabe) adăugate factorilor limitativi. Aceste cifre sunt  de la 2 la 6 semnificând 
intensitatea restricțiilor corespunzător claselor de la II la VI. Spre exemplu în formula prezentată 
anterior cifra 2 adăugată simbolului factorului restrictiv panta (P) indică faptul că din punct de 
vedere al pantei acea unitate de teren s-ar încadra în clasa a II-a de pretabilitate. 
 Subgrupele se constituie în cadrul grupelor ca subdiviziuni în funcţie de caracteristici ale 
solului şi terenului care condiționează alegerea soluțiilor de ameliorare. Elementele considerate la 
nivelul subgrupelor nu sunt divizoare la nivelul claselor, exemplu rezerva de humus putând fi aceeași 
atât la un teren de clasa I (cernoziomuri) cât şi de clasa a IV-a. 

 
Nr 
crt  
 

Formula unității 
de pretabilitate  

Suprafaţa pe clase de                
pretabilitate 

U.T. componente 

   II III IV V 
 CLASA a II-a       
1 IIAS D2 – m33s22 92,4    24. 28-30. 33; 
2 IIAS D2N2 – m33s25 12,6    23; 
3 IIAS D2S2 – m42s21 10,5    26; 
 CLASA a III-a       
4 IIICZ D3Q2 – m33  31,3   36. 37. 58. 59. 62. 66. 82. 105; 
5 IIIAS Q3D2 – m33   53,6   25. 27. 32; 
6 IIIEC  D3Q2N2 – g21  72,2   88. 89. 113. 114. 115; 
 CLASA a IV-a      
7 IVCZ D4Q2 – m33   103,7  38. 60. 63. 67. 83. 106; 
8 IVCZ D4P2Q2 – m33   283,4  2.3.10-15.35.39-49.61.64. 68-73. 97-

101. 107-112; 
9 IVCZ D4P3Q2 – m33   137,4  4-9. 16-18. 102-104; 
10 IVAS C4D2 – f52s23   1,5  31; 
11 IVKZ D4E3Q2 – m33   12,9  50; 
12 IVGS Q4D2S2 - m33s21   31,2  86; 
13 IVEC N4D3Q2 - g21   43,0  87; 
14 IVFZ H4D3Q2 – m42   84,2  34. 65. 84. 85; 
15 IVEC D4P2Q2N2 – g21i4   86,0  19-22. 90-95. 116-120; 
16 IVECD4P3Q2N2 – g21i4   2,6  96; 
17 IVCZ D4E3P2Q2 – m33   88,5  51-57. 74-81; 
18 IVAT D4E4P2Q2 – i3ţ4   14,9  123-125; 
19 IVAT D4E4P3Q2 – i3ţ4   3,6  126; 
20 IVEC D4V3P3Z2Q2 –o93d2ţ4pi2   4,4  121. 122; 
21 IVLS D4V4Z2P2Q2 –o93d1i3pi2   220,7  1; 
            TOTAL CLASA 115,5 157,1 1118,0   
                 TOTAL II + III + IV = 1390,6 ha – 100,0 % 
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CLASA  A II -a DE  PRETABILITATE LA P ĂŞUNI 

Desemnează terenuri cu limit ări sau pericole de degradare reduse în cazul 

utiliz ării ca p ășune . 

În această clasă au fost  incluse 115,5 ha, reprezentând 8,31 % din suprafața de pășune 

luată în studiu. 

În această clasă au fost incluse trei unități de pretabilitate, după cum urmează:  

GRUPA IIAS D2 – m33s22 

 Ocupă suprafața de 92,4 ha (6,64% din amenajament), terenuri care aparțin UT 24 

(Aluviosol molic calcaric, freatic umed),  UT 28 – 30  (Aluviosol molic gleic salinic calcaric, 

diferențiate prin textură) și UT 33 (Aluviosol coluvic molic). Factorul limitativ este regimul 

deficitar al precipitațiilor iar la nivel de subgrupă apare salinizarea slabă. După amenajare 

(irigații), terenul poate trece în clasa I de pretabilitate, fără restricții. Trebuie avut grijă  ca 

sistemul de drenaj să fie funcțional pentru a nu se produce ridicarea nivelului freatic. 

Irigațiile sunt și un mod de prevenire a salinizării, împiedicând depunerea sărurilor. 

GRUPA IIAS D2N2 – m33s25 

 Ocupă suprafața de 12,6 ha (0,91 % din amenajament), reprezentate prin UT 23 

(Aluviosol salinic calcaric), la care sunt doi factori limitativi de același nivel, regimul deficitar 

al precipitațiilor și textura grosieră, nisipolutoasă. Doar primul  factor este ameliorabil prin 

irigații. 

GRUPA IIAS D2S2 – m42s21 

 Ocupă 10,5 ha (0,76 % din amenajament), terenuri aparținând UT 26 (Aluviosol 

molic salinic calcaric), la care factorii limitativi sunt regimul deficitar al precipitațiilor și 

salinizarea slabă de la suprafață. 

Ambii factori sunt ameliorabili prin irigații, respectiv ameliorarea sărăturilor, spălarea 

sărurilor, amendarea cu gips. 

              CLASA  A III -a DE  PRETABILITATE LA PĂŞUNI 

 Ocupă o suprafaţă de 157,1 ha (11,30 % din amenajament) terenuri cu  limit ări 

sau pericole de degradare moderate în cazul utiliz ării ca p ășuni.   În aceasta clasă, au 

fost separate următoarele grupe: 
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GRUPA IIICZ D3Q2 – m33 

 Ocupă suprafaţă de 31,3 ha (2,25 % din pășuni) terenuri reprezentate prin UT: 36 și 

37 (Kastanoziom tipic, erodat slab), 58 și 59 (Cernoziom calcaric), 62 (Cernoziom calcaric, 

aric), 66 (Cernoziom calcaric erodat slab), 82 (Cernoziom cambic slab levigat) și UT 105 

(Eutricambosol molic slab levigat, slab erodat), 

la care factorul limitativ principal este tot regimul deficitar al precipitațiilor la care se adaugă, 

de nivel inferior cu o clasă, adâncimea nivelului freatic situat la peste 3 m. Având în vedere 

că panta acestor terenuri este mai mică de 5 %, există posibilitatea irigării prin aspersiune. 

GRUPA IIIAS Q3D2 – m33 

 Ocupă suprafața de 53,6 ha (3,85 % din amenajament), reprezentată prin UT: 25 

(Aluviosol molic gleic calcaric), 27 (Aluviosol molic gleic salinic calcaric) și 32 (Aluviosol 

gleic salinic calcaric), la care gleizarea foarte puternică este factorul limitativ principal, 

asociat la nivel inferior cu regimul deficitar al precipitațiilor. Ambii factori sunt ameliorabili 

prin lucrări de desecare de suprafață și irigații. 

GRUPA IIIEC  D3Q2N2 – g21 

 Are 72,2 ha (5,19 % din amenajament) și este reprezentată de UT: 88 și 89 

(Eutricambosol tipic, slab levigat) și 113 – 115 (Eutricambosol molic slab levigat), la care 

factorul limitativ principal este regimul deficitar al precipitațiilor, la care se adaugă  de nivel 

inferior cu o clasă, adâncimea mare a nivelului freatic și textura grosieră, nisipolutoasă. Toți 

factorii sunt neameliorabili. 

CLASA  A IV-a DE  PRETABILITATE LA P ĂŞUNI 

 Desemnează terenuri cu limit ări sau pericole de degradare severe în cazul 

utiliz ării ca p ășuni  Această clasă ocupă suprafața de 1118,0 ha, reprezentând 80,39 % 

din total amenajament. 

În cadrul acestei clase au fost  separate următoarele unități de pretabilitate: 

GRUPA IVCZ D4Q2 – m33 

Ocupă suprafața de  103,7 ha (7,46 % din total amenajament), terenuri reprezentate 

prin UT: 38 (Kastanoziom tipic, erodat slab), 60 (Cernoziom calcaric),  63  (Cernoziom 

calcaric, aric),  67 (Cernoziom calcaric erodat slab), 83 (Cernoziom cambic, slab levigat, 

slab erodat) și 106 (Eutricambosol molic slab levigat, slab erodat), la care factorul limitativ 
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principal este regimul deficitar al precipitațiilor și, la nivel inferior cu două clase,  adâncimea 

apei freatice la peste 10 m. Ambii factori sunt neameliorabili. 

GRUPA IVCZ D4P2Q2 – m33 

 Ocupă suprafața de 283,4 ha (20,38 % din amenajament), terenuri reprezentate prin 

UT: 2  și 3 (Regosol calcaric), 10 – 15 (Regosol molic calcaric), 35 (Kastanoziom tipic, aric), 

39 – 49 (Kastanoziom tipic, erodat slab), 61 (Cernoziom calcaric), 64 (Cernoziom calcaric, 

aric), 68 – 73 (Cernoziom calcaric erodat slab), 97 – 101 (Eutricambosol molic slab levigat), 

107 – 112 (Eutricambosol molic slab levigat, slab erodat), la care tot regimul deficitar al 

precipitațiilor este factorul limitativ principal, asociat de nivel inferior cu două clase, cu panta 

terenului 10-15 % și adâncimea mare a apei freatice. Toți acești factori sunt neameliorabili. 

GRUPA IVCZ D4P3Q2 – m33 

Ocupă 137,4 ha (9,88 % din amenajament), terenuri care aparțin UT: 4 – 9 (Regosol 

calcaric), 16 – 18 (Regosol molic calcaric), 102 – 104 (Eutricambosol molic slab levigat), 

care se deosebește de grupa precedentă prin aceea că panta terenului are valori de peste 

25 % constituindu-se în factor restrictiv de nivelul clasei a III-a. Toți factorii sunt 

neameliorabili. 

GRUPA IVAS C4D2 – f52s23 

 Ocupă 1,5 ha (0,11 % din amenajament), terenuri care aparțin UT 31 (Aluviosol 

molic gleic salinic), la care factorul limitativ principal este textura fină, argilolutoasă, asociat 

la nivel inferior cu două clase, cu regimul deficitar al precipitațiilor. Factorul textură este 

neameliorabil, dar  celălalt se poate înlătura prin irigații, terenul pretându-se foarte bine, 

fiind situat pe luncă. 

GRUPA IVKZ D4E3Q2 – m33 

 Are suprafața de 12,9 ha  (0,93 % din amenajament), și este reprezentat prin UT 50 

(Kastanoziom tipic erodat puternic), la care tot regimul precipitațiilor este factorul limitativ 

principal, care se asociază la nivel imediat inferior, cu eroziunea puternică în suprafață și, 

de nivelul cel mai mic, cu adâncimea mare a apei freatice. Toți factorii sunt neameliorabili. 

GRUPA IVGS Q4D2S2 - m33s21 

 Ocupă 31,2 ha (2,24 % din amenajament), terenuri care aparțin UT 86 (Gleiosol 

salinic calcaric), la care factorul limitativ principal este gleizarea excesivă, asociat la nivel 
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inferior cu două clase, cu regimul precipitațiilor și salinizarea slabă. Toți factorii sunt 

ameliorabili prin lucrări de drenaj de suprafață și adâncime, ameliorarea sărăturilor, 

spălarea sărurilor, amendare cu gips și irigații. După aceste lucrări, terenul ajunge în clasa I 

(fără restricții). 

GRUPA IVEC N4D3Q2 - g21 

 Ocupă suprafața de 43,0 ha (3,09 % din amenajament), reprezentată de UT 87 

(Eutricambosol tipic slab levigat), la care factorul limitativ principal este textura grosieră, 

nisipoasă, asociat la nivel inferior cu regimul deficitar al precipitațiilor și, de nivelul cel mai 

mic, cu adâncimea mare a apei freatice. Având în vedere că panta terenului este mai mică 

de 2 %, terenul este pretabil pentru irigații, dar factorii textură (principal) și apa freatică au 

caracter absolut (neameliorabili). 

GRUPA IVFZ H4D3Q2 – m42 

 Ocupă suprafața de 84,2 ha (6,06 % din amenajament), terenuri amplasate pe fire 

de vale îngustă, frecvent inundabile prin concentrarea scurgerilor de pe versanți și pe care 

s-au dezvoltat formațiuni erozionale de adâncime ajunse la stadiul de ravenă. Aceste 

terenuri aparțin UT: 34 (Aluviosol coluvic molic), 65 (Cernoziom calcaric), 84 (Faeoziom 

cambic) și 85 (Faeoziom cambic cumulic). Toți factorii sunt neameliorabili și se recomandă 

regularizări de cursuri și, acolo unde este cazul, lucrări de amenajare ravene. 

GRUPA IVEC D4P2Q2N2 – g21i4 

 Cuprinde suprafața de 86,0 ha (6,18 % din amenajament) și este reprezentată prin 

UT: 19 – 22 (Psamosol molic calcaric), 90 – 95 (Eutricambosol tipic) și 116 – 120 

(Eutricambosol molic), la care factorul limitativ principal îl constituie regimul deficitar al 

precipitațiilor, asociat de nivel mai redus cu două clase, cu panta terenului de peste 10 % 

adâncimea mare a apei freatice și textura grosieră, nisipolutoasă. Toți acești factori sunt 

neameliorabili. 

GRUPA IVECD4P3Q2N2 – g21i4 

 Ocupă 2,6 ha (0,19 % din amenajament), terenuri reprezentate prin UT 96 

(Eutricambosol tipic), și care se diferențiază de precedenta prin aceea că panta depășește 

25 %, fiind la nivelul clasei a III-a de restricție. Toți factorii sunt neameliorabili. 
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GRUPA IVCZ D4E3P2Q2 – m33 

 Are suprafața de 88,5 ha (6,37 % din amenajament), terenuri care aparțin UT: 51 – 

57 (Kastanoziom tipic puternic erodat) și  74 – 81 (Cernoziom calcaric puternic erodat), la 

care tot regimul precipitațiilor este factorul restrictiv principal, asociat la nivel inferior cu 

eroziunea de suprafață puternică și apoi cu panta terenului 10-25%  și adâncimea mare a 

apei freatice). Toți factorii sunt neameliorabili. 

GRUPA IVAT D4E4P2Q2 – i3ţ4 

 Ocupă 14,9 ha (1,07 % din amenajament), terenuri care aparțin UT 123 – 125 

(Antrosol erodic calcaric) la care sunt doi factori limitativi principali, regimul insuficient al 

precipitațiilor și eroziunea de suprafață excesivă, asociați la nivel inferior, cu panta terenului 

10-25%  și adâncimea mare a apei freatice). Toți factorii sunt neameliorabili. 

GRUPA IVAT D4E4P3Q2 – i3ţ4 

 Are 3,6 ha (0,26 % din amenajament), reprezentată prin UT 126 Antrosol erodic 

calcaric) și care se deosebește de precedenta doar prin aceea că panta terenului este mai 

mare de 25 %.  

GRUPA IVEC D4V3P3Z2Q2 –o93d2ţ4pi 2 

 Ocupă 4,4 ha (0,32 % din amenajament), reprezentate de UT 121 și 122 

(Eutricambosol molic litic, moderat superficial), factorul limitativ principal fiind regimul 

precipitațiilor, asociat la nivel inferior cu volumul edafic util mic, panta terenului peste 25 %, 

caracterul slab bolovănos și adâncimea mare a apei freatice. Singurul factor ameliorabil 

este caracterul bolovănos dar ceilalți factori au caracter absolut. 

GRUPA IVLS  D4V4Z2P2Q2 –o93d1i3ţ2 pi 2 

 Ocupă  220,7 ha (15,85 % din pășuni),  terenuri reprezentate prin UT și US 1 (Litosol 

eutric), la care factorii limitativi principali sunt regimul precipitațiilor și volumul edafic util 

foarte mic, sub 10-15%, la acesta adăugându-se, de nivelul cel mai mic, caracterul slab sau 

moderat bolovănos, panta terenului și adâncimea apei freatice. Dintre aceștia, doar unul 

este ameliorabil, prin lucrări de îndepărtarea pietrelor și bolovanilor, urmată de 

supraînsămânțare. După efectuarea acestei lucrări, unitatea de pretabilitate  devine  IVLS  

D4V4P2Q2 –o93d1i3ţ2  

 GRUPAREA PEDOAMELIORATIVĂ A TERENURILOR  
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 Dacă la capitolul anterior s-a făcut analiza factorilor limitativi pentru folosința pășune, 

capitolul acesta cuprinde o sinteză a măsurilor pedoameliorative și speciale necesare în 

vederea realizării întregului potențial de producție al acestor terenuri. 

 Pentru terenurile din luncă s-au prevăzut lucrări de drenaj pe terenuri plane, irigații și 

spălarea sărurilor, acolo unde este cazul. Ordinea de executare este: întâi drenajul apoi 

iriga țiile și spălarea sărurilor.  

 Pentru terenurile acoperite cu pietre și bolovani s-a prevăzut îndepărtarea acestora, 

urmată de supraînsămânțare pentru a se încheia covorul vegetal. 

 Pentru terenurile foarte slab aprovizionate  cu humus și elemente minerale de 

nutriție NPK s-a prevăzut lucrarea de fertilizare ameliorativă (radicală). 

 În sinteză, situația se prezintă în tabelul care urmează. 

 Menționăm că aceste simboluri  apar și pe harta corespunzătoare. 

 
 
                            AMENAJĂRI  DE  ÎMBUNĂTĂȚIRI  FUNCIARE 
AMENAJĂRI 
RAVENE 
                    R 

        DESECARE  
                   W 

DRENAJ TEREN 
PLAN 
                  D 

AMELIORARE 
SĂRĂTURI  - S 

UT SUPRAFAȚ
A 

UT SUPRAFAȚ
A 

UT SUPRAFAȚ
A 

UT SUPRAFAȚ
A 

34 10,9 24 - 
32 

124,2 86 31,2 23 12,6 

65 21,3 86 31,2   26-32 94,3 
84 30,9       
85 21,1       
        

TOTA
L 

84,2 TOTA
L 

155,4 TOTA
L 

31,2 TOTA
L 

106,9 

 
                          LUCRĂRI AGROPEDOAMELIORATIVE  
       

SPĂLAREA 
SĂRURILOR - As  

 

AMENDARE CU 
GIPS 

Ag 

FERTILIZARE 
RADICALĂ - Af 

ÎNDEPĂRTAREA 
PIETRELOR   - Xp 

UT 
 

HA UT 
 

HA UT 
 

HA UT 
 

HA 

23 12,6 23 12,6 1 - 24 456,9 1 220,7 
26-32 94,3 26 - 32 94,3 27, 28 29,4 121 0,8 

    31 - 35 80,9 122 3,6 
    50 - 65 100,8   
    74 - 126 496,0   
        
        

TOTAL 106,9 TOTAL 106,9 TOTAL 1164,0 TOTAL 225,1 
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Detaliat, pentru fiecare unitate de teren (UT) situația se prezintă astfel: 

UT 1  = Xp, Af 
UT 2 – 22  = Af 
UT 23 = S - As, Ag, Af 
UT 24 = W - Af 
UT 25 = W 
UT 26 = W, S - As, Ag,  
UT 27 = W, S - As, Ag, Af 
UT 28 = W, S - As, Ag, Af 
UT 29 = W, S - As, Ag,  
UT 30 = W, S - As, Ag,  
UT 31 = W, S - As, Ag, Af 
UT 32 = W, S - As, Ag, Af 
UT 33 = Af 
UT 34 = R – Af 
UT 35 = Af 
UT 36 – 49 =  - 
UT 50 – 64 = Af 
UT 65 = R – Af 
UT 66 – 73 = -  
UT 74 – 83 = Af 
UT 84, 85 = R – Af 
UT 86 = W, D – Af 
UT 87 – 120 = Af 
UT 121, 122 = Xp, Af 
UT 123 – 126 = Af 

 
 
LEGENDĂ 

AMENAJĂRI DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE (ÎNAINTE DE CRATIMĂ) 
 

R = AMENAJĂRI RAVENE 
W = DESECARE 
D = DRENAJ PE TERENURI PLANE 
S = AMELIORAREA SĂRĂTURILOR  

 
LUCRĂRI AGROPEDOAMELIORATIVE, DRENAJ DE SUPRAFAȚĂ ȘI LUCRĂRI 
SPECIALE(DUPĂ CRATIMĂ) 
 

Ag = AMENDARE CU GIPS 
As = SPĂLAREA SĂRURILOR 
Af = FERTILIZARE AMELIORATIVĂ (RADICALĂ) 
Xp = ÎNDEPĂRTAREA PIETRELOR 

 
 

Așa cum am menționat la capitolul anterior, aceste lucrări sunt cele necesare pentru 
amenajare și ameliorare, dar este greu de presupus că se vor face asemenea investiții 
pentru folosința pășune. 
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GRUPAREA TERENURILOR ÎN CLASE DE CALITATE 
 Gruparea terenurilor în clase de calitate se face, așa cum am mai spus, în funcție de 
nota de bonitare în regim natural, adică înainte de amenajare, grupând câte două clase de 
favorabilitate, după cum urmează: 

- clasa I              81 – 100 puncte 
- clasa a II-a       61 – 80 puncte 
- clasa a III-a      41 – 60 puncte 
- clasa a IV-a      21 – 40 puncte 
- clasa a V-a         0 – 20 puncte 

  
                      JIJILA -  AMENAJAMENT PASTORAL 
 

UNITATEA 
DE TEREN 

Clasa de calitate 
III 

Clasa de calitate 
IV 

Clasa de calitate 
V 

  

 nota Supraf. nota Supraf. nota Supraf.   
1     16 220,7   
2   21 19,3     
3     19 3,2   
4     18 4,4   
5     18 3,3   
6   16  16 9,4   
7   23 4,3     
8     14 18,5   
9     14 15,7   
10   29 4,6     
11   26 3,3     
12   26 7,9     
13   23 6.0     
14   23 14.4     
15   21 10     
16     20 9.9   
17     20 17.8   
18     18 15.1   
19     17 5.6   
20     16 4.8   
21     16 1.7   
22     16 20.9   
23   22 12.6     
24 45 23.5       
25   40 6.4     
26 45 10.5       
27   30 23.9     
28   36 5.5     
29   40 15.7     
30 45 13.9       
31   40 1.5     
32   29 23.3     
33 45 33.8       
34     17 10.9   
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35   26 11.4     
36   40 0.9     
37   40 9.5     
38   32 37.0     
39   32 13.3     
40   32 9.8     
41   32 10.8     
42   29 2.3     
43   29 4.1     
44   26 4.7     
45   26 14.7     
46   26 1.4     
47   26 2.7     
48   23 2.1     
49   23 5.6     
50   26 12.9     
51   26 3.2     
52   23 9.2     
53   26 8.3     
54   23 6.5     
55   21 3.6     
56   21 4.2     
57   23 3.7     
58   32 1.4     
59   32 2.2     
60   29 8.4     
61   29 2.2     
62   32 2.2     
63   26 9.9     
64   26 1.6     
65   35 21.3     
66   40 1.9     
67   32 29     
68   32 9.1     
69   32 10.1     
70   32 1.7     
71   29 4.2     
72   26 2.1     
73   26 3.1     
74   26 2.4     
75   23 4.5     
76   26 4.7     
77   23 1.6     
78   23 9.3     
79   21 8.0     
80     18 1.9   
81     18 17.4   
82   36 7.2     
83   26 4.2     
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84   35 30.9     
85   39 21.1     
86     20 31.2   
87     10 43   
88   22 8.6     
89   22 20.7     
90     17 6.3   
91     16 1.4   
92     17 3.7   
93     16 1.5   
94     14 4.1   
95     14 2.5   
96     12 2.6   
97   29 3.2     
98   26 5.8     
99   26 4.3     

100   23 8.9     
101   23 28.0     
102     18 13.9   
103     12 22.8   
104     12 2.3   
105   36 6.0     
106   29 15.2     
107   29 6.1     
108   29 9.8     
109   26 2.4     
110   29 12.9     
111   26 7.7     
112   23 8.6     
113   22 10.9     
114   22 1.7     
115   22 30.3     
116     17 19.4   
117     16 2.5   
118     16 3.5   
119     16 2.3   
120     14 5.8   
121     16 0.8   
122     9 3.6   
123   23 0.7     
124     19 3.1   
125     19 11.1   
126     18 3.6   

Total ha  81.7  736.7  572.2   
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După cum se poate observa, cea mai mare parte a terenurilor se încadrează în  

clasa a IV-a de calitate, respectiv 736.7 ha (52.97 %) 

PRETABILITATEA DUP Ă AMENAJARE 
 
 Păstrând formula și specificațiile termenilor de la capitolul VI, după aplicarea 
măsurilor de ameliorare și amenajare, rezultă următoarea situație: 
UNITĂȚI DE PRETABILITATE   JIJILA -  DUP Ă AMENAJARE 
 

Nr 
crt  
 

Formula unit ății  
de pretabilitate  

Suprafa ţa pe clase de                
pretabilitate 

U.T. componente  

I II III IV 
 CLASA   I  

       
 CLASA a II -a 

1 IIAS D2 – m33  134,1   24. 26. 28-30. 33. 86 
2 IIAS D2N2 – m33s25  12,6   23; 
       
 CLASA a III -a 

3 IIICZ D3Q2 – m33   31,3  36.37.58. 59. 62. 66. 82. 
105; 

4 IIIAS Q3D2 – m33    53,6  25. 27. 32; 
5 IIIEC  D3Q2N2 – g21   72,2  88. 89. 113. 114. 115; 

         CLASA a IV -a 
6 IVCZ D4Q2 – m33    103,7 38. 60. 63. 67. 83. 106; 
7 IVCZ D4P2Q2 – m33    283,4 2.3.10-15.35.39-

49.61.64. 68-73. 97-101. 
107-112; 

8 IVCZ D4P3Q2 – m33    137,4 4-9. 16-18. 102-104; 
9 IVAS C4D2 – f52s23    1,5 31; 
10 IVKZ D4E3Q2 – m33    12,9 50; 
11 IVEC N4D3Q2 - g21    43,0 87; 
12 IVFZ H4D3Q2 – m42    84,2 34. 65. 84. 85; 
13 IVEC D4P2Q2N2 – g21i4    86,0 19-22. 90-95. 116-120; 
14 IVECD4P3Q2N2 – g21i4    2,6 96; 
15 IVCZ D4E3P2Q2 – m33    88,5 51-57. 74-81; 
16 IVAT D4E4P2Q2 – i3ţ4    14,9 123-125; 
17 IVAT D4E4P3Q2 – i3ţ4    3,6 126; 
18 IVEC D4V3P3Q2 –o93d2ţ4    4,4 121. 122; 
19 IVLS D4V4P2Q2 –o93d1i3    220,7 1; 
 TOTAL  1390,6 ha   146,7 157,1 1086,8  
 

După cum se poate observa, cele mei importante modificări privesc terenurile de pe 

luncă, acestea putând promova prin desecare, drenaj și ameliorarea sărăturilor, până în 

clasa a II-a, cu singura restricție regimul precipitațiilor dar și acesta se poate corecta prin 
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irigații, așa încât cele 134,1 ha pot trece în clasa I (fără restricții). Rămân în clasa a II-a 

terenurile care au textura grosieră, nisipolutoasă, factor neameliorabil. 

Din clasa a IV-a promovează UT 86 (Gleiosol) până în clasa a II-a. Clasa a III-a 

rămâne neschimbată. Din clasa a IV-a, în afară de UT 86 deja menționat, nu dispare decât 

caracterul bolovănos (Z), dar nu se produce o ameliorare în ce privește clasa de 

pretabilitate, modificându-se doar grupa. 

 CARACTERIZAREA AGROCHIMIC Ă 

          T.C.  JIJILA     JUDEȚUL  TLCEA  AMENAJAMENT  PASTORAL 
 

NR. 
U.S. 

 

 
PROFIL 

ANALIZAT 
 

 
REACŢIA 
SOLULUI 

-pH- 

 
HUMUS 
TOTAL 

% 

 
AZOT 

TOTAL 
% 

 
INDICE 
AZOT 

 
FOSFOR 
MOBIL 

ppm 

 
POTASIU 
MOBIL 

ppm 

1 743 6,1 5,0 0,250 4,2 32 138 
2 265 8,0 1,4 0,070 1,4 17 110 
3 660 8,0 1,8 0,092 1,8 11 137 
4 742 7,7 0,8 0,040 0,8 62 83 
5 2 7,8 0,6 0,030 0,6 59 30 
6 453 8,1 2,1 0,103 2,1 136 133 
7 421 7,8 3,6 0,175 3,6 119 333 
8 431 8,2 3,1 0,148 3,1 70 229 
9 491 8,4 2,2 0,106 2,2 45 160 
10 171 7,7 1,3 0,064 1,3 57 95 
11 71 8,0 3,5 0,168 3,5 156 455 
12 152 7,4 3,9 0,187 3,9 131 204 
13 220 7,7 3,7 0,179 3,7 84 205 
14 172 8,1 1,0 0,047 1,0 39 79 
15 602 8,0 2,3 0,114 2,3 324 556 
16 606 8,2 1,8 0,092 1,8 32 145 
17 515 7,6 2,1 0,103 2,1 46 145 
18 263 8,3 1,2 0,061 1,2 20 112 
19 308 8,3 1,3 0,064 1,3 35 114 
20 242 8,2 1,8 0,092 1,8 68 140 
21 316 7,8 1,7 0,088 1,7 45 116 
22 638 8,2 2,1 0,103 2,1 74 289 
23 556 8,3 2,3 0,112 2,3 27 129 
24 253 8,0 1,3 0,067 1,3 52 79 
25 568 7,7 1,2 0,059 1,2 78 84 
26 572 7,7 1,1 0,054 1,1 31 100 
27 626 7,7 1,9 0,092 1,9 38 196 
28 674 7,6 1,9 0,092 1,9 66 117 
29 330 8,0 1,7 0,089 1,7 42 105 
30 113 7,0 0,7 0,034 0,7 47 67 
31 120 7,5 1,2 0,061 1,2 54 76 
32 679 7,7 1,9 0,096 1,9 29 180 
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33 670 7,6 2,0 0,103 2,0 20 170 
34 132 7,3 1,4 0,072 1,4 26 65 
35 736 7,0 3,6 0,183 3,6 18 159 
36 269 8,0 1,4 0,071 1,4 17 65 

 
 

Reacţia solului este : 
 
REACTIA SOLULUI 

Slab acida 
US:1 
220,7 ha/15,87% 

Neutra 
US: 30.35 
47,4/.6,41% 
 

slab alcalină 
US: 2-29.31-34.36 
1122,5 ha/.80,72 % 

Continutul de humus  

Foarte mic Mic US: 3-6.9. 

10.14-31.33.34 

36. supraf. 

954,6 ha./68,65% 

 

 

Mijlociu US:  
1.2.7.8.11-13.32. 
 
supraf 436,0 ha/31,35 % 

            
            

 

Azot total  

Foarte mic 
US: 3-5.14. 
16.19-21.24- 
27.29-31.34. 
36 
509,8 ha/ 
36,66% 

Mic US: 
6.9.10.15.17. 
18.22.23.33. 
supraf. 
419,3 ha/ 
30,15% 
 

Mijlociu US: 1.2.7.8.11-13. 
28.32.35. 
Supraf. 461,5 ha/33,19 % 

 

Fosfor mobil  
 Mic US: 

2.3.35.36. 
190,0 ha/ 
13,66% 
 

Mijlociu US: 1.16.18.23.26. 
32.33.34. 
Supraf. 583,4ha/41,95% 
 

MareUS: 4.5.8.10.14.17 
19-21.27-31. 
Supraf. 459,1 ha / 
33,02 % 
 

foarte mare US: 6.7.9.11- 
13.15.22.25. 
supraf.158,1 ha/11,37% 
 
 

Potasiu mobil  
 mic US:2.4. 

6.10.14.18. 
19.21.24-26 
28-31.34.36 
535,1 ha/ 
38,48% 

Mijlociu US: 1.3.9.16.17.20. 
23.27.32.33.35. 
Supraf. 728,9 ha/52,42% 
 

Mare US: 8.12.13.22. 
Supraf 47,2 ha/ 
3,39% 
 
 

 foarte mare US: 5.7.11.15 
supraf. 79,4 ha/5,71% 

 

Facem precizarea că aceste date se încadrează în intervalele normale de variație 

pentru fiecare unitate de sol, dar ele nu evidențiază situația agrochimică în detaliu deoarece 

se bazează pe un număr restrâns de probe, câte una pentru fiecare unitate de sol, 

prelevată dintr-un singur punct, profilul principal. 

Cartarea agrochimică se bazează pe un număr mult mai mare de probe medii, 

constituite din 30-40 probe parțiale (sondări) și vizează numai stratul superior al solului 

(primii 20 cm). 
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Cu toate acestea, putem să observăm că reacția solului este slab alcalină la peste 

80 % din suprafața amenajamentului, conţinutul de humus și azot total este mic sau foarte 

mic la peste două treimi din suprafață. 

Conținutul de fosfor mobil și potasiu mobil sunt, cu precădere, mijlocii.    

 

    CONCLUZII 
 
 Prezenta  lucrare are ca scop identificarea, delimitarea, caracterizarea morfologică şi 

fizico - chimică  a unităților de sol şi teren, încadrarea lor în clase de calitate prin metoda 

bonitării și unități de pretabilitate la folosința pășune, precum şi stabilirea măsurilor şi 

mijloacelor de exploatare rațională, amenajare şi conservare a actualei stări de fertilitate 

pentru pășunile din teritoriul  comunal Jijila din județul Tulcea.  Prezenta lucrare servește la 

fundamentarea proiectelor de amenajare conservare și exploatare a pajiștilor aflate pe 

teritoriul menționat.  

Amenajamentul pastoral s-a efectuat pe o suprafață de 1390,6 ha, cuprinde 36 US (unități 

teritoriale de sol) descrise in fise cu date analitice pentru profilele de sol. In funcție de relief, 

unitatea de sol, au fost propuse lucrări de ameliorare pentru corectarea limitărilor. 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
US/Suprafata 
(Ha) 

Nr. TEO Incadrarea TEO urilor în clase de pretabilitate după ameliorare 
I II III IV V VI  

US 001-supraf. 
220,70 ha 

1    220,70   Fertilizare radicală 
Indepartarea pietrelor 

US 002-supraf. 
78,10 ha 

2-9    78,10   Fertilizare radicală 
 

US 003-supraf. 
89,00 ha 

10-18    89,00   Fertilizare radicală 
 

US 004-supraf. 
33,00 ha 

19-22    33,00   Fertilizare radicală 
 

US 005-supraf. 
12,60ha 

23  12,60     Fertilizare radicală 
Amendare cu gips 
Spalarea sarurilor 
Ameliorarea 
saraturilor 

US 006-supraf. 
23,50 ha 

24  23,50     Fertilizare radicală 
Desecare de suprafata 

US 007-supraf. 
6,40 ha 

25   6,40    Desecare de suprafata 

US 008-supraf. 
10,50 ha 

26  10,50     Desecare de suprafata 

US 009-supraf. 
23,90 ha 

27   23,90    Fertilizare radicală 
Desecare de suprafata 
Amendare cu gips 
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Spalarea sarurilor 
Ameliorarea 
saraturilor 

US 010-supraf. 
5,50 ha 

28  5,50     Fertilizare radicală 
Desecare de suprafata 
Amendare cu gips 
Spalarea sarurilor 
Ameliorarea 
saraturilor 

US 011-supraf. 
15,70 ha 

29  15,70     Desecare de suprafata 
Amendare cu gips 
Spalarea sarurilor 
Ameliorarea 
saraturilor 

US 012-supraf. 
13,90 ha 

30  13,90     Desecare de suprafata 
Amendare cu gips 
Spalarea sarurilor 
Ameliorarea 
saraturilor 

US 013- 
supraf. 
1,50 ha 

31    1,50   Fertilizare radicală 
Desecare de suprafata 
Amendare cu gips 
Spalarea sarurilor 
Ameliorarea 
saraturilor 

US 014- 
supraf. 
23,30 ha 
 

32   23,30    Fertilizare radicală 
Desecare de suprafata 
Amendare cu gips 
Spalarea sarurilor 
Ameliorarea 
saraturilor 

US 015- 
supraf. 
44,70 ha 

33-34  33,80  10,90   Fertilizare radicală 
Indiguiri+Regularizari 
curs de apa 

US 016- 
supraf. 
11,40 ha 

35    11,40   Fertilizare radicală 
 

US 017- 
supraf. 
118,90 ha 

36-49   10,40 108,5   Fertilizare radicală 
 

US 018- 
supraf.51,60 
ha 

50-57    51,60   Fertilizare radicală 
 

US 019- 
supraf.3,60 ha 

58-59   3,60    Fertilizare radicală 
 

US 020- 
supraf.10,60 
ha 

60-61    10,60   Fertilizare radicală 
 

US 021- 
supraf. 

62-64   2,20 11,50   Fertilizare radicală 
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13,70 ha 
 
US 022- 
supraf. 
21,30 ha 
 

65    21,30   Fertilizare radicală 
Indiguiri+Regularizari 
curs de apa 

US 023- 
supraf.61,20 

66-73   1,90 59,3   Fertilizare radicală 
 

US 24- 
supraf.49.80 

74-81    49,80   Fertilizare radicală 
 

US 25- 
supraf.7,20 

82   7,20    Fertilizare radicală 
 

US 26- 
supraf.4,20 

83    4,20   Fertilizare radicală 
 

US 27- 
supraf.30,90 

84    30,90   Fertilizare radicală 
Indiguiri+Regularizari 
curs de apa 

US 28- 
supraf.21,10 

85    21,10   Indiguiri+Regularizari 
curs de apa 

US 29- 
supraf. 
31,20 

86    31,20   Desecare de suprafata 
Drenaj de adancime 
Fertilizare radicala 

US 30- 
supraf.43,00 

87    43,00   Fertilizare radicala 

US 31- 
supraf.51,40 

88-96   29,30 22,10   Fertilizare radicala                                                                                                     

US 32- 
supraf.89,20 

97-104    89,20   Fertilizare radicala                                                                                                     

US 33- 
supraf.68,70 

105-
112 

  6,00 62,70   Fertilizare radicala                                                  

US 34- 
supraf.76,40 

113-
120 

  42,90 33,50   Fertilizare radicala                                                                                                     

US 35- 
supraf.4,40 

121-
122 

   4,40   Fertilizare radicala  
Indepartarea pietrelor                                                                                                    

US 36- 
supraf.18,50 

123-
126 

   18,50   Fertilizare radicala                                                  

Total 
1390,60 
100% 

- 
- 

0 115,50 
8,31% 

113,4 
11,3% 

1118,00 
80,40% 

0 0  

 
 

 

Teritoriul Jijila  este  amplasat în unitatea  morfostructurală  Dobrogea  de Nord, în 

vecinătatea Munţilor Măcin şi limitrof fluviului Dunărea,  având ca forme  de relief:  

- câmpia marginală 

- dealurile  

- lunca Dunării 
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În  cadrul acestor unități principale de relief s-au delimitat următoarele elemente ale formei 

principale: 

   -terenuri cvasi orizontale (panta 0-2 %)………………………...   43,0 ha…. 3,09 % 
  -terenuri slab înclinate   (panta 2,1 – 5%)……………………….   29,0 ha…. 2,09 % 
  -culmi…………………………………………………………….244,2 ha….17,56 %   
  -+fund de vale îngustă …………………………………………...    84,2 ha….  6,05 % 
  - versanți ……………………………………………………........788,4 ha….56,69 % 
  -șesul aluvial…………………………………………………...... 201,8 ha….14,51 % 
 

În alcătuirea geologică a unității Jijila intră șisturile cristaline, masive granitice și 

formațiuni sedimentare aparținând Paleozoicului, motiv pentru care aceasta se mai 

numește  și zona paleozoică. 

Masivele granitice proterozoice însoțesc șisturile cristaline. Carboniferul este 

reprezentat prin stratele de Carapelit. Masivele de granitoide paleozoice  sunt cunoscute 

sub numele de granite de Greci  și granite alcaline de Turcoaia. 

Cea mai mare parte a teritoriului este  acoperită de o pătură groasă de loess depusă 

în Cuaternar (Pleistocen), aceasta fiind roca parentală pe care s-au formal solurile din 

câmpie și dealuri. Pe luncă, depozitele sunt de dată recentă și au o mare varietate 

texturală, de la grosieră la fină. 

Teritoriul Jijila este scăldat la hotarul nordic de fluviul Dunărea. Ca urmare a luat 

naștere o luncă de dimensiuni apreciabile. Pe luncă solurile au un aport freatic apreciabil 

ceea ce sporește considerabil favorabilitatea dar reversul este apariția fenomenelor de 

gleizare și salinizare secundară. Lunca a fost îndiguită şi desecată. Efectul îndiguirii  este la 

nivel optim şi  astăzi, dar sistemul de drenaj s-a deteriorat prin colmatarea canalelor de 

drenaj sau  astuparea unora dintre ele de către proprietarii  terenurilor. 

În partea de sud a teritoriului apare cursul Jijilei care e însoțit de o luncă de mici 

dimensiuni și care se varsă  în Dunăre. 

Apa freatică  apare la 1,5 - 4 m în luncă, cu efectele menționate  şi la peste  5-10 m 

în câmpie. 

Drenajul global este bun către intens în câmpie și pe  dealuri și moderat sau 

imperfect pe luncă. 

Teritoriul  cercetat  se   află amplasat  în  microzonele IL – SA (partea de luncă)  şi 

IC-SB (partea de câmpie),  ceea  ce  semnifică zona  călduroasă-secetoasă,  în  regiuni  cu  

relief  de luncă în primul caz şi   zona  călduroasă-secetoasă,  în  regiuni  cu  relief  slab  

accidentat  în  care  predomină tipul Kastanoziom în celălalt caz. Regimul termic indică o 

temperatură medie  anuală cu puţin peste 11o C iar precipitațiile se situează la cca. 440 mm 
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anual. Valorile de temperatură și precipitații se corectează în funcție de panta versanților și 

expoziția lor. 

Principalele efecte antropice se văd pe luncă, aceasta fiind îndiguită, desecată și 

drenată. În restul teritoriului, principalele efecte antropice țin de eroziunea de suprafață pe 

terenurile arabile și terasarea unor versanți pentru cultura viței de vie. 

Ca urmare a  acestui cadru natural, a rezultat o gamă largă de soluri, fiind 

identificate 36 unități de sol, grupate în cinci clase. 

 
 
CLASA  PROTISOLURI     602,3 ha    43,31   % 

1. Litosol eutric, foarte superficial, lutos moderat scheletic, pe roci silicatice   
         hipobazice metamorfice, păşune-220,7 ha/15,87  % 
2. Regosol  calcaric, carbonatic, lutonisipos/nisipolutos, pe loess, păşune-   78,1 ha/5,62  % 
3. Regosol molic - calcaric, calcic,  carbonatic, lutos/lutos, pe loess,   păşune-    89,0 ha- 6,40 % 
4. Psamosol molic - calcaric, carbonatic, calcic, nisipolutos/nisipolutos,  pe nisipuri,   arabil, erodat 
slab-    33,0 ha/2,37 % 
5. Aluviosol  salinic calcaric, freatic umed,  nisipolutos / nisipolutos, pe depozite fluviatile medii,   
arabil-   12,6 ha/0,91 % 
6. Aluviosol  molic calcaric, freatic umed,  lutos / lutos, pe depozite fluviatile medii,   arabil-    23,5 
ha/ 1,69 % 
7. Aluviosol  molic gleic calcaric, gleizat foarte puternic, lutos / lutos, pe depozite fluviatile medii,   
arabil-     6,4 ha/ 0,46 % 
8. Aluviosol  molic salinic calcaric, freatic umed, salinizat slab, lutoargilos / argilos,  
          pe depozite fluviatile medii,   arabil-10,5 ha/0,76 % 
9. Aluviosol  molic gleic salinic, gleizat foarte puternic, salinizat slab,  lutonisipos /  nisipolutos, pe 
depozite fluviatile medii,   arabil-23,9 ha/1,72  % 
10. Aluviosol  molic gleic salinic, gleizat puternic, salinizat slab, lutos / lutos,  pe depozite fluviatile 
medii,   arabil-   5,5 ha/ 0,40 % 
11. Aluviosol  molic gleic salinic, gleizat puternic, salinizat slab, lutos / lutos,   pe depozite fluviatile 
medii,   arabil-   15,7 ha/1,13 % 
12. Aluviosol  molic gleic salinic, gleizat moderat, salinizat slab, lutos / lutos,  pe depozite fluviatile 
medii,   arabil-    13,9 ha/1,00 % 
13. Aluviosol  molic gleic salinic, gleizat moderat, salinizat slab, argilolutos /  
 argilolutos, pe depozite fluviatile medii fine,   arabil-   1,5 ha/0,11 %  
14. Aluviosol  gleic salinic calcaric, gleizat foarte puternic, salinizat slab, lutos /   
 lutonisipos, pe depozite fluviatile medii fine,   arabil-    23,3 ha/1,68 % 
15. Aluviosol coluvic molic, freatic umed, lutos/lutos, pe depozite fluviatile medii,   
        Arabil-  44,7 ha/ 3,21 %          
                               

 CLASA  CERNISOLURI   405,5  ha   29,16   % 
16. Kastanoziom tipic, aric, calcic, lutos/lutos, pe loess mediu, arabil-    11,4 ha/ 0,82 %  
17. Kastanoziom tipic, calcic, lutos/lutos, pe loess mediu, arabil, erodat slab-118,9 ha/ 8,55 % 
18. Kastanoziom tipic, calcic, lutonisipos/lutonisipos, pe loess mediu, 
           arabil, erodat puternic-   51,6 ha/ 3,71 % 
19. Cernoziom calcaric, calcic, lutonisipos/lutonisipos,  

pe loess mediu, arabil-.      3,6 ha/0,26 %  
20. Cernoziom calcaric, calcic, lutos/lutos, pe loess mediu, arabil-   10,6 ha/  0,76 %  
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21. Cernoziom calcaric, aric, calcic, lutonisipos/ lutonisipos,  
 pe loess mediu, arabil-   13,7 ha/0,99 %   
22. Cernoziom calcaric, calcic, lutos/lutos, pe loess mediu, arabil-  21,3 ha/ 1,53 % 
23. Cernoziom calcaric, calcic, lutos/lutos, pe loess mediu,  

arabil, erodat slab-   61,2 ha/ 4,40 %   
24. Cernoziom calcaric, calcic, lutos/lutos, pe loess mediu,  
 arabil, erodat puternic--  49,8 ha/3,58 % 
25. Cernoziom cambic,  calcic, slab levigat, lutos/lutos, pe loess mediu,  arabil-      7,2 ha/ 0,52 % 
26. Cernoziom cambic,  calcic, slab levigat, lutos/lutos, pe loess mediu,   
 arabil, erodat slab-.     4,2 ha/ 0,30  % 
27. Faeoziom cambic, lutos/lutos,  pe loess,  pășune-  30,9 ha/2,22 % 
28. Faeoziom cambic, cumulic, lutos/lutos,  pe loess,  pășune-  21,1 ha/ 1,52 % 

 
 
CLASA HIDRISOLURI     31,2  ha   2,24   % 

29. Gleiosol salinic calcaric  gleizat foarte puternic, salinizat slab. lutos/lutos,  
            pe depozite   fluviatile medii,   arabi- -    31,2 ha/ 2,24 % 
 

CLASA  CAMBISOLURI  333,1  ha    23,95 % 
30. Eutricambosol tipic, nisipos/nisipolutos,  pe nisipuri,  pășune-  43,0 ha/ 3,09 % 
31. Eutricambosol tipic, nisipolutos/nisipolutos, moderat levigat,   
 pe nisipuri,  pășune-51,4 ha/3,70 % 
32. Eutricambosol molic,  calcic, slab levigat, lutoargilos/lutos,  pe loess,  pășune -89,2 ha/ 6,42 % 
33. Eutricambosol molic,  calcic, slab levigat, lutoargilos/lutos,  pe loess,   
           arabil, erodat slab--  68,7 ha/4,94 % 
34. Eutricambosol molic, moderat levigat, nisipolutos/ nisipolutos, 
           pe nisipuri, pășune-  76,4 ha/5,50  % 
35. Eutricambosol molic  epilitic,  moderat superficial, lutonisipos  
            moderat scheletic, pe granite,  păşune-     4,4 ha/ 0,32 % 

CLASA  ANTRISOLURI   18,5   ha  1,33 % 
36. Antrosol erodic calcaric, lutonisipos/lutonisipos, pe loess, arabil, erodat excesiv-   18,5 ha/  1,33 
% 
 
 Determinarea capacităţii de producţie a terenurilor pentru pajişti ca şi 

fundamentarea tehnologiilor de ameliorare a acestora se poate realiza prin cunoaşterea 

însuşirilor fizice, chimice şi biologice ale învelişului de sol. 

 Categoria de folosinţă a terenului poate avea două situaţii: ca folosinţă naturală 

(păşune) sau în cazuri particulare, ca folosinţă stabilită în funcţie de  nevoile economice 

(arabil, vii,livezi). Totalul suprafeţei ocupate de păşune  (1390,6 ha ) 

In anul 2016 s-a intocmit Studiul agrochimic pe terenurile acoperite cu pasuni, intocmit de 

Oficiul Judetean de Studii Pedologice si Agrochimice Tulcea in lucrarea ,, Studiu pedologic 

pentru fundamentarea proiectelor de amenajare, organizare si exploatarea pajistilor”, si 

care a constituit bibliografie pentru intocmirea prezentei lucrari. 

Memoriu pedologic, descrie conditiile fizico-geografice din teritoriul studiat, solurile si 

aspectele de ordin practice legate de utilizarea resurselor sol-teren. 
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Bonitarea terenurilor agricole se efectueaza in conformitate cu regulamentele prevazute 

(M.E.S.P. 1987 volII, capitolul III, pag. 30-54) 

Bonitarea terenurilor este operatiunea complexa de cunoastere aprofundata a 

performantelor unui teren. Conditiile de crestere si rodire a plantelor, gradul de 

favorabilitate a acestor conditii pentru fiecare folosinta si cultura sunt interpretate prin 

intermediul unor indici tehnici permitand cuantificarea acestora prin note de bonitare. Nota 

de bonitare se exprima prin puncte de la 1 la 100 si sunt evidentiate in lucrarea elaborate 

de OSPA Tulcea la capitolul VII Gruparea terenurilor în clase de calitate 

In condițiile unui climat caracterizat printr-o temperatura medie anuala  cu puțin peste 11°C, 

precipitații medii anuale, în jurul a 400 mm/m-445 mm/m, insuficiente pentru toate speciile 

sau folosintele agricole, se manifesta diminuari apreciabile ale favorabilitatii, afectate fiind 

pasunile si fanetele, care pot realiza  40-50%din potential. 

S-a facut analiza factorilor limitativi pentru folosinta pasunilor, o sinteza a masurilor 

pedoameliorative si speciale necesare in vederea realizarii intregului potential al acestor 

terenuri,care nu au caracter absolut sunt prezentate in tabelele urmatoare : 

AMENAJARI   DE   ÎMBUNĂTĂTIRI   FUNCIARE 

AMENAJĂRI RAVENE 
                    R 

        DESECARE  
                   W 

DRENAJ TEREN PLAN 
                  D 

AMELIORARE 
SĂRĂTURI  - S 

UT SUPRAFAȚA UT SUPRAFAȚA UT SUPRAFAȚA UT SUPRAFAȚA 
34 10,9 24 - 32 124,2 86 31,2 23 12,6 
65 21,3 86 31,2   26-32 94,3 
84 30,9       
85 21,1       
        

TOTAL  84,2 TOTAL  155,4 TOTAL  31,2 TOTAL  106,9 
                   
 LUCRĂRI AGROPEDOAMELIORATIVE  
       

SPĂLAREA 
SĂRURILOR - As  

 

AMENDARE CU 
GIPS 
Ag 

FERTILIZARE 
RADICALĂ - Af 

ÎNDEPĂRTAREA 
PIETRELOR   - Xp 

UT 
 

HA UT 
 

HA UT 
 

HA UT 
 

HA 

23 12,6 23 12,6 1 - 24 456,9 1 220,7 
26-32 94,3 26 - 32 94,3 27, 28 29,4 121 0,8 

    31 - 35 80,9 122 3,6 
    50 - 65 100,8   
    74 - 126 496,0   
        
        

TOTAL 106,9 TOTAL 106,9 TOTAL 1164,0 TOTAL 225,1 
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CAPITOLUL 7 

VEGETAŢIA ŞI CARACTERIZAREA COMPOZI ŢIEI FLORISTICE 

Vegeta ţia solului 

Podișul Dobrogei de Nord se afla sub influența condițiilor cu pronunțat continentalism 

Vegetaţia este caracteristică zonei de silvostepa e dominata de specii ierboase de talie 

mica și mijlocie. In mare parte vegetația naturală a fost înlocuita prin culturi, încât acum se 

mai păstreaza doar în izlazurile rămase necultivate, unde cresc numai plante ierboase de 

talie mica și mijlocie rezistente la seceta ca : firuta, paiusul, negara, pelinita, coada 

soricelului, scaiul dracului, rostogolul sau tavalulgul. 

 

  
 
ZONA SILVOSTEPEI  
Răspândire : Silvostepa sudică (Podişul Dobrogei,).  
Altitudini :  50-250 m Podişul Dobrogei.  
Substrat : loess şi depozite loessoide-în Dobrogea calcare, şisturi verzi, roci eruptive.  
Clima : Tm = 9-10,4oC (10,8oC); Pm = 470-550 (600)mm.  
Soluri : cernoziomuri, faeoziomuri, litosoluri şi renzine (cernoziomuri cambice, cernoziomuri 
argiloiluviale, litosoluri şi rendzine).  
 
Seria FESTUCA VALESIACA (estul şi sudul ţării)  
Festuca valesiaca-Medicago falcata– Biotopuri xeroterme  
Festuca pseudovina– soluri profunde  
 
Stipa lessingiana– soluri scurte  
Stipa tirsa– coaste semiumbrite  
Stipa capillata– Staţiuni însorite  
 
Tip. Festuca valesiaca-Festuca rupicola– Biotipuri xeromezofile  
Tip Festuca pseudovina-Achillea setacea – Terenuri plane adesea cu soluri slab sărăturate  
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Lolium perenne (Vp: 25-50) – soluri eutrofe  
 
Seria CHRYSOPOGON GRYLLUS  
Tip. Chrysopogon gryllus  – Biotopuri subtermofile  
 
Seria BOTRIOCHLOA ISCHAEMUM  
Tip. Botriochloa ischaemum– Staţiuni stepizate-degradate  
Festuca valesiaca– soluri slab erodate  
Agropyron cristatum ssp. pectinatum– versanţi erodaţi  
Tip. Poa bulbosa-Artemisia austriaca– Pârloage şi islazuri  
 

Zona de podiş este caracteristică, fiind în general reprezentată de specii xerofite şi 

mezoxerofite, cu vegetaţie lemnoasă şi ierboasă. În această zonă predomină stejarul 

brumăriu (Quercus pubescens) tei (Tillia argintea), arţar (Acer tataricum), frasin (Fraximus 

sp), porumbar (Prunus spinosa). 

Vegetaţia naturală este păstrată sub forma unor islazuri degradate datorită faptului 

că cea mai mare parte  a suprafeţelor este cultivată, vegetaţia ierboasă spontană este 

reprezentată de: Lolium perenne (gazon), Dactylis glomerata (golomoţ), Agropyrum repens 

(pir), Medicago lupulina (lucernă sălbatică), Taraxacum officinalis (păpădie), Poa bulbosa 

(firuţa). 
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Principalele graminee și leguminoase furajere din vegeta ţia paji știlor permanente  

Nr.  Denumirea 
ştiin ţific ă 
(popular ă)  

Forma ţii de paji şti 
şi condi ţiile 
ecologice unde 
trăieşte  

Însuşiri morfologice şi 
biologice  

Producti
vitate  

Indice 
de 
calitate  

0  1  2  3  4  5  
GRAMINEE  
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 Beckmania 
erucaeformis  
(becmanie)  

Pajiști de câmpie pe 
soluri umede, 
moderat sărăturate  

Plantă cu stoloni 80-130 
cm, rezistentă la 
sărăturare  

Mijlocie  3  

4 Festuca 
arundinacea  
(păiuş înalt)  

Pajişti de luncă pe 
soluri cu umezeală 
multă, cultivată  
 

Tufă rară, 60-100 cm 
înălţime, frunze aspre, 
rezistentă la păşunat, 
sensibilă la secetă  

Mare 3 

5 Festuca 
pseudovina  
(păiuşul oilor)  

Păiuş de câmpie şi 
dealuri până la 
premontane  
 

Tufă deasă, 20-30 cm, 
rezistentă la secetă şi 
păşunat  
 

Mica 1 

6 Lolium 
multiflorium 
(raigras 
italian) 

Salbaticita pe soluri 
fertile cu regim hidric 
bun, cultivata 

Tufa rara 60 cm, 
sensibila la seceta si ger 

Mare 3 

7 Lolium 
perene(raigra
s englez) 

Pasuni de campie  cu 
soluri profunde  si 
bogate 

Tufa deasa 30-50 cm 
sensibila la uscaciune si 
ger si rezistenta la calcat 
si pasunat 

Mare  3 

8 Poa bulbosa  
(firuța cu 
bulbi)  

Pajiști cu pârloage de 
stepă și silvostepă cu 
soluri uscate  

Tufă rară, 10-20 cm, 
foarte rezistentă la 
secetă  

Slaba 3 
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9 Stipa 

capillata 
(colilie)  

Pajiști stepice de 
câmpie și dealuri  

Tufă deasă, 50-80 cm, 
rezistentă la uscăciune  

Mica 0 

LEGUMINOASE 
1 Medicago 

falcata  
(lucerna 
galbenă)  

Fâneţe din zona de 
deal şi premontană 
pe coaste uscate  
 

Tulpină înaltă de 40-70 
cm, foarte rezistentă la 
secetă şi ger, otăveşte 
mai slab  
 

Mijlocie 4 

2 Trifolium 
fragiferum  
(trifoi fragifer)  

Pajiști de câmpie din 
zona de stepă și 
silvostepă cu sărături 
moderate  

Tulpina de 10-30 
sensibilă la ger, suportă 
pășunatul  
 

Mica 3 

Indice de calitate furajeră: 0 – neînsemnată; 1 – slabă; 2 – mijlocie; 3 – bună; 4 – foarte 

bună; 5 – excelentă 

    

Specii furajere din alte familii botanice ale veget ației paji știlor  
Nr  
crt  

Denumire  Răspândire  Însuşiri  Consumat  Indice 
calitate 
furajeră  

1 Achillea 
millefolium  
(coada 
şoricelului)  

Pajişti din toate 
zonele, foarte 
răspândit  

Perenă, cu 
rizomi, aromată  

Verde şi 
fân  

2  

2 Plantago 
lanceolata  
(pătlagina)  

Pajişti din toate 
zonele  

Perenă, frunze 
înguste  

Verde şi 
fân  

2  

3 Taraxacum 
officinale  
(păpădie)  

Pajiști din toate 
zonele  

Perenă, frunze 
în rozetă  

Verde şi 
fân  

3  

4 Thymus 
montanus 
(cimbrişor)  

Pajisti de deal şi 
munte  

Perenă, miros 
penetrant  

Verde şi 
fân  

1  



 
119 

 

 

     
Plante neconsumate sau cu un grad redus de consumab ilitate  
 Nr.crt.  Denumirea ştiin ţific ă  Denumirea 

popular ă  
Răspândire  

1 Amaranthus albus  Ştir  Terenuri părăsite  
2 Cardaria draba  Urda vacii  Pajisti de câmpie  
3 Juncus effusus  Pipirig  Păsuni umede  
4 Symphytum officinale  

 
Tataneasa Pajişti umede  

 
5 Verbena officinalis  

 
Urzicuta Pajişti umede  

 
6 Verbascum phlomoides  

 
Lumanarica Pajişti uscate  

 
 

Plante toxice şi vătămătoare din paji ştile permanente   

Nr.  Denumire ştiinţifică  
(populară)  

Răspândire  Substanţa 
toxică  

Specii de 
animale ce pot 
fi intoxicate  

Acţiune toxică  

1 Chelidonium majus  
(rostopasca)  

Tufişuri, 
locuri 
umbroase  

Chelidonină  Porci, capre  Vărsături, 
colici, etc.  

2 Cynanchum 
vincetoxicum  
(iarba fiarelor)  

Tufişuri  Glicozidul, 
vincetoxina  

Oi  Rinichii şi căile 
urinare  

3 Delphinium 
consolida  
(nemţişorul)  

Locuri 
părăsite  

Delfinina din 
seminţe  

Bovine şi 
ovine  

Sistemul 
nervos  

4 Euphorbia 
cyparissias  
(laptele câinelui)  

Pajişti 
uscate de 
deal  

Euforbină  Toate 
speciile  

Sistemul 
nervos, 
aparatul 
digestiv  

5 Papaver rhoeas  
(macul roşu)  

Terenuri 
părăsite  

Narcotic 
puternic  

Bovine  Amorţeală şi 
simptome de 
turbare  
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Plantele ce d ăunează produselor animaliere 
Nr crt  Denumirea 

ştiin ţific ă  
(popular ă)  

Răspândire  Prin ce d ăunează  

1 Arctium lappa 
(brusturul)  

Locuri părăsite  Impurifică lâna  

2 Carduus acanthoides 
(spini)  

Pajişti umede  Impurifică lâna  

3 Thlaspi arvense 
(punguliţă)  

Terenuri părăsite  Imprimă laptelui gust 
neplăcut  

4 Xanthium sp. 
(cornuţi)  

Terenuri părăsite  Impurifică lâna  

 

        Fauna 
Are rol bine definit în solificare întrucât animalele ce trăiesc în sol şi pe sol elimină 

reziduri organice care conţin azot şi alte elemente. Cele mai importante vieţuitoare ce 

aparţin pedofaunei sunt: viermi, râme, insecte, furnici, rozatoare. Rolul acestora în 

pedogeneză contribuie la starea de fertilitate trecând prin tubul digestiv pâna la 100t sol/ha 

(exemplul râmelor), iar materia organică devine mai uşor de descompus de către 

microorganisme şi amestecate cu fracţiunea minerală formează acele aglomerate numite 

coprolite. Galeriile lăsate de râme contribuie la structurarea solurilor, solul devine mai fertil 

şi activ biologic. Microfauna animalieră, popândăi si hîrciogi au rol benefic prin săparea de 

galerii, transportând materia organică din stratul fertil si amestecînd-o cu orizontul 

carbonatic. 
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CAPITOLUL 8 

CALITATEA PAJI ȘTII 

Determinarea valorii pastorale 

V.P. = ∑PC (%) x IC / 5  
 
În care :  

VP=indicator valoare pastorală (0-100)  

PC= participare în covorul ierbos (%) indiferent de metoda de determinare  

IC= indice de calitate furajeră  

Având la dispoziţie releveul floristic cu participarea procentuala a speciilor se trece în 

dreptul fiecăreia indicele de calitate furajeră (IC), cu valori de la « 0 », fără valoare la 5 

valoare excelentă, sunt trecute specii de balast, dăunătoare, toxice şi vătămătoare din 

pajişti care nu au valoare furajeră.  

Calcul valoarea pastorala: 

 Specia IC %PC PC x IC 
Graminee   60% 75 
1.  Agropyron cristatum (pir cristat)  3  4 12 
2.  Agropyron repens (pir târâtor)  2  2 4 
3 Beckmania erucaeformis (becmanie)  3  2 6 
4 Festuca arundinacea (păiuş înalt)  3 3 9 
5 Festuca pseudovina (păiuşul oilor)  1 8 8 
6 Lolium multiflorium (raigras italian) 3 4 12 
7 Lolium perene(raigras englez) 3 6 18 
8 Poa bulbosa (firuța cu bulbi)  3 2 6 
9 Stipa capillata (colilie)  0 6 0 
Leguminoase   20% 25 
1 Medicago falcata (lucerna galbenă)  4 4 16 
2 Trifolium fragiferum (trifoi fragifer)  3 3 9 
Alte familii  20 % 26 
1 Achillea millefolium (coada şoricelului)  2 3 6 
2 Plantago lanceolata (pătlagina)  2 2 4 
3 Taraxacum officinale (păpădie)  3 4 12 
4 Thymus montanus (cimbrişor)  1 4 4 
 TOTAL 126 
124/5= 24.8                          MIJLOCIE  

După determinarea indicatorului de valoare pastorală 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  



 
122 

 

50-75 bună  
75-100 foarte bună 

Sursa: aprecierea valorii pastorale s-a efectuat conform Ghidului de intocmire a amenajamentelor pastorale. 

 

 

IN TRUPURILE DE PASUNE- UAT Jijila s-au determinat mai multe specii de plante cu 

grade diferite de acoperire, stabilindu-se si coeficientii  de folosire a pășunii în funcție  de 

compoziția floristică a covorului ierbos. 

S-a parcurs fiecare trup de pajiste pe diagonala și s-a determinat speciile de plante întâlnite 

în interiorul fiecarei suprafețe pe grupe după criteriul botanico-economic: 

a) Graminee 
b) leguminoase 
c) cyperacee si juncacee 
d) plante din alte familii botanice 
e) muschi si licheni 
f) specii lemnoase 
Concluzii: 

Compoziția floristică a pajiștii și participarea speciilor componente ne dă valoarea pastorală 

a pășunii, se face prin una din metodele clasice. Calculul efectuat în cadrul 

amenajamentului  pstoral al UAT Jijila s-a efectuat prin metoda gravimetrica. Aceasta 

metoda constă în cântărierea speciilor de plante (G)recoltate prin cosirea a 1 mp pășune 

prin mai multe repetiții în funcție de diversitatea covorului ierbos, urmată de exprimarea lor 

în procente. Din calcul rezultă o valoare pastorala de 24.8, care se încadrează la o pășune  

cu o valoare a compozitiei floristice SLABA: 60% graminee, 19% leguminoase, 21% plante 

din alte fanilii botanice. De aceea în lucrările anuale se vor preciza lucrări de 

supraînsămânțare și însămânțarea golurilor, lucrari tehnologice pentru a scădea procentul 

vegetației nedorite și vor fi prezentate amestecuri de seminte pentru reînsămânțări. 
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CAPITOLUL 9 

DETERMNAREA PARTILOR OPRITE DE LA PASUNAT 

 

In tabel NU sunt specificate  terenuri NMS ( suprafete cu umiditate excesivă si care au o 

vegetație specifica, terenuri care în timpul verii în perioada de seceta devin utilizabile 

pentru pășunat, cu o microflora slab productiva și de calitate inferioara ca și capacitate 

nutritiva).  

In aceasta zona nu sunt terenuri cu umiditate excesiva și de aceea nu sunt oprite de la 

pășunat. 

 

CAPITOLUL 5  

PERIOADA DE PASUNAT.  

Pașunile reprezintă cea mai ieftina sursă pentru asigurarea hranei ierbivorelor în timpul 

perioadei de vegetație, având multiple avantaje ce decurg din efectele favorabile atât 

asupra animalelor, cât și asupra pășunilor în relația sol-planta-animale. 

In Ordinul nr. 544 din 21.06.2013 art. 6 se prevăd urmatoarele: 

1) începerea pășunatului se face în funcție de condițiile pedoclimatice și de gradul de 

dezvoltare a plantelor. 

2) Se va evita începerea pășunatului prea devreme, care poate afecta perioada de 

regenerare sănatătea și supravietuirea plantelor. 

3) Păşunatul se va încheia în luna noiembrie la o dată stabilită în funcţie de evoluţia 

temperaturilor şi regimul precipitaţiilor. 
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4) Data începerii și încheierii pășunatului, precum și modul de organizare a 

pășunatului, continuu sau pe tarlale, se stabilescă prin hotarare a consiliului local. 

Sursa : ordinul 544/2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe 
hectar de pajiste 
 

Ținând cont de toate caracteristicile climei zonale, durata sezonului de pășunat este de cca 

190 de zile  de de la ultima decada a lunii aprilie  (20 aprilie) până la ultima decadă a lunii 

octombrie (31 octombrie). 

Conform Normelor Metodologice pentru aplicarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

34/2013 privind organizarea și administrarea exploatarea pajistilor permanente și pentru 

modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 art. 10(1) ,,Introducerea 

animalelor pe pajiști este permisă doar în perioada de pasunat prevazuta in amenajamentul 

pastoral”, iar alin (2) stipuleaza: ,,este interzis pășunatul în cazul excesului de umiditate al 

pajiștii”. 

În ,, Ghid de intocmire a amenajamentelor pastorale”se pezintă –  

Momentul începerii pa șunatului ra țional 

-înalțimea covorului ierbos este de 8-15 cm pajiști naturale și 12-20 cm pe pajiștile 

semănate. 

-Înălțimea apex-ului (conul de creștere a spicului la graminee) este de 6-10 cm 

 - producția de masă verde, denumita în continuare MVG, ajunge la 3-5 t/ha pe pajiște 

naturală si  5-7,5 t/ha pajiștile semănate sau echivalent în substanță uscata 0,6-1 t/ha si 1-

1,5 t/ha SU (substanta uscata). 

- Înflorirea păpădiei (Taraxacum officinalis) în primavară este un adevărat fitotermometru. 

- după 23 aprilie (Sf. Gheorghe) respectat de crescătorii de animale din tara noastră 

Durata sezonului de pășunat  

-este determinată de perioada duratei de vegetație care este legată de perioadele de 

secetă la câmpie si deal și de temperaturile scăzute pentru munte astfel: 

      - câmpie 190-210 zile la irigat (aprilie-octombrie) sau 100-150 zile la neirigat 

      - dealuri 130-180 zile (mai octombrie) 

      - munte 90-130 zile (iunie-august) 

      - subalpin 60-100 zile (iunie- august) 

În Amenajamentul pastoral, calculele efectuate au fost facute pentru o perioada de 

pășunat de 180 zile.  

Încetarea p ășunatului  se face cu 3-4 săptămâni (20-30 zile) înainte de apariția înghețurilor 

permanente la sol și după străvechea cutumă de Sf. Dumitru (26 octombrie) 
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In faza tânără de vegetație, plantele de pe pășuni au însușiri organoleptice deosebite (gust, 

miros) care măresc apetitul animaleor și, ca urmare, crește gradul de consumabilitate al 

ierbii care poate ajunge la 85-95%. Daca pășunatul începe prea devreme, când plantele 

sunt perea tinere și solul prea umed, efectele negative asupra vegetatiei sunt urmatoarele: 

- se distruge stratul de telina, se batatoreste solul si se inrautateste regimul de aer din 

sol. Se formeaza gropi si musuroaie; 

- pe terenurile in panta se declanseaza eroziunea 

- se modifică compoziția floristică, dispărând plantele valoroase, mai pretențioase din 

punct de vedere al apei, aerului și hranei din sol. 

- Plantele fiind tinere, au suprafața foliară redusă și vor folosi pentru refacerea lor 

substante de rezerva acumulate in organele din sol ce are ca efect epuizarea lor. 

- Efecte negative asupra animalelor: 

- iarba prea tânără conține multă apă și, ca atare, are efect laxativ epuizant, ceea ce 

duce la eliminarea excesiva a sărurilor minerale  de Cu, Mg, Na și pot provoca 

meteorisme la animale. 

- Consumând prea puțină celuloza, animalele sunt predispuse la intoxicatii si 

meteorisme; 

- Continutul prea mare de azot al ierbii tinere determina acumularea în stomac a 

amoniacului și ca atare declansarea unor fermentații periculoase. 

- In aceeași măsură nu recomandam folosirea pajistilor prin păsunat mai tarziu de 

data de 1 noiembrie. Ultimul pășunat trebuie să se realizeze cel târziu cu 20-30 zile 

înainte de instalarea îngheturilor permanente. Astfel plantele au posibilitatea să 

acumuleze glucide, să-și refacă masa vegetativă, ceea ce determina o mai bună 

suportare a îngheturilor pe de o parte și pe de alta parte, pornirea timpurie în 

vegetație în primavară. 

- Intârzierea toamna a pasunatului, până la venirea înghețurilor, face ca iarba să nu se 

poată reface corespunzator primavara, aceeasta constituind una din cauzele 

dispariției speciilor valoroase din pajisti. 
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Utilizatorii de pajişti au obligaţia să respecte încărcătura minimă de animale pe hectar de 

0,3 UMV. La o densitate sub nivelul minim stabilit,  animalele consumă selectiv plantele, 

promovează performanţe economice individuale, dar acest fapt nu conduce la 

productivitate maximă de produse animaliere pe hectar.  

 
 
CAPITOLUL 11 
CAPACITATEA DE PASUNAT si INCARCATURA OPTIMA 
 
Stabilirea cat mai exacta a capacitatii de pasunat prezinta o deosebita importanta 

pentru exploatarea rationala a pajistii deoarece pr intr-o înc ărcare prea mare, prin 

suprapa șunat se degradeaz ă covorul ierbos, iar pe o pajiste neînc ărcata ramâne 

iarba nepa șunata și se pot instala specii invazive cu o valoare furaj era mai scazuta, 

conducând în final la degradarea pajistii. 

 

(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.  
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(2) 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.  

(3) Utilizatorul înregistrează în registrul exploataţiei suprafaţa totală de pajişti permanente şi 

numărul mediu anual de unităţi de vită mare menţinut în exploataţie, pentru a calcula 

densitatea pe unitatea de suprafaţă a animalelor.  

Încărcătura optimă de animale, stabilită conform prevederilor Ordinului  

ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 544/2013 privind metodologia de calcul a 

încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiste:  

Utilizatorii de paji şti au obliga ţia să respecte înc ărcătura minim ă de animale pe 
hectar de 0,3 UVM.  

Minim 0,3 UVM/ha pentru subventia pe suprafat ă 

Solicitantii de fonduri europene pe suprafată persoane fizice si juridice proprietari/utilizatori 

de pajiști, vor avea „obligatia să efectueze o activitate agricolă minimă echivalentă 

încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păsunat, stabilite prin 

amenajamentul pastoral, începând cu anul de cerere 2015” 
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Coeficienţii de conversie a animalelor erbivore în UVM  

 Categoria de animale Coeficientul de conversie Capete/UVM 

 
Specificare  Coeficient de transformare în 

UVM 
Nr. capete pentru 1 

UVM 

 Tauri si boi de muncă  1,0-1,2 0,8-1,0 

 Vaci de lapte  1,0 1,0 

 
Bovine de toate varstele (în 
medie)  

0,7-0,8 1,3-1,4 

 Tineret bovin peste 1 an  0,5-0,7 1,4-2,0 

 Tineret bovin sub 1 an  0,2-0,3 3,3-5,0 

 Oi şi capre de toate vârstele  0,14 7,1 

 Oi şi capre mature  0,15-0,16 6,3-6,7 

 Cai de toate vârstele  0,8 1,3 

 Cai de tracţiune  1,0-1,1 0,9-1,0 

 Tineret cabalin peste 1 an  0,5-0,7 1,4-2,0 

Sursa: ordinul 544/2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de 
pajiste 
Ghid de intocmire a amenajamentelor pastorale pag 61 

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  disponibila 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  

(2) Conversia animalelor în UVM se face conform coeficienţilor prevăzuţi în tabelul.  

(3) Durata de păşunat este de minimum 180 de zile în zona de câmpie  
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In UAT  Jijila  încărcătura UVM se prezinta astfel: 

Categoria de animale Coeficientul 
de conversie 

Capete/UVM Efectiv animale TOTAL  
UVM  

Bovine de toate 
varstele (în medie) 

0,7-0,8 1,3-1,4  Total    445 cap 
 

445 cap * 0.7 
= 

311,5UVM 

Oi şi capre de toate 
vârstele  

0,14 7,1 9955 ovine.cap-  
2188 caprine cap 

12143*0.14= 
1700UVM 

Cai de toate vârstele 0.8 1.3 
  

TOTAL 2011,5 UVM 

TOTAL SUPRAFATA PASUNE UAT JIJILA  este de 1390,6 ha. 

Orientativ se prezintă producția și calitatea principalelor categorii de pajiști permanente  
Producţia și calitatea principalelor categorii de pajişti 
 Categoria de pajişte  Producția  

de iarbă  
(t/ha)  

Calitatea  
furajeră  

I  Reînsămânţate, fertilizate intensiv, 
amendate, după caz, din zone umede şi cu 
condiţii de irigare  

30-50  Foarte bună  

II  Reînsămânţate, fertilizate la nivel mediu, 
amendate, după caz, din zone umede, 
neirigate  

25-35  Foarte bună  
Bună  

III  Supraînsămânţate, amendate, după caz, 
fertilizate la nivel mediu din zone mai uscate, 
neirigate  

12-25  Bună  
Mijlocie  

IV  Pajiști cu specii cu valoare medie, fertilizate 
sporadic cu îngrăşăminte naturale şi chimice, 
parţial îmbunătăţite  

6-15  Mijlocie  
Slabă  

V  Pajiști cu specii cu valoare medie şi slabe 
furajere, neîmbunătăţite  

3-10  Slabă  
Foarte slabă  

VI  Pajiști îmburuienate, invadate cu vegetaţie 
arbustivă, soluri erodate, exces de umiditate 
etc. şi alte degradări ale solului şi vegetaţiei.  

1-5  Foarte slabă  

Sursa: Ghid de intocmirea amenajamentelor pastorale- pag 62 

Deciziile cu privire la numărul de animale care pasc se stabilesc în funcţie de:  

- rata anuală de creştere a plantelor şi curba de variaţie din anii anteriori,  

- variabilitatea de creştere a pajiştii pe bază de date istorice şi meteorologice,  

- necesarul de furaje pentru fiecare categorie de animale şi stare fiziologică.  
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P.t. - producţia totala de masă verde - kg/ha pentru solurile din studiu: este cuprinsa intre 

3000 kg/ha -10000 kg/ha tabel  -Producția și calitatea principalelor categorii de pajiști – 

punctul V  - Pajiști cu specii cu valoare medie şi slabe furajere, neîmbunătăţite.  

Producția  pășunii este calculata  6800 kg/ha și resturile neconsumate (Rn) sunt  de 1836 
kg/ha, 

 coeficientul de folosire a ierbii   (Cf) este de 73% 

Cf%= 100
)/(

)/()/(
x

hakgPt

hakgRnhakgPt −
 

Cf %= %731006800
18366800 =− x  

Se va calcula incarcatura pasunii (Ip) 

Z.p. - număr de zile de păşunat într-un sezon: 180 zile 

C.i. - consum zilnic de iarbă - kg/UVM =65 kg /UVM 

Incarcatura de animale (Ip cap/ha) 

100*pasunat de  Zile*nr.iarba de zilnicNecesar 
(%) Cf*(kg/ha)Pt =Ip

  

Calcul 

Incărcătura pășunii cu animale (Ip)=  [6800*73%  ]:[ 65 kg zilnic pe o durata de 180 
zile*100] 

 Ip (cap/ha)= [3963,72: 11700]/100= 0,424UVM/ ha   

Stabilirea încărcăturii totale de animale a unei pasuni (IAP) se face prin inmultirea 
suprafetei (ha) cu incarcarea pasunii  pentru fiecare specie exprimat in UVM (unitate vita 
mare) 

IAP=(nr. Capete, UVM)= 1390,6* 0,424= 589,5 UVM  

Planificare succesiunii de păşunat a tarlalelor se face astfel încât pajiştea să rămână în 

limitele productive stabilite cantitativ şi calitativ. Pentru a preveni reducerea potenţialului 

productiv al pajiştii şi afectarea calităţii acesteia se planifică păşunatul tuturor tarlalelor.  

• In studiul prezentat pășunea de 1390,6 ha NU poate sustine o încărcătură mai mare 

de animale de 589,5 UVM, iar din calculul animalelor din registrul agricol, in baza cererilor 

de atribuire, din RNE, rezulta o încărcatura de 2011,5 UVM. Aceasta suprafata de 1390,6 
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ha, va fi atribuita crescătorilor de animale cu obligatiile contractuale pentru întreținerea 

pășunii și ameliorarea suprafeței atribuite. 

Pentru a satisfice încărcătura de animale de 2011,5 UVM UVM ce a rezultat din calcul se 

recomanda cresterea potentialului pașunilor prin lucrări ce sunt  prezentate în capitolul de 

lucrări tehnice pentru mărirea producției de masă verde a pășunilor și îmbunătățirea 

compoziției floristice a pășunii și mărirea suprafeței pășunii. 

Planificarea succesiunii de păşunat a tarlalelor se face astfel încât pajiştea să rămână în 

limitele productive stabilite cantitativ şi calitativ. Pentru a preveni reducerea potenţialului 

productiv al pajiştii şi afectarea calităţii acesteia se planifică păşunatul tuturor tarlalelor.  

Pentru a preveni păşunatul excesiv, care conduce la reducerea ratei de refacere a păşunii, 

scăderea producţiei de iarbă şi a cantităţii de iarbă consumată de animale în ciclurile 

următoare de păşunat, trebuie să se asigure o densitate optimă pe întreaga suprafaţă.  

Orice nerespectare în gestionarea pajiştilor produce reduceri cantitative şi calitative de 

masă verde şi creşte riscul degradării păşunii.  

Încărcătura redus ă de animale pe pajişte conduce la:  

- nerealizarea potenţialului economic al pajiştii,  

- pajiştilor care nu sunt utilizate li se modifică compoziţia floristică şi le scade 

productivitatea,  

- unele specii de plante furajere dorite pot fi înlocuite de altele fără valoare nutritivă,  

- biodiversitatea se reduce datorită păşunatului redus.  

Depăşirea înc ărcăturii  optime de animale pe pajişte conduce la:  

- performanţe economice şi productive reduse ale animalelor,  

- furaje de calitate inferioară şi cantitate redusă,  

- înlocuirea plantelor furajere cu valoare nutritivă mare cu specii mai puţin valoroase,  

- apariţia şi creşterea golurilor în zonele de păşunat preferate,  

- îmbogăţirea focalizată cu fertilizanţi prin eliminarea dejecţiilor de către animale,  

- introducerea de alte specii de plante care nu cresc în mod tradiţional în zonă provenite de 

la furajarea suplimentară cu fân sau alte seminţe,  

- distrugerea vegetaţiei şi a texturii solului prin călcarea de către animale şi prin transportul 

de furaje suplimentare.  

Numărul de animale (UMV/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.  
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Utilizatorul înregistrează în registrul exploataţiei suprafaţa totală de pajişti permanente şi 

numărul mediu anual de UMV menţinut în exploataţie pentru a calcula densitatea pe 

unitatea de suprafaţă a animalelor.  

Pentru determinarea producţiei se foloseşte metoda directă a cosirilor repetate. 

Necesarul zilnic pentru 1 UMV este de 65 kg de masă verde.  

 

 

Concluzii: 

Semnalăm faptul ca prin lucrări de ameliorare se poate mari productia cu 20-30%. In 

aceasta situație, încarcătura de animale poate ajunge la 1 UVM pe hectar. Utilizatorii de 

pășuni au obligatia să respecte încărcătura minima de animale pe hectar (0.3 UVM) 

Producţia și calitatea este urmatoarea 

 

Cod  Categoria de pajişte  Productia  
de iarbă  
(t/ha)  

Calitatea  
furajeră  

IV  Pajiști cu specii cu valoare medie, fertilizate 
sporadic cu îngrăşăminte naturale şi 
chimice, parţial îmbunătăţite  

6-15  Mijlocie  
Slabă  
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Tabel : Prezentarea situatiei actuale a pășunii și posibilitatea creșterii  încărcăturii cu 
animale în condițiile îmbunătățirii prin lucrări tehnologice și supraînsamantare 
 Productia 

de masa 
verde/ha 

Plante 
nefolositoare 
si care 
raman 
neconsumate 

Coeficient 
de folosire 
a pasunii 
Cf % 

Incarcatura 
pasunii  
UVM/ha 

Incarcatura 
cu animale 
a pasunii 
(IAP) 
UVM 

Situatia actuala  6800 1836 73% 0,424 589,5 

a) Majorare a 
productie de masa 
verde cu 30% 

8840 1836 79,2% 0,596 828,79 

b) Majorare a 
productie de masa 
verde cu 30% 
imbunatatirea 
compozitiei florale 

8840 1285 85,4% 0,642 892,76 

a) Așa cum se menționeaza de către OSPA Tulcea,  în urma analizelor de sol 

efectuate si analizate a precizat că prin lucrările de ameliorare se poate crește producția 

pășunii cu 30%. In aceasta situație așa cum s-a calculat și exemplificat în tabel, dacă 

producția de masă verde crește la 8840 kg/ha(creșterea menționata cu 30%) poate crește 

și încarcătura de UVM la 828,79 UVM. Dar și așa, în aceste condiții nu se poate acoperii 

necesarul de 2011,5 UVM calculat conform Registrului Agricol si RNE pentru efectivul de 

animale al UAT Jijila. 

b) Efectuarea de lucrări de supraînsamânțare a suprafetelor prin  nivelarea  

mușuroielor și în urma scoaterii cioatelor, se poate îmbunătăți compozitia floristica și creste 

încărcătura la 892,76 UVM (Îmbunătățirea cu 30% a compoziției floristice). 

 Fiind insuficientă suprafața pășunii se va stabili în Sedința de Consiliu a Primariei 

repartizarea suprafetelor crescatorilor de animale. Se poate face o repartiție procentuala 

sau o repartitie prioritara celor care nu au deloc suprafețe de pașuni particulare. Se poate 

face atribuirea pășunilor prin licitație. In urma repartizarilor se întocmesc: 

- Contract pe o perioadă stabilită în ședinta de Consiliu Local al Primăriei Jijila 

- autorizatie de păsunat anuală în funcție de efectivele de animale înscrise in RNE în 

primăvara fiecărui an. 
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CAPITOLUL 7 
 

 STABILIREA CAILOR DE ACCES 

Toate parcele evidentiate in tabel cu suprafetele aferente au cai de acces reprezentate prin 

drumuri de exploatare. 

 

 

Pe drumuri pot trece mijloace mecanizate, transporturi necesare de furaje se pot efectua in 

bune conditii de primavara pana toamna, inclusiv mersul animalelor la si de la pasune. In 

interiorul solelor sunt drumuri sau cai simple de acces pana la adaposturile de animale, 

stane, depozite de furaje, silozuri etc. 

La proiectarea drumurilor s-a ținut cont de cât mai multe utilităti: 

-drumul să servească scopurilor pastorale 

-să ofere posibilitatea de acces pe o suprafață cât mai mare a pășunii 

-să traverseze cât mai putine văi sau zone mlăștinoase, sau zone care se pot inunda. 

- să aibă un cost scazut de amenajare. 
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CAPITOLUL 13 
 STABILIREA LOCULUI DE ADAPAT 

Parcelele de la nord de Garven au surse de apa  limitrof fluviului Dunărea. 

Teritoriul Jijila  este  amplasat în unitatea  morfostructurală  Dobrogea  de Nord, în 

vecinătatea Munţilor Măcin şi limitrof fluviului Dunărea,  având ca forme  de relief:  

- câmpia marginală 

- dealurile  

- lunca Dunării 

Caracteristică zonei este lipsa aproape totală a câmpiei, trecerea de la deal la  luncă 

făcându-se relativ rapid. 

Câmpia propriu zisă apare pe o porțiune redusă în zona limitrofă luncii. 

Lunca  Dunării ocupă partea de nord și nord est a teritoriului și este amenajată prin 

îndiguire, desecare, drenare. 

Pentru parcelele fară acces la sursa de apa, crescatorul de animale  pentru perioada 

determinata în autorizația de pășunat va asigura apa prin alimentarea jgheburilor cu 

cisterna cu apă sau prin forarea unei fântâni în concordanță cu prevederile legii mediului, 

sau aducțiune de apa amenajata. 

    Asigurarea cu ap ă 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.  
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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.  

Unele date necesare pentru calculul lungimii ad ăpătorilor 

Specia şi categoria de 

animale  

Necesar 

zilnic de 

apă  

Timp necesar 

adăpării unui 

animal 

(minute)  

Frontul de adăpare (m) 

când adăpatul se face:  

Pe ambele 

laturi 

Pe o singură 

latură 

Bovine şi cabaline adulte  40-50  7-8  0,5  1,2  

Tineret taurin şi cabalin  20-30  5-6  0,4  1,0  

Oi şi capre adulte  4-5  4-5  0,2  0,5  

Tineret ovin  2-3  4-5  0,2  0,5  

   

Înzestrarea p ăşunilor cu ad ăpători , este adesea dificilă, datorită debitelor insuficiente ale 

surselor de apă şi calităţii necorespunzătoare a acestora.  

Construirea adăpătorilor, presupune în primul rând cunoaşterea precisă a debitelor surselor 

de apă existente care se face prin cronometrarea duratei de umplere a unor vase cu 

capacitate cunoscută şi se exprimă în litri / secundă.  

Se poate colecta în bazine apa din ploi de pe acoperişurile adăposturilor de animale sau a 

caselor de locuit, prevăzute cu jgheaburi şi ţevi de colectare. În zonele lipsite de izvoare în 

care apa curge gravitaţional se pot săpa puţuri şi fântâni cu cumpănă sau pompe acţionate 

manual, cu energie mecanică, electrică, eoliană, etc. care se dirijează direct în jgheaburile 

de adăpare sau bazine de rezervă pentru acelaşi scop.  

Adăpătorile fixe trebuie să fie amplasate la maximum 800 m de locul unde se păşunează şi 

în jurul lor sunt necesare lucrări de eliminare a excesului de umiditate. Lungimea 

jgheaburilor de adăpare (L) se calculează în funcţie de numărul de animale (N) în aşa fel 

încât adăparea unei grupe de animale să nu dureze mai mult de o oră. 
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Efectivul de animale al UAT Jijila este reprezentat prin: 

Bovine 445 capete                       

Ovine: 9955 capete 

Caprine 2188 capete 

Specia şi 

categoria de 

animale  

Necesar zilnic de 

apă  

Timp necesar 

adăpării unui 

animal (minute)  

Frontul de adăpare (m) când 

adăpatul se face:  

Pe ambele 

laturi 

Pe o singură 

latură 

Bovine şi 

cabaline adulte  

445 cap*50 litri/cap 

22250= litri  

7-8  445cap*0.5= 

222,5 m 

445 cap *1.2= 

534 m 

Oi şi capre 

adulte  

12143cap*4litri/cap= 

48572litri 

4-5  12143 

cap*0.2= 

2428,6 m 

12143 cap*0.5 

= 6071,5m 

 

 

 

Concluzii: 

Pe pășune există sursele de apa menționate la începutul capitolului, reprezentate prin 

fântâni cu jgheaburi, pârâul Jijila și lunca Dunării. Este necesară alimentarea continuua cu 

apă, la  jgheaburi pentru adăparea bovinelor, ovinelor si caprinelor sau la Dunăre. 
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CAPITOLUL 14 
 

STABILIREA LOCULUI DE ADAPOST OAMENI SI ANIMALE 

-constructii si dotari zoopastorale 

 
Adăposturile pentru animale și oameni, trebuie să se încadreze în standardele naționale de 

mediu și sanitar-veterinare ( conform Ordinului 536/1997 pentru aprobarea Normelor de 

igiena și a recomandărilor privind mediul de viața al populației). 

Activitatea pastorală cere încă destul de multe brațe de muncă, atât pentru lucrările de 

îmbunătățire a pajistilor, cât mai ales pentru exploatarea lor și ingrijirea și deservirea 

animalelor. Ingrijitorul animalelor, pastorul de vite sau ciobanul are rol important în cadrul 

activității pastorale și de aceea trebuie să li se creeze condiții optime de locuit.  Pentru 

personalul care deserveste animalele, încaperile de locuit se pot construi atasate de 

celelalte construcții zoopastorale, stâne, grajduri, tabere de vara, magazii.  

Stânele – sunt constructii unde se face prepararea laptelui de oaie si a branzeturilor și unde 

au ciobanii locuința de vara. Se amplaseaza construcția lângă sursa de apă sau să se aiba 

în vedere posibilitatea de a aduce apa la stâna prin conducte sau forare de fântâni. 

Amplasarea stânei este legata și de existenta unei căi de acces, drum sau poteca. 

Adăposturile de vară trebuie să respecte toate condițiile privind asezarea în teren cum ar fi: 

-să fie asezate lângă o sursa de apă și electricitate, pentru adăpostul ovinelor si activitatile 

fermei să fie asigurate din rețeaua comunală. 

Stâna se aseaza cu spatele cate vântul dominat. 

-stâna trebuie să fie cu vedere larga spre trupul de pășune. 

- Suprafata să fie suficient de mare pentru padocuri și anexe necesare. 
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-panta terenului sa fie cuprinsa intre 2.5-3% pentru a permite scurgerea apelor din 

precipitatii. 

-apa freatică sa fie la o adâncime mai mare de 1.5 -2 m, si sa nu influienteze cresterea 

umiditatii in adapost. 

-ferma să aibă acces ușor la căile de comunicații 

-terenul să fie liber de orice infecție sau infestație. 

Locul de adapost pentru animale și oameni se va accepta numai din amenajari provizorii si 

cu acordul Primariei Jijila. 

Concluzii: 

Există amenajări ușoare pentru adăpostul animalelor și ale oamenilor în parcele private, 

stâne cu regim sezonier și care pot fi mutate în funcție de pășunat și acțiunile de fertilizare 

a pășunii. 

 

 

CAPITOLUL 15 
ÎMPĂRȚIREA PE TARLALE A PAJI ȘTEI ȘI PE UNITĂȚI DE EXPLOATARE 

Metodele de pașunat se clasifica în două categorii : pășunatul liber (continuu sau 

nerational) și pășunatul ra țional.  Ambele metode au variante pentru exploatarea 

intensiv ă sau extensiv ă. 

Pășunatul continuu (liber) este sistemul de pășunat practicat în zona, din cele mai vechi 

timpuri, și este un sistem extensiv. Conform acestui sistem, animalele sunt lăsate să pască 

pe pășune de primavara devreme, până toamna târziu. Sistemul este practicat în zonele 

secetoase, unde producția pajiștilor permanente este mica și neuniform repartizata pe 

cicluri de pășunat; perioada de seceta din vara duce la diminuarea producției în ciclurile trei 

și patru. 

In condițiile actuale, din studiul vegetației pajiștilor, nu se poate face pășunatul pe tarlale, 

producția pajiștilor fiind prea mica, pentru a se justifica economic. In urmatorii ani, după 

ameliorarea pajiștilor, unele pajisti se pot tarlaliza (in mod special blocurile fizice cu 

subventii APIA) și dupa aceea se poate trece la un pășunat rational cu garduri electrice. 

Recomandari: 

Practicarea unor variante de rationalizare a pășunatului continuu 

- conducerea turmelor pe un anumit traseu, care din când în când este modificat. 

Astfel animalele nu stau în acelasi loc, ci păsuneaza pe locuri diferite și in aceesași 

zi și în zile diferite. 
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- Pășunatul în front. In acest caz animalele sunt dirijate în deplasarea lor pe pășune 

de către un cioban ce le permite înaintarea numai pe măsura consumarii suficiente a 

plantelor. 

- Pășunatul continuu (liber) intensiv simplificat unde parcelarea este redusa in mod 

substantial la 1-2 parcele cu efect direct asupra diminuarii cheltuielilor ocazionale de 

parcelare și alimentare cu apa.  

In momentul in care producția pajiștii de va îmbunătăți considerabil, se va trece la 

organizarea  unui pășunat rațional, pe anumite unitați de exploatare. 

 

Pășunatul ra țional (prin rota ție) 

Are ca principiu împărțirea pășunii si intrarea succesiva cu animale pe tarlale. 

Organizarea unui pasunat rational (prin rotație) presupune stabilirea numărului de 

parcele (tarlale) in care se imparte pajistea, suprafata acestora si durata de timp cat 

stauanimalele pe tarla. Prin aceasta metoda, pășunea este păscută doar pentru anumite 

perioade, intercalate cu pauze care permit refacerea plantelor din pajiști (25-30 de zile).  

Ciclul de pășunat –reprezintă durata de refacere a pășunatului pe o tarla. Astfel în 

intervalul de pășunat de 180 de zile (20.04-20.10) avem 5-6 cicluri de pășunat în funcție 

de evoluția factorilor climatici în general în zona de câmpie pe timpul verii, vegetația 

pajistilor suferă foarte mult. Aceasta metodă are mai multe variante: 

- varianta 1-pășunatul dozat , pe care o recomandam pe pășunile permanente, cu 

producții mici de 8t /ha masa verde, utilizate in special cu oile, se refera la atribuirea 

unei suprafețe mai mari de pășune, pe care animalele stau o perioada mai 

îndelungată de timp. Suprafata tarlalei se calculează în funcție de producția pășunii, 

de numărul de animale.  

- Tarlalele sunt utilizate în succesiune astfel: 

  

 

 

 

 

 

 

1 2                                                                                  
 
 
 
 
     4                                          3                           
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-varianta intensiva a pășunatului rational , consta în impartirea pășunii 8-12 tarlale si 

intrarea succesiva cu animalele pe tarlale. Aceasta variantă este deja pretențioasă și se 

recomandă acolo unde productia pășunii este de 13-15 to/ha masa verde. 

Impartirea în tarlale se va face in Sedința de Consiliu în baza tabelului cu solicitantii si 

numarul de animale pe care detinatorul il are mentionat in REGISTRUL AGRICOL și RNE 

pentru persoane fizice si juridice, în urma calculării încărcăturii cu animale se va elibera 

AUTORIZAȚIA DE PAȘUNAT. Crescatorul de animale are obligatia să prezinte extras RNE 

(bovine, ovine, caprine, cabaline-pasaport) în perioada ianuarie-februarie al fiecarui an 

pentru reinnoirea AUTORIZATIEI DE PAȘUNAT și declararea la Registrul Agricol al 

efectivelor de animale pentru efectuarea miscarii animalelor. La Registrul Agricol se va 

prezenta pentru mișcarea efectivelor de porcine cu adeverința de la medicul veterinar unde 

se specifica efectivul de porcine crotaliat, iar pentru păsări cu declarație pe propria 

răspundere. Efectivele de porcine și păsări nu fac obiectul studiului pastoral. 

Stabilirea numărului de tarlale este necesară pentru a controla densitatea animalelor 

erbivore şi pentru a lăsa timp suficient pentru refacerea completă a vegetaţiei până la 

următorul păşunat.  

 

Art. 12. 

(1) Stabilirea numărului de tarlale este necesară pentru a controla densitatea animalelor 
erbivore şi pentru a lăsa timp suficient pentru refacerea completă a vegetaţiei până la 
următorul păşunat. 

(2) Pentru stabilirea numărului de tarlale se face raportul între durata de refacere a pajiştii şi 
durata păşunatului pe o tarla: 

N.t.= D.r. ÷ D.p., 

în care: 

N.t. - numărul de tarlale; 

D.r. - durata de refacere a pajiştii (pentru regenerarea plantelor), cu variaţii cuprinse între 
24 şi 50 zile, în funcţie de numărul ciclului de păşunat, condiţiile meteorologice, altitudine, 
tipuri de plante etc.; 

D.p. - durata de păşunat pe o tarla cu variaţii cuprinse între 3 şi 6 zile. 
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(3) Numărul de tarlale se majorează cu 1-2, reprezentând tarlalele care se scot anual prin 
rotaţie de la păşunat, pentru aplicarea metodelor de îmbunătăţire (acolo unde este 
excedent de pasune). 

Sursa: ordinul 544/2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiste. 
 
După stabilirea numărului de tarlale se trece  la delimitarea tarlalelor și care se realizeaza 

de cele mai multe ori cu formele naturale de relief, râuri, vai sau semne coventionale, 

garduri. Gardurile fixe sunt mai costisitoare, necesită lucrări permanete de întreținere și 

sunt aprobate în mod exceptional în pășuni. Gardurile electrice –pastorul electric, 

reprezintă o soluție pentru organizarea pășunatului pe tarlale, poate delimita o suprafață 

mică pe care animalele pot pășuna 1-2 zile sau în pășunile mai sărace chiar o jumatate de 

zi. 

Timpul de pășunat pe tarlale prezintă importanță deoarece se cunoaste faptul că erbivorele 

își procură hrana în câteva ore după care se plimbă bătătorind iarba și solul. De aceea este 

indicat de efectuat un pășunat dimineata de 3-4 ore, o pauză de 2-4 ore și  reluarea 

pășunatului după aminaza deasemeni 3-4 ore. 

Avantajele pășunatului rational: 

- se limiteaza timpul petrecut de animale pe un anumit teritoriu 

- sporeste producția pășunilor deoarece plantele au o perioada de refacere. 

- Ciclurile de pășunat determina o mai buna uniformizare a productiei de masa verde 

- Inlăturarea pășunalui selectiv, prin faptul ca animalele consumă atât speciile 

valoroase cât și cele nevaloroase, ceea ce face ca procentul de buruienei să se 

reducă și deci sa se imbunatateasca compozitia floristica a pajistii. 

- Sporește gradul de consumabilitate a plantelor 

- Posibilitatea aplicării măsurilor de îmbunatatire a pajistilor, inclusiv fertilizarea, 

irigarea. 

- Animalele nu distrug țelina și ca atare nu se înregistrează fenomene erozionale 

- Obtinerea unor producții mai mari la animale prin faptul ca au tot timpul furajul în 

apropiere, în cantitate și de calitate și nu consuma în plus pentru a căuta acest furaj 

- Prevenirea îmbolnăvirilor animalelor de parazitoze, pentru că in intervalul de 25-30 

zile cât animalele lipsesc de pe tarla, ouale și larvele paraziților sunt omorate de 

acțiunea razelor solare. 

- Gruparea animalelor pe categorii omogene, ceea ce prezinta avantaje economice, 

tehnice, organizatorice. 
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Numărul ciclurilor de pășunat sunt stabilite in funcție de condițiile climatice și stationale, de 

sol, de compozitia floristică, de capacitatea de regenerare  a parcelelor care alcatuiesc 

pajistea și sunt recomandate maxim 2-3 cicluri (rotatii) si numai in conditii de irigat ar putea 

crește la 5 rotații, dar irigarea acestor parcele este foarte dificilă și nu este recomandată 

prin studiul pedologic. 

 
 
 
CAPITOLUL 16 
 
 LUCRĂRI EXECUTATE ANUAL PENTRU CRE ȘTEREA FERTILITĂȚII 

 

 
 

ÎMBUNĂTATIREA REGIMULUI ELEMENTELOR NUTRITIVE DIN SOL 

Una dintre cele mai importante masuri de imbunatatire a productiilor pajistilor este aplicarea 

ingrasamintelor chimice, organice si mixte (chimice si organice) 

In aplicarea ingrasamintelor pe pajistile permanente trebuie sa se tina seama de unele 

particularitati imprimate de perenitatea culturii, de complexitatea vegetatiei, de numărul de 

recolte anuale, de modul de folosire al pajistii (pășunat-cosit) și de condițiile de relief și 

altitudine. 
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Utilizarea îngrășămintelor chimice pe pajisti 

Creșterea plantelor și productivitatea pajiștilor sunt sensibil afectate de biodisponibilitatea 

elementelor nutritive, azotul, fosforul, și potasiul. O slabă aprovizionare determină o 

crestere lentă a plantelor și reduce concentrația acestor elemente în biomasa produsă. Intr-

o pajiste, efectul fertilizarii poate provoca dezvoltarea unei flore nitrofile în detrimentul altor 

specii și diminuarea sau dispariția leguminoaselor.  

Rezultatele cartarii agrochimice efectuate în  anul 2016 pe toate trupurile de pășune al UAT 

Jijila arata ca solurile sunt aprovizionate: 

   Conţinutul de: - humus                                
      – mic       US: 3 – 6.  9. 10. 14 – 31. 33. 34. 36………………………954,6 ha…..68,65 %  

                  - mijlociu US: 1. 2. 7. 8. 11 – 13. 32………………………………… 436,0 ha…..31,35 % 
        - mare       US: 
        
                       - azot total   
    - foarte mic US: 3 - 5. 14. 16. 19 - 21. 24 – 27. 29 – 31. 34. 36………..509,8 ha…..36,66 %  
               - mic           US: 6. 9. 10. 15. 17. 18. 22. 23. 33………………………...419,3 ha…..30,15 %  
     - mijlociu    US: 1. 2. 7. 8. 11 – 13. 28. 32. 35………………………....461,5 ha…..33,19 %   
     - mare şi foarte mare US:  

 
                 - fosfor mobil   

      - mic        US: 2. 3. 35. 36………………………………………...190,0 ha…..13,66 % 
- mijlociu US: 1. 16. 18. 23. 26. 32. 33. 34……………………….583,4 ha…..41,95 % 

                 - mare       US: 4. 5. 8. 10. 14. 17. 19 -21. 24. 27 – 31……………459,1 ha…..33,02 %    
                       - foarte mare US: 6. 7. 9.  11 – 13. 15. 22. 25…………………….158,1 ha…..11,37 %     

 
                  - potasiu mobil 

       - mic        US: 2. 4. 6. 10. 14. 18. 19. 21. 24 - 26. 28 – 31. 34. 36…...535,1 ha…..38,48 %     
       - mijlociu US:1. 3. 9. 16. 17. 20. 23. 27. 32. 33. 35………………….728,9 ha…..52,42 %   
       - mare       US: 8. 12. 13. 22…………………………………………..  47,2 ha….. 3,39 % 
                  - foarte mare US: 5. 7. 11. 15………………………………………...   79,4 ha….. 5,71 % 
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Se recomandă refacerea echilibrului de N/P/K, aportul de substanțe chimice 2/1/1 fiind 

necesar aprovizionarii ritmice a plantelor cu elemente nutritive. 

 

Fertilizarea cu azot este necesar ă pentru a adapta producția de iarba la nevoile 

animalelor și creșterea procentului de leguminoase din pajiște care fixează azotul necesar 

și functiilor plantelor din pajiști. Azotul reprezintă elementul cu rol preponderent plastic, el 

intrând în compoziția protidelor în proporție medie de 16%. Azotul este element de 

constituție al aminoacizilor, al proteinelor protoplasmatice, al nucleelor, acizilor nucleici, al 

unor vitamine, enzime, al pigmentilor clorofilieni, al unor substante de origine secundara, 

cum sunt alcaloizii si al altor produsi metabolici intermediari. Fiind component al auxinelor, 

participa la procesele de creștere. 

   Pentru vegetația pajistilor azotul este elementul care asigură creșterea și formarea 

biomasei, înfrațirea gramineelor, regenerarea rapidă după coasă sau pășunat și creșterea 

continutului în substanțe proteice din furaj. 

   Gramineele își procură azotul din rezerva existenta în sol pe când leguminoasele, prin 

intermediul bacteriilor fixatoare de azot (din genul Rhizobium), cu care sunt în simbioză. 

   O atenţie deosebită trebuie acordata aplicării cu azot, în doze variind de la 50 la 

100 kg/ha, în funcţie de condiţiile climatice și vegetaţia existentă.  Administrarea fracționata 

a dozelor de azot este inpusă de necesitatea aprovizionării ritmice a plantelor cu elemente 

nutritive și de cerinta folosirii cu eficienta maxima a azotului din îngrasământ, înlăturând pe 

cât posibil pierderile prin levigare. 

    Epoca de aplicare a îngr ăşămintelor azotoase este prim ăvara devreme 

întrucât ele sunt mai eficient folosite de către plantele din pajisti în primele faze de 

vegetatie, când consumul de azot este maxim. 

Forma ingrasamantului cu azot aplicat pajistilor, trebuie să fie în funcție de reacția 

solului. Astfel, pe pajistile cu soluri slab acide (slab acida US 1. = 220,7 ha/15,87%) sunt 

indicate nitrocalcarul, ureea, și azotatul de amoniu. In perioadele cu regim pluviometric 

ridicat, este mai indicată ureea (primavara și toamna) iar in perioadele secetoase (vara) 

ureea este contraindicata, fiind preferat azotatul de amoniu. 

Fertilizarea cu fosfor. 

   Îngrăşămintele cu fosfor au un rol important în metabolismul plantelor participând 

la sinteza proteinelor. Fosforul măreşte rezistenţa la îngheţ şi favorizează activitatea 

microorganismelor din sol precum şi a bacteriilor simbiotice. Pentru animale fosforul 
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influenţează producţia de lapte, carenţa având repercusiuni nefavorabile asupra sănătăţii 

animalelor. 

Dintre fertilizanții care se aplică în mod regulat pe pajiști, superfosfatul și 

triplusuperfosfat sunt adesea aplicați ca fertilizanți individuali în timp ce fosfatul de amoniu 

este administrat in complex împreună cu N și/sau K. 

Dozele de fosfor aplicate pe pajisti sunt in functie de cartarea agrochimica  cert este 

ca raportul N/P trebuie sa fie 2/1 cu exceptia pajistilor în care lipsesc leguminoasele și unde 

raportul trenuie să fie net în favoarea azotului (2/0,3-0,5) 

Fosfor în urma cartării se afla în cantități mici  (US 2,3,35,36) sunt pe 190 ha 

aproximativ 13,66% din suprafata, iar mijlociu  41,95% și mare 33,02% pe 583,4 ha 

respectiv 459,1 ha pe aproximativ trei sferturi din suprafața pășunilor. 

Epoca optima de aplicare a îngra șămintelor cu fosfor este toamna  la sfârșitul 

perioadei de vegetație, odata la 2-4 ani. 

Dozele de fosfor recomandate sunt cuprinse între 40-60 kg/ha. 

 

Fertilizarea cu potasiu 

Îngrăşămintele cu potasiu  

Cerinţele cu potasiu sunt si ele mari astfel : 

 In US 2.,4,6,10,14,18,19,21,24-26,28-31,34,36 cu o suprafata de 531,1 ha = 38,48% 

în urma cartării solului s-a constatat o cantitate mica de potasiu. 

 Aplicarea unilaterala a îngrasamintelor de potasiu pe pajiști, nu duce la sporuri de 

producție. 

Dozele cu potasiu recomandate sunt între 20-40kg/ha s.a. aplicata la 2-3 ani, 

primavara devreme, odată cu îngrășămintele cu azot, dar poate fi aplicat și sub forma de 

soluție în perioada de vegetație a plantelor. 
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Ingra șăminte cu microelemente . La plante sunt necesare microelementele care 

intră în compoziția unor vitamine, pigmenti, enzime, influientând sintezele din organism. 

Microelemente esentiale pentru nutritia plantelor sunt: Fe, Cu, Zn, B, Mn, Mo, Co. La 

animale, lipsa microelementelor pot provoca o serie de boli. 

Utilizarea îngr ășămintelor organice pe paji ști 

Ingrășămintele organice prin calitatea lor complexa, exercita un efect ameliorativ asupra 

însusirilor fizice, chimice și biologice ale solului, utilizarea lor determinând sporuri 

însemnate de producție în pajiști. 

Pe pajiștile permanente se folosesc toate tipurile de îngrășăminte organice, o pondere mai 

mare având gunoiul de grajd, îngrășămintele semilichide, mustul de grajd și îngrășărea prin 

târlire. 

Gunoiul de grajd  folosirea gunoiului de grajd pe pășune reprezintă cea mai importantă 

măsură de sporirea cantității de masa verde și îmbunătățirea compoziției floristice. Gunoiul 

de grajd este un îngrasământ organic complex, care îmbunătățeste solul în humus, în 

principalele elemente nutritive, în unele microelemente si în microorganisme și produse ale 

metabolismului lor. 

Cantitatea administrata este în funcție de compoziția floristica a pajistilor, stadiul de 

degradare a acestora, de cantitatea de gunoi degrajd disponibila. Dozele recomandate 

variaza in limite largi de la 20 to/ha pana la 40 to/ha. Epoca optima de aplicare a gunoiului 

este toana, la incheierea ciclului de pasunat. In felul acesta pe langa faptul ca se obtin 

productii cu 10% mai mari față de fertilizarea din primavara, mai exista și avantajul 

precipitațiilor din iarna care antrenează bine elementele nutritive in sol. Primavara devreme 

se poate administra gunoi de grajd fânețelor și eventual pe tarlale de pe pajiste pe care se 

va intra mai tarziu la pasunat. Gunoiul de grajd se administreaza bine fermentat dupa ce a 

stat cel putin un an în platforma de gunoi. Se recomandă administrarea uniforma, pentru 

evitarea dezvoltării speciilor nitrofile care se dezvolta acolo unde este cantitatea mai mare 

de gunoi. Durata de remaneță este de 4-5 ani, cu sporul cel mai mare în anul 1 de 

fertilizare și scade treptat în anii următori. 

Ingras ăminte organice semilichide -tulbureala de grajd - ingrasamant lichid care provine 

de la grajdurile de bovine cu evacuare hidraulica a dejectiilor sau prin spalarea cu jet de 

apa a padocurilor din taberele de vara. Acest îngrășământ este bogat în azot și potasiu, iar 

continutul în fosfor redus.  

Ingrășămintele semilichide organice sunt impraștiate primavara devreme sau toamna tarziu  

pe pajiști în cantitate de 20-30m³/ha. 
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Târlirea  – reprezinta un mod de fertilizare a pajistilor care se executa direct cu animalele. 

Animalele sunt ținute în târle în timpul nopții și astfel lasă pe sol cantități însemnate de de 

dejectii lichide sau solide. Suprafața strungii se calculeaza astfel   

                                             S=Nxs 

s- suprafata rezervata unui animal 

N – numarul de animale din turma 

Târlirea se executa pe intreg sezonul de pășunat, cu o intensitate de 2-3 nopti o oaie/1m² 

pe pajisti cu covor valoros, sau 4-6 nopti pe pajisti degradate. 

Depașirea a 6-8 nopti o oaie/m² sau 1UVM/6m² duce la degradarea accentuata a covorului 

vegetal prin apariția speciilor de buruieni nerofile (stevia, urzica etc.) cât si prin poluarea 

apelor, solului, peisajului, îmbolnavirea animalelor. 

La efectuarea unei târliri corecte, se îmbunătățește covorul ierbos cu specii valoroase de 

plante cum sunt: Lollium perene, Trifolium repens. 

Efectele târlirii se resimt 2-5 ani. 

Atentie; pajistile care sunt sub angajament APIA, utilizarea traditionala a gunoiului de 

grajd este permisa până la echivalentul a maxim 30 kg azot s.a/ha- a se vedea Caietul de 

agromediu APIA. 

 

CAPITOLUL 17 

LUCRĂRI  DE ÎMBUNĂTĂŢIRE ANUALA ȘI PE TERMEN LUNG   

       Înainte de a efectua lucrările specifice de îmbunătăţire a covorului ierbos sunt necesare 

lucrări de eliminare a factorilor limitativi  majori ai productivităţii pajiştii. 

     1. – Curaţirea terenului, combaterea buruienilor ierboase si a speciilor lemnoase 

invazive. 

            Prin lucrările de curătire, pe terenurile în pantă, cu înclinaţii mai mari se acţionează 

cu atenţie pentru a nu declansa eroziunea solului. 

          - Distrugerea muşuroaielor se face primavara sau toamna prin lucrările obişnuite de 

grăpare a pajiştilor, realizându-se astfel și o nivelare a păşunii. 

          -Combaterea buruienilor este una dintre măsurile importrante de îmbunătăţire a 

covorului ierbos degradat. Combaterea unor specii din graminee nevaloroase sau alte 

specii care sunt daunatoare sau toxice se face prin cosiri repetate, epuizandu-se rezervele 

acumulate in rizomi, drajoni sau bulbi. 

           -indepartarea deseurilor, returi de ambalaje, deseuri de hartie si plastice 
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           - eliminarea  vetrelor de buruieni nedorite si insamantarea cu plante valoroase 

pentru sporirea productiei pasunii, 

          - combaterea plantelor daunatoare si toxice 

       - graparea pajistei primavara cu grapa cu colti ficsi, pentru aerisirea telinei 

      - evitarea băltirii apei prin deschiderea de șănțulețe care să ducă la canalul de 

desecare. 

Lucrări ce se execută în timpul pășunatului 

Dupa trecerea animalelor rămân o serie de dejecții solide care reprezintă o sursă de 

elemnte nutritive pentru vegetație. 

Dacă pe pajiște sunt vaci  atunci în medie o dejectie solida de vaca acopera 0,09 mp,  iar 

actiunea ei asupra vegetatiei se intinde pe o suprafata de 10 ori mai mare,  cauzand 

dezvoltarea speciilor nitrofile, lipsite de valoare economica, creaind neuniformitati in 

compozitia floristica. Dacă dejecțiile nu se împraștie dupa 10 zile dispar toate 

leguminoasele si 75 % graminee. Un alt nejuns este si faptul ca dejectiile sunt un focar de 

infectii. De aceea se recomandă ca după fiecare ciclu de pășunat să se facă trecerea peste 

pășune cu o târsitoare , astfel dejectiile solide vor contribui la imbunătățirea pajiștii și nu la 

deteriorarea ei. După ce animalele au fost scoase de pe pășune, rămân in urma acestora 

plantele neconsumate, pe care animalele le ocolesc. Rămânând pe pajiște, acestea produc 

seminte și ca atare, prolifereaza. De aceea trebuie îndepartate prin cosire , dupa ciclul de 

pașunat. 

Recomandări: 

- in timpul pășunatului sa se execute lucrări care să ducă la îmbunătățirea compoziției 

floristice, la refacerea rapidă a plantelor, la sporirea masei vegetative și la asigurarea 

condițiilor de zooigiena. 

- Fertilizarea fractionata cu azot. 

- Cosirea resturilor nepasunate dupa ce animalele au parasit tarlaua, ceea ce 

impiedica fructificarea si deci inmultirea plantelor slabe sin punct de vedere furajer, 

neconsumate de animale. 

- Impratierea dejectiilor animaliere care prezinta avantajele: 

o Impiedica crearea conditiilor de dezvoltare a buruienilor nitrofile nevaloroase 

o Se relizeaza o fertilizare a pajistii 

o Se imprăștie focarele de viermi paraziți 

Acestea se realizeaza cu grapele sau târsitoarele 
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Propuneri de lucrări pe termen lung 

- plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbusti pentru protectie impotriva vânturilor 

și a zapezii, umbrare pentru animale 

- intocmirea perioadica a studiilor agrochimice pentru elaborarea planului de fertilizare 

- Repararea drumurilor de exploatare, de acces catre pasune, reparatii podete. 

- Fertilizarea la 4-5 ani cu ingrasaminte organice ,mranita, pentru mentinerea plantelor 

valoroase din covorul vegetal. 

 

Supraînsămânțarea 

Pentru completarea golurilor si proliferarea plantelor valoroase, recomandam 

suprainsamantarea cu specii valoroase, corespunzatoare conditiilor ecologice specifice. 

Concluzii  

Lucrări ameliorative și speciale necesare pentru corectarea unor limitări care nu au caracter 

absolut, dar care sunt indicate pentru creșterea potențialului pașunii. 

Detaliat, pentru fiecare unitate de teren (UT) situația se prezintă astfel: 
-FERTILIZARE AMELIORATIVĂ (RADICALĂ)-UT 1  = Xp, Af 
-FERTILIZARE AMELIORATIVĂ (RADICALĂ)-UT 2 – 22  = Af 
-FERTILIZARE AMELIORATIVĂ (RADICALĂ), SPĂLAREA SĂRURILOR, AMENDARE CU 
GIPS ,AMELIORAREA SĂRĂTURILOR UT 23 = S - As, Ag, Af 
-FERTILIZARE AMELIORATIVĂ (RADICALĂ), DESECARE UT 24 = W - Af 
-DESECARE UT 25 = W 
-AMELIORAREA SĂRĂTURILOR , SPĂLAREA SĂRURILOR, AMENDARE CU GIPS , 
DESECARE UT 26 = W, S - As, Ag,  
- FERTILIZARE AMELIORATIVĂ (RADICALĂ), AMELIORAREA SĂRĂTURILOR , 
SPĂLAREA SĂRURILOR, AMENDARE CU GIPS , DESECARE UT 27 = W, S - As, Ag, Af 
-FERTILIZARE AMELIORATIVĂ (RADICALĂ), AMELIORAREA SĂRĂTURILOR , 
SPĂLAREA SĂRURILOR, AMENDARE CU GIPS , DESECARE UT 28 = W, S - As, Ag, Af 
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-FERTILIZARE AMELIORATIVĂ (RADICALĂ), AMELIORAREA SĂRĂTURILOR , 
SPĂLAREA SĂRURILOR, AMENDARE CU GIPS , DESECARE UT 29 = W, S - As, Ag,  
-FERTILIZARE AMELIORATIVĂ (RADICALĂ), AMELIORAREA SĂRĂTURILOR , 
SPĂLAREA SĂRURILOR, AMENDARE CU GIPS , DESECARE UT 30 = W, S - As, Ag,  
-FERTILIZARE AMELIORATIVĂ (RADICALĂ), AMELIORAREA SĂRĂTURILOR , 
SPĂLAREA SĂRURILOR, AMENDARE CU GIPS , DESECARE UT 31 = W, S - As, Ag, Af 
-FERTILIZARE AMELIORATIVĂ (RADICALĂ), AMELIORAREA SĂRĂTURILOR , 
SPĂLAREA SĂRURILOR, AMENDARE CU GIPS , DESECARE UT 32 = W, S - As, Ag, Af 
-FERTILIZARE AMELIORATIVĂ (RADICALĂ), UT 33 = Af 
-AMENAJĂRI RAVENE -UT 34 = R – Af  
 -FERTILIZARE AMELIORATIVĂ (RADICALĂ), UT 35 = Af 
-FERTILIZARE AMELIORATIVĂ (RADICALĂ), UT 36 – 49 =  - 
-FERTILIZARE AMELIORATIVĂ (RADICALĂ), UT 50 – 64 = Af 
-FERTILIZARE AMELIORATIVĂ (RADICALĂ), UT 65 = R – Af 
-FERTILIZARE AMELIORATIVĂ (RADICALĂ), UT 66 – 73 = -  
-FERTILIZARE AMELIORATIVĂ (RADICALĂ), UT 74 – 83 = Af 
-FERTILIZARE AMELIORATIVĂ (RADICALĂ), AMENAJĂRI RAVENE -UT 84, 85 = R – Af 
-FERTILIZARE AMELIORATIVĂ (RADICALĂ), DRENAJ PE TERENURI PLANE , 

DESECARE UT 86 = W, D – Af 
-FERTILIZARE AMELIORATIVĂ (RADICALĂ), UT 87 – 120 = Af 
- ÎNDEPĂRTAREA PIETRELOR , FERTILIZARE AMELIORATIVĂ (RADICALĂ), UT 121, 122 
= Xp, Af 
-FERTILIZARE AMELIORATIVĂ (RADICALĂ), UT 123 – 126 = Af 
 
LEGENDĂ 
AMENAJĂRI DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE (ÎNAINTE DE CRATIMĂ) 

R = AMENAJĂRI RAVENE 
W = DESECARE 
D = DRENAJ PE TERENURI PLANE 
S = AMELIORAREA SĂRĂTURILOR  

 
LUCRĂRI AGROPEDOAMELIORATIVE, DRENAJ DE SUPRAFAȚĂ ȘI LUCRĂRI SPECIALE 
(DUPĂ CRATIMĂ) 

Ag = AMENDARE CU GIPS 
As = SPĂLAREA SĂRURILOR 
Af = FERTILIZARE AMELIORATIVĂ (RADICALĂ) 
Xp = ÎNDEPĂRTAREA PIETRELOR 

Aceste simboluri  apar și pe harta de la OSPA Tulcea atașată studiului  pedologic. 
 
                            AMENAJ ĂRI  DE  ÎMBUN ĂTĂȚIRI  FUNCIARE 
AMENAJĂRI 
RAVENE 
                    R 

        DESECARE  
                   W 

DRENAJ TEREN 
PLAN 
                  D 

AMELIORARE 
SĂRĂTURI  - S 

UT SUPRAFAȚA UT SUPRAFAȚA UT SUPRAFAȚA UT SUPRAFAȚA 
34 10,9 24 - 

32 
124,2 86 31,2 23 12,6 

65 21,3 86 31,2   26-32 94,3 
84 30,9       
85 21,1       

TOTAL 84,2 TOTAL 155,4 TOTAL 31,2 TOTAL 106,9 
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                             LUCRĂRI AGROPEDOAMELIORATIVE  
       

SPĂLAREA 
SĂRURILOR - As  

 

AMENDARE CU 
GIPS 
Ag 

FERTILIZARE 
RADICALĂ - Af 

ÎNDEPĂRTAREA 
PIETRELOR   - Xp 

UT 
 

HA UT 
 

HA UT 
 

HA UT 
 

HA 

23 12,6 23 12,6 1 - 24 456,9 1 220,7 
26-32 94,3 26 - 32 94,3 27, 28 29,4 121 0,8 

    31 - 35 80,9 122 3,6 
    50 - 65 100,8   
    74 - 126 496,0   

TOTAL 106,9 TOTAL 106,9 TOTAL 1164,0 TOTAL 225,1 
 
 

 

 

CAPITOLUL 18 

LUCRARI TEHNICE SI INSTALATIILE CARE SE UTILIZEAZA 

 Terenurile pe care sunt situate păşunile U.A.T. Jijila  au fertilitate slabă spre 

mijlocie, notele de bonitare sunt cuprinse între 12 şi  45 puncte de bonitare 

corespunz ătoare claselor a III, IV a și a V a,  de calitate,  acestea variind de la o parcelă 

la alta , aşa cum este prezentat în tabelul cu note de bonitare şi clase de calitate.   

 În marea majoritate a cazurilor aceste terenuri au covorul ierbos cu valoare pastorala 

slabă datorită reliefului și imposibilității efectuarii lucrarilor de grăpat, combatere buruieni, 

etc, absenţa sau insuficienţa fertilizării curente cu îngrăşăminte organice şi chimice, cât şi a 

folosirii neraţionate prin păşunat (durată, încărcare, abandon, starea necorespunzătoare a 

ţelinii). 

 Îmbunătăţirea prin mijloace de suprafaţă cu menţinerea covorului „original” poate să 

nu dea rezultate după aplicarea îngrăşămintelor datorită expansiunii unor specii nedorite 

existente sau a încetinirii cu care se instalează speciile valoroase. 
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       Lucr ările de între ţinere  trebuie să ţină seama de condiţiile ecologice concrete a 

fiecărui habitat, urmarindu-se realizarea relaţiei substrat – sol – plantă – animal – 

biodiversitate durabilă. 

Cunoașterea compoziției floristice a pajistilor este esenţială in realizarea planurilor şi 

executarea lucrărilor de întreţinere. 

 În funcţie de prezenţa și gradul de participare în covorul ierbos al pajiştilor a speciilor 

valoroase sau nevaloroase, se va acţiona astfel: 

  

 

1.Masuri de suprafaţă. 

   Masurile superficiale se aplică la suprafaţa pajiştii fără a distruge covorul vegetal existent. 

Prin aceste măsuri se urmareşte îmbunatatirea condiţiilor de viata pentru plantele care 

alcatuiesc covorul ierbos. Aceste masuri sunt: -   curatirea de resturi vegetale si de pietre; 

-   distrugerea musuroaielor; 

-   grapatul pajistilor; 

-   combaterea buruienilor; 
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-   îmbunătățirea regimului de apa; 

-   imbunatatirea regimului de nutritie; 

        Lucrarile de curatire a pajistilor de resturi vegetale si pietre se fac de regula primavara 

devreme, insa se pot efectua si toamna tarziu. Pe pajistile folosite prin pasunat lucrarile de 

curatire trebuie intreprinse tot timpul anului. 

   Dupa efectuarea lucrarilor de curatire, portiuni de pajisti ramân cu goluri, denivelate și se 

impune nivelarea și supraînsământarea cu un amestec de seminte de graminee si 

leguminoase perene. 

    Distrugerea musuroaielor. 

 

   Mușuroaiele se formează pe pajiștile neîngrijite, folosite nerațional și pot avea o pondere 

de 70-80%, îngreunând astfel efectuarea unor lucrări de îmbunătațire și diminuiază 

suprafata utilizabila. 

   Mușuroaiele pot fi de origine animală, provenit din pământ scos de cârtite, furnici, mistreți, 

popândăi, pășunatul pe teren cu umiditate ridicată și în general sunt lipsite de vegetatie și 

de origine vegetală, care se formeaza pe tufele dese ale unor graminee, rogozuri, pe 

cioate, muschi, acestea fiind partial acoperite cu vegetatie ierboasa și nevaloroasa. 

   La început musuroaiele sunt în faza initiala mici și de regulă neintelenite, însa cu timpul 

pot atinge dimensiuni de 60-80 cm în diametru si 30-40 cm înaltime și se ințelenesc. 

Mușuroaiele intelinite mari, răspândite pe pajistile de munte, se numesc marghile și provin 

din tufele de Nardus stricta si Deschampsia caespitosa. 

   Mușuroaiele anuale de origine animală, se distrug relativ ușor manual sau folosind grape 

cu colti; musuroaiele intelenite pot fi distruse cu masini de curatat pajisti (MCP-1,5 sau 

MCP-2) sau cu grederul semipurtat pentru pajisti. 
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   Indiferent cu ce mijloace se face distrugerea musuroaielor, acestea trebuie bine 

maruntite, imprastiate uniform si reinsamantate cu un amestec de graminee si leguminoase 

perene specific zonei. 

       - Distrugerea muşuroaielor se face primavara sau toamna prin lucrarile obişnuite de 

grăpare a pajiştilor, realizându-se astfel si o nivelare a păşunii. 

      -Combaterea buruienilor este una dintre măsurile importrante de imbunataţire a 

covorului ierbos degradat. Combaterea unor specii din graminee nevaloroase sau alte 

specii care sunt daunatoare sau toxice se face prin cosiri repetate, epuizandu-se rezervele 

acumulate in rizomi, drajoni sau bulbi. 

     2.  -  Fertilizarea  cu îngrăşăminte organice produse de animale constituie una din 

măsurile cheie de intretinere a pajistilor.   

             Pe lângă târlirea obişnuită a cărui efect se menţine pe o perioadă de 2-5 ani, dacă 

sunt respectate normele de încărcătura, fertilizarea cu îngrăşăminte organice semilichide, 

constituie o alta resursa, de fertilizare pentru pajişti. Aceasta se împrăştie cu măsuri 

speciale, în doze de 20-30 m3 /ha, primavara devreme sau toamna târziu, o data la 2-3 ani.                                                     

   Păşunatul este permis numai dupa 4-5 săptămâni, pentru „ sterilizare păşunii” de agenţi 

patogeni sub acţiunea razelor solare. 

- In funcţie de fertilitatea solului, se pot administra toamna târziu, sau primavara 

devreme, 20-30 t gunoi de grajd solid/ha, o data la 3-5 ani.     

3-Administrarea îngrăşămintelor chimice 

 Datorita cantităţii insuficiente de gunoi de grajd, pentru a îmbunataţi cu elemente nutritive 

solurile, se pot administra îngraşăminte chimice cu azot, fosfor, potasiu, urmarindu-se 

realizarea unui raport N ,P ,K, de 2 : 1 : 1.  Azotul reprezinta elementul cu rol 

preponderent plastic, el intrand in compozitia protidelor in proportie medie de 16%. Azotul 

este element de constitutie al aminoacizilor, al proteinelor protoplasmatice, al nucleelor, 

acizilor nucleici, al unor vitamine, enzime, al pigmentilor clorofilieni, al unor substante de 

origine secundara, cum sunt alcaloizii si al altor produsi metabolici intermediari. Fiind 

component al auxinelor, participa la procesele de creștere. 

   Pentru vegetatia pajiștilor azotul este elementul care asigura creșterea și formarea 

biomasei, infrațirea gramineelor, regenerarea rapidă după coasă sau pășunat și creșterea 

continutului în substante proteice din furaj. 

   Gramineele își procură azotul din rezerva existenta in sol pe cand leguminoasele, prin 

intermediul bacteriilor fixatoare de azot ( din genul Rhizobium), cu care sunt in simbioza. 
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   O atenţie deosebită trebuie acordata aplicării cu azot, în doze variind de la 50 la 

100 kg/ha, în funcţie de condiţiile climatice si vegetaţia existentă.   

    Epoca de aplicare a îngr ăşămintelor azotoase este prim ăvara devreme şi 

frac ţionat pe cicluri de p ăşunat şi a celor cu fosfor şi potasiu toamna târziu. 

Administrarea se face cu utilaje asem ănătoare terenurilor arabile. 

   Îngrăşămintele cu fosfor au un rol important în metabolismul plantelor participând 

la sinteza proteinelor.Fosforul măreşte rezistenţa la îngheţ şi favorizează activitatea 

microorganismelor din sol precum şi a bacteriilor simbiotice.Pentru animale fosforul 

influenţează producţia de lapte, carenţa având repercusiuni nefavorabile asupra sănătăţii 

animalelor. 

Dozele de fosfor recomandate sunt cuprinse între 20-40 kg/ha. 

Îngrăşămintele cu potasiu  

Cerinţele faţă de îngrăşămintele cu potasiu sunt mai reduse comparativ cu cele în 

azot şi fosfor, datorită bunei aprovizionări a solurilor cu acest element. 

Dozele cu potasiu recomandate sunt între 20-40kg/ha s.a. 

4. Se recomandă ca suprains ămîn ţarea să se efectueze cu 1-2 zile înaintea păşunatului, 

mai ales cu oile, care prin călcare introduc seminţele în sol suficient de adânc ca să răsară 

în condiţii bune. 

 Durata suprainsămânţării poate să fie de 3-10 ani cu prelungirea efectului în cazul 

aplicării unor lucrări de întreţinere şi folosirii raţional. 

Se vor prezenta anual, pe fiecare parcela urmatorul  tabel : 

pa
rc

el
a 

su
pr

af
at

a 

Combaterea 

buruienilor si a 

vegetatiei 

lemnoase 

Strângerea 

cioatelor, 

pietrelor, 

nivelarea 

musuroaielor 

Grăpatul pajistilor Ameliorarea 

pajistilor 

Supraînsământar

ea sau 

reînsămânțarea 

pajistilor 

Fertilizarea 

pajistilor 

Perioada/ 

anul 

Supraf. Perioada/ 

anul 

Supraf. Perioada/ 

anul 

Supraf. Perioada/ 

anul 

Supraf. Perioada/ 

anul 

Supraf. Perioada/ 

anul 

Supraf. 

              

*fertilizarea pajistilor se va realiza pe baza unui plan de fertilizare anual, tinand cont de 

cartarea agrochimica prezentata în studiul anexat. 

 

 

Alte măsuri tehnice de protejarea pășunilor și punerea lor în valoare 

Înainte de a se efectua lucrările specifice de îmbunătătire a covorului ierbos prin diferite 

metode si mijloace cunoscute, sunt necesare lucrări de eliminare a factorilor limitativi majori 
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ai productivitătii pajistilor cum sunt: eroziunea solului, excesul sau lipsa de umiditate, 

reacția extremă a solului acidă sau bazică, invazia de vegetatie lemnoasă si buruieni, 

denivelarea terenului si altele.  

Combaterea eroziunii de suprafa ţă a solului  

 

 

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. 

 

Pentru stăvilirea eroziunii de suprafaţă se vor lua următoarele măsuri preventive:  

• Limitarea sezonului de păşunat la cel optim, între Sf. Gheorghe (23 aprilie) şi Sf. Dumitru 

(26 octombrie)  

• Evitarea pe cât posibil a păşunatului pe pante pe timp ploios şi sol umed, căutând locurile 

mai zvântate, bine drenate sau terenurile plane;  
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• 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;  

• Realizarea cu pluguri speciale a unor valuri de pământ ce se înierbează, care colectează 

apa de pe versanţi şi o dirijează spre un emisar având lăţimea de 1,5 – 2 m şi adâncimea 

canalului de 40-50 cm şi o distanţă variabilă între ele în funcţie de înclinaţie ce nu poate 

depăşii 180, limită peste care se execută lucrări mai radicale de combatere a eroziunii cum 

ar fi terasarea terenului;  

• Amplasarea pe păşuni a unor perdele de protecţie pe curbele de nivel, arbori solitari sau 

în pâlcuri, pentru echilibru hidrologic, protecţia solului şi a animalelor în sezonul de păşunat. 

(Extras din Ghid de intocmirea amenajamentelor pastorale- pag 65) 

Lucr ări de eliminare a apei  

Eliminarea excesului temporar de umiditate din pajişti se face prin desecarea cu ajutorul 

canalelor deschise, de diverse mărimi, care se amplasează la diferite distanţe între ele în 

funcţie de caracteristicile solului, intensitatea ploilor, etc.  
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Excesul permanent se elimină cu ajutorul unor drenuri din diferite materiale. 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.  

În mod curent gospodarii şi fermierii care deţin terenuri de pajişti cu exces de umiditate pot 

întreţine lucrările existente pentru eliminarea apei şi iniţia ei înşişi unele acţiuni care ar 

consta din:  

 curăţirea regulată a canalelor de desecare existente de vegetaţie ierboasă şi 

lemnoasă cât şi decolmatarea lor;  

 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;  

 arături la cormană înainte de înfiinţarea pajiştilor semănate şi dirijarea apei în exces 

într-un canal de colectare şi mai departe într-un emisar;  

 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 

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

(Trifolium hybridum).  

- Pentru o utilizare optimă, durabilă a pajiştilor managementul păşunatului se face:  

- un număr suficient de animale care să utilizeze pe deplin masa verde disponibilă cu 

asigurarea cerinţelor nutriţionale ale alimentelor,  

- prin organizarea păşunatului continuu sau pe tarlale,  

- prin respectarea timpului de începere al păşunatului,  

- prin asigurarea monitorizării păşunatului şi oprirea acestuia înainte de a se ajunge la 

limitele critice pentru plante, înălţime minimă şi grad de acoperire a solului,  

- prin evaluarea cu precizie a perioadei de odihnă înainte de următoarea perioadă de 

păşunat,  

- numărul de animale care păşunează este influenţat de rata de creştere a plantelor, de 

hrana suplimentară şi de cerinţele nutritive ale fiecărei rase şi categorii de animale.  

 (Extras din Ghid de intocmirea amenajamentelor pastorale- pag 66) 

Îndepărtarea materialului lemnos, al cioatelor şi pietrelor  

Distrugerea arboretelor dăunătoare prin tăiere sau arboricidare trebuie completată cu 

fasonarea, clasarea şi valorificarea sau îndepărtarea materialului lemnos rezultat.  



 
160 

 

Materialul corespunzător va fi utilizat în construcţii cu prioritate la cele pastorale din zonă, 

inclusiv la împrejmuirile de tarlalizare sau pentru alte scopuri gospodăreşti  

Scoaterea cioatelor înainte de a putrezi cere eforturi mari, mai ales în cazul când se face cu 

unelte manuale - topoare, târnăcoape, etc. Operaţiunea se uşurează în bună măsură prin 

confecţionarea şi folosirea unor cârlige puternice, cu care se ancorează cioata, aplicând 

apoi principiul pârghiilor. Forţa necesară tracţiunii se poate asigura cu animale - boi, bivoli - 

ori cu tractoare, de preferinţă cele cu şenile. Înainte de ancorarea cioatei, se taie de jur 

împrejur rădăcinile groase, ce se găsesc la mică adâncime,folosind uneltele manuale 

amintite.  

Strângerea pietrelor mobile şi acelor semiîngropate, fragmente de mărimi diferite din roca 

mamă, este o operaţiune legată de necesitatea recuperării suprafeţelor sustrase de la 

producţie şi care împiedică buna exploatare a pajiştii.  

Adunarea lor se face manual, se aşează ca gard de delimitare a tarlalelor de păşunat. 

(Extras din Ghid de intocmirea amenajamentelor pastorale- pag 78) 

Combaterea mu şuroaielor  

În marea lor majoritate, pajiştile naturale au suprafaţa denivelată datorită muşuroaielor, 

eroziunii şi alunecărilor de teren, lucrărilor de defrişare a vegetaţiei lemnoase, scoaterea 

cioatelor, drenaj, desecare şi alte lucrări.  

Cele de origine animal ă sunt formate de cârtiţe, furnici şi mistreţi.  

La început acestea sunt de dimensiuni mici şi se măresc odată cu trecerea timpului, 

denivelând pajiştea şi îngreunând valorificarea ei, în special prin cosire.  

Muşuroaiele de origine vegetal ă se formează pe tufele dese ale unor graminee, cum este 

târsa (Deschampsia caespitosa) şi ţăpoşica (Nardus stricta) sau pipirig (Juncus sp.), cioate 

şi buturugi rămase în sol şi altele. Prin păşunat neraţional pe soluri cu exces de umiditate, 

de asemenea se formează muşuroaie înţelenite după călcarea lor cu animale. În zona 

montană întâlnim adesea muşuroaie înţelenite numite marghile care se datoresc efectului 

combinat de îngheţ-dezgheţ, păşunatului neraţional cu ovinele şi invaziei cu ţepoşică.  

Distrugerea muşuroaielor anuale neînţelenite se face primăvara sau toamna prin lucrările 

obişnuite de grăpare a pajiştilor. Muşuroaiele înţelenite pot fi distruse cu maşini de curăţat 

pajişti sau cu diverse alte unelte combinate care taie vertical muşuroiul, îl mărunţeşte şi îl 

împrăştie uniform pe teren.  

În cazul unor pajişti cu densitate mare a muşuroaielor înţelenite după distrugerea lor rămân 

multe goluri care necesită a fi supraînsămânţate cu amestecuri de ierburi adecvate  
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Lucr ări de cur ăţire şi nivelare  

Prin lucrări de curăţire se îndepărtează de pe pajişti pietrele, cioatele rămase după 

defrişarea arborilor, buturugile şi alte resturi vegetale aduse de ape şi alte lucrări. Acestea 

se execută manual şi mecanizat în funcţie de pantă şi gradul de acoperire al terenului.  

Pe terenurile în pantă, cu înclinaţii mai mari se acţionează cu atenţie pentru strângerea 

pietrelor şi cioatelor pentru a nu declanşa eroziunea solului.  

Nivelarea terenurilor de pe care s-au adunat pietrele, s-au scos cioatele, a celor erodate 

sau cu alunecări se poate realiza cu nivelatorul, grederul sau buldozerul, în funcţie de 

gradul denivelărilor şi eficienţa lucrării.  

Suprafeţele lipsite de vegetaţie se înierbează cu un amestec adaptat zonei pedoclimatice.  

Lucr ări de repunere în valoare  
Se va face o scurtă prezentare asupra lucrărilor propuse și se vor analiza variantele 

tehnologice si volumul de lucrări. Lucrările propuse vor fi în conformitate cu metodologia si 

respectarea bunelor conditii agricole si de mediu.    

Trup de păsune / 
parcelă descriptivă  

Volumul lucrărilor de îmbunătățire, (ha):  
Suprafete de protectie  
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Trup de păsune / parcelă 
descriptivă  

Volumul lucrărilor de îmbunătătire, (ha):  
Suprafete de protectie  

Nr. crt.  Denumire  Suprafața  
(ha) 

Fertilizare 

chimica 

Fertilizare 

organica 

Supraînsămânțare Reînsămânțare 

       

       

 

Particularit ăţile fertiliz ării  

Faţă de o cultură în arabil la fertilizarea unei pajişti trebuie să ţinem seama de mai multe 

particularităţi specifice, cum ar fi:  

 răspândirea pajiştilor în condiţii staţionale  
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 înclinaţia soluri cu handicapuri fizico-chimice (pietrişuri, nisipuri, sărături, aciditate 

ridicată, exces de umiditate,etc.), unde plantele obişnuite de cultură nu 

supravieţuiesc sau dau producţii slabe;  

 menţinerea unui echilibru optim între gramineele perene (50-60 %) leguminoase 

(35-40 %), specii din alte familii (5-10 %) şi pe cât posibil absenţa buruienilor şi 

vegetaţiei lemnoase dăunătoare şi altele;  

 administrarea, de regulă la suprafaţa terenului, a îngrăşămintelor organice şi 

chimice cu excepţia cazurilor de înfiinţare a pajiştilor semănate;  

 conservarea biodiversităţii, în unele cazuri cu respectarea unor reguli stricte de 

agromediu privind limitarea cantităţii de fertilizanţi, întârzierea datei optime de cosit, 

încetarea timpurie a păşunatului şi altele;  

 asigurarea unei densităţi optime şi multifuncţionale a covorului ierbos  

 

Resurse de îngr ăşăminte  

Prima şi cea mai importantă resursă de fertilizanţi pentru pajişti o constituie îngrăşămintele 

organice (gunoi de grajd, compost, tulbureală, urină, etc.). Un caz aparte îl constituie 

târlirea cu animalele în perioada de păşunat, care este cea mai ieftină metodă de fertilizare. 

După epuizarea tuturor resurselor de fertilizanţi organici de la animalele domestice se trece 

la fertilizarea cu îngrăşăminte chimice, fără de care nu poate exista progres semnificativ în 

producerea furajelor pe pajişti, nivelul mediu de fertilizare în ţările UE este în jur de 200 

kg/ha azot pe an.  

Cine neglijează sau refuză să aplice îngrăşăminte chimice pe pajişti se condamnă singur şi 

sigur la subdezvoltare, producţii reduse şi chiar faliment, în actualele condiţii concurenţiale 

globale din domeniul agricol.  

(Extras din Ghid de intocmirea amenajamentelor pastorale- pag 88) 

Târlirea paji ştilor cu animalele  

Până acum, târlirea tradiţională normală, confirmată ştiinţific, se face cu oile şi anume 2 – 3 

nopţi 1 oaie adultă / mp pe păşuni cu covor ierbos corespunzător şi 4 – 6 nopţi 1 oaie / mp 

pe păşunile degradate, care sunt invadate de Nardus stricta (părul porcului, ţepoşică). 

Depăşirea acestui prag de 6 nopţi, în toate situaţiile duce la supratârlire, cu întreg cortegiul 

de dezechilibre grave ale covorului ierbos şi ale celorlalţi factori de mediu.  

Au fost efectuate cercetări privind târlirea cu bovinele, respectiv acceaşi intensitate, în 

funcţie de starea covorului ierbos de 2 – 3 nopţi şi 4 – 6 nopţi 1 vacă / 6 mp sau alte durate 

cu încărcări echivalente cum ar fi 4 – 6 nopţi sau 8 – 12 nopţi 1 vacă / 12 mp, ţinând seama 
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şi de greutăţile care intervin în mutarea porţilor mai mari de târlire şi mărirea în prima fază a 

spaţiului dintre vacile de la diferiţi proprietari, care nu se cunosc între ele, pentru evitarea 

unor altercaţii şi stări de stres, până la ierarhizarea după legile nescrise ale etologiei. Prin 

aceste metode de târlire, o păşune, într-o perioadă de 90 – 120 zile poate fi ameliorată abia 

pe 10-20 % din suprafaţa totală, o dată pentru cca 5 ani, cât durează efectul târlirii, dată 

fiind încărcarea mică cu animale de 1 – 2 unităţi vită mare (UVM) la hectar şi durata scurtă 

a sezonului de păşunat. 

Gunoiul de grajd este un îngrăşământ de bază folosit în agricultură, fiind alcătuit dintr-un 

amestec de dejecţii provenite de la animale şi materialul folosit ca aşternut.  

Conţinutul mediu în elemente fertilizante a acestui tip de îngrăşământ este de: 0,55 % N; 

0,22 % P2O5; 0,55 % K2O şi 0,23 % CaO.  

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 cabaline şi bovine, iar cel mai sărac 

este cel rezultat de la porcine. Depozitarea şi fermentarea gunoiului de grajd se face într-un 

loc special amenajat, numit platformă pentru gunoi. Fermentarea durează 3 – 5 luni, timp în 

care se pierde 25 – 30% din greutatea iniţială a gunoiului.  

Gunoiul de grajd este un îngrăşământ complet, deoarece conţine principalele elemente 

nutritive necesare plantelor, care sunt eliberate treptat în timpul descompunerii substanţelor 

organice de către microorganismele din sol.  

Gunoiul de grajd influenţează favorabil însuşirile fizico-chimice ale solului, măreşte 

permeabilitatea solurilor grele şi coeziunea celor nisipoase, contribuie la afânarea şi 

încălzirea solurilor, îmbunătăţeşte reacţia solului.  

Gunoiul de grajd este un îngrăşământ universal, întrucât poate să fie administrat pe toate 

solurile la majoritatea plantelor cultivate şi pe toate tipurile de pajişti care se aplică atât la 

suprafaţa pajiştilor naturale cu covor ierbos corespunzător, cât şi prin încorporare înainte de 

desţelenire şi înfiinţarea pajiştilor semănate. Aplicarea gunoiului de grajd bine fermentat (3-

5 luni în platformă) la suprafaţa terenului, toamna târziu sau primăvara devreme în cantităţi 

de 20-30 t/ha se face frecvent pe fâneţele naturale din apropierea gospodăriilor.  

Gunoiul de grajd este mai bine valorificat când se administrează împreună cu doze mici de 

îngrăşăminte chimice.  

Prin aplicarea gunoiului se îmbunătăţeşte compoziţia floristică a covorului ierbos şi calitatea 

furajului datorită înmulţirii leguminoaselor perene, care la rândul lor fixează azot simbiotic, 

sporind cantitatea de nutrienţi din sol. Efectul fertilizării cu gunoi de grajd durează în medie 

3 - 5 ani. 
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Supraîns ămân țarea 

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 – sem ănat – 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 si tasarea rândurilor semănate.  

Pentru reînsământarea pajistilor se recomandă utilizarea masinilor combinate, care 

realizează concomitent, printr-o singură trecere, pregătirea patului germinativ, semănatul si 

tăvălugirea după semănat.  

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 



 
165 

 

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.  

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;  

Alegerea amestecurilor de ierburi  

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 pajisti, care implică un minim de informaţii despre aceste specii.  

Ierburi perene cultivate. 

 

Graminee perene:  
Agropyron pectiniforme – pir cristat  

Bromus inermis – obsigă nearistată  

Dactylis glomerata – golomăţ  

Festuca arundinacea – păiuş înalt  

Festuca pratensis – păiuş de livadă  

Festuca rubra – păiuş roşu  

Lolium perenne – raigras peren  

Phalaris arundinacea – ierbăluţă  

Phleum pratense – timoftică  

Poa pratensis – firuţă  

Leguminoase perene:  
Lotus corniculatus – ghizdei  

Medicago sativa – lucerna albastră  

Onobrychis viicifolia – sparcetă  

Trifolium hybridum – trifoi corcit  

Trifolium pratense – trifoi roşu  

Trifolium repens - trifoi alb  

                

Pentru ca relieful este diversificat si pasunea se afla pe areale cu relief diferit se prezinta in 

tabel cateva date necesare pentru alcatuirea amestecurilor de graminee si leguminoase 

perene in conditii de neirigare (in zona Jijila , prin studiul efectuat , specialistii OSPA, nu au 
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recomandat irigarea ci numai spălarea sărăturilor pentru UT 23, 26-32 pentru suprafetele 

de 12,6 ha și 94,3 ha) 

 

SPECIA 

C
am

pi
e 

Dealuri Particularitati biologice Modul de 
folosinţă 
principal  
 

Norma 
de 
sămânţă  
(kg/ha)  

U
m

ed
e U

sc
at

e talie otavire cap. de concurenta 

anul I Ceilalti ani 
Agropyron pectiniforme  
Bromus inermis  
Dactylis glomerata  
Festuca arundinacea  
Festuca pratensis  
Festuca rubra  
Lolium perenne  
Phleum pratense  
Poa pratensis  
Lotus corniculatus  
Medicago sativa  
Onobrychis viciifolia  
Trifolium pratense  
Trifolium repens  

+  
+  
+  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
+  
+  
+  
•  
•  

+ 
+ 
+ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
+ 
+ 
+ 
• 
• 

• 
• 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Mijlocie  
Înaltă  
Înaltă  
Înaltă  
Mijlocie  
Joasă  
Joasă  
Înaltă  
Joasă  
Joasă  
Înaltă  
Înaltă  
Înaltă  
Joasă  

f. slabă  
f. slabă  
f. bună  
f. bună  
bună  
slabă  
f. bună  
bună  
slabă  
f. bună  
f. bună  
slabă  
f. bună  
f. bună  

III  
III  
III  
III  
II  
III  
I  
III  
III  
III  
I  
III  
II  
III  

II  
II  
I  
I  
III  
III  
II  
III  
II  
III  
I  
III  
II  
III  

fâneaţă  
fâneaţă  
mixt  
fâneaţă  
mixt  
păşune  
păşune  
mixt  
păşune  
mixt  
fâneaţă  
fâneaţă  
fâneaţă  
păşune  

16-18  
30-35  
20-25  
25-30  
25-30  
20-25  
25-30  
15-18  
12-15  
12-16  
18-20  
80-100  
16-20  
10-12  

+ se recomandă a fi semănate  
• nu se recomandă 
I – capacitate mare de concurenţă  
II- capacitate mijlocie de concurenţă  
III – capacitate mică de concurenţă 

(Extras din Ghid de intocmirea amenajamentelor pastorale- pag 114) 

Concluzii: 

Lucrările menționate în amenajament la capitolele amenajari anuale și pe termen lung și 

lucrari tehnice se pot da spre realizare concesionarilor de pășune și sunt stabilite în 

sedintele de consiliu. Se urmăreste realizarea lor de către inginerul consultant de la 

Camera Agricola, se completeaza fișele pentru fiecare parcelă, iar in anul urmator se 

reînnoiește autorizatia de pășunat și se mentioneaza lucrările ce vor continua amenajarea 

pasunii. 

   Lucrările de întreţinere trebuie sa ţină seama de condiţiile ecologice concrete a 

fiecărui habitat, urmarindu-se realizarea relaţiei substrat – sol – planta – animal – 

biodiversitate durabila. 

Cunoasterea compozitiei floristice a pajistilor este esenţială in realizarea planurilor şi 

executarea lucrărilor de întreţinere si au fost prezentate in cadrul capitolului. 

 În funcţie de prezenţa si gradul de participare în covorul ierbos al pajiştilor a speciilor 

valoroase sau nevaloroase, se va acţiona astfel : 
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     1. – Curaţirea terenului, combaterea buruienilor ierboase si a speciilor lemnoase 

invazive. 

            Prin lucrarile de curatire, pe terenurile în panta, cu înclinaţii mai mari se acţionează 

cu atenţie pentru a nu declansa eroziunea solului. 

          - Distrugerea muşuroaielor se face primavara sau toamna prin lucrarile obişnuite de 

grăpare a pajiştilor, realizându-se astfel si o nivelare a păşunii. 

          -Combaterea buruienilor este una dintre măsurile importrante de îmbunatăţire a 

covorului ierbos degradat. Combaterea unor specii din graminee nevaloroase sau alte 

specii care sunt daunatoare sau toxice se face prin cosiri repetate, epuizandu-se rezervele 

acumulate în rizomi, drajoni sau bulbi. 

      2.  -  Fertilizarea  cu îngrăşăminte organice produse de animale constituie una din 

măsurile cheie de intretinere a pajistilor.   

             Pe langa târlirea obişnuită a cărui efect se menţine pe o perioadă de 3-5 ani, dacă 

sunt respectate normele de încărcătura, fertilizarea cu îngrăşăminte organice semilichide, 

constituie o alta resursa, de fertilizare pentru pajişti. Aceasta se împrăştie cu măsuri 

speciale, în doze de 20-30 m3 /ha, primavara devreme sau toamna târziu, o data la 2-3 ani.                                                     

   Păşunatul este permis numai dupa 4-5 săptămâni, pentru „ sterilizare păşunii” de agenţi 

patogeni sub acţiunea razelor solare. 

- In funcţie de fertilitatea solului, se pot administra toamna târziu, sau primavara 

devreme, 20-30 t gunoi de grajd solid/ha, o data la 3-5 ani.     

3-Administrarea îngrăşămintelor chimice 

 Datorita cantităţii insuficiente de gunoi de grajd, pentru a îmbunataţi cu elemente 

nutritive solurile, se pot administra îngraşăminte chimice cu azot, fosfor, potasiu, urmarindu-

se realizarea unui raport N ,P ,K, de 2 : 1 : 1.  

   O atenţie deosebita trebuie acordata aplicării cu azot, în funcţie de condiţiile 

climatice si vegetaţia existentă.   

    Epoca de aplicare a îngrăşămintelor azotoase este primăvara devreme şi 

fracţionat pe cicluri de păşunat şi a celor cu fosfor şi potasiu toamna târziu. Administrarea 

se face cu utilaje asemănătoare terenurilor arabile. 

4-Suprainsămânţarea pajiştilor este metoda de refacere şi îmbogăţire a conveerului 

pajiştilor din zonă urmărindu-se completarea golurilor dar mai ales îmbogăţirea compoziţiei 

fluoristice cu leguminoase. 

Suprainsămânţarea are efecte deosebite pe solurile superficiale, cele de pantă 

expuse eroziunii.  
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Pe teritoriul UAT Jijila sunt următoarele forme de relief s-au delimitat : 

- terenuri cvasi orizontale (panta 0-2 %)………………………...   43,0 ha…. 3,09 % 

- terenuri slab înclinate   (panta 2,1 – 5%)……………………….   29,0 ha…. 2,09 % 

- culmi…………………………………………………………….244,2 ha….17,56 %   

- fund de vale îngustă …………………………………………...    84,2 ha….  6,05 % 

-  versanți ……………………………………………………........788,4 ha….56,69 % 

- șesul aluvial…………………………………………………...... 201,8 ha….14,51 % 

 

 2,1-5%  pe care au aparut fenomene distructive si care țin de eroziunea de 

suprafata. Aceste suprafete sunt distribuite pe 2,09% din suprafață, respectiv 29 ha. 

Culmile,  terenurile cu cota cea mai înaltă, şi   au un microclimat specific, fiind puternic 

expuse vântului, motiv pentru care sunt erodate. Însumează 244,2 ha (17,56 % din 

amenajament) si  apar către periferia teritoriului. Drenajul global este bun în cazul culmilor 

cu loess şi intens sau excesiv în cazul celor pe roci dure, cu atât mai intens cu cât solul 

este mai puţin profund.   Drenajul este propus în UT 86 pe o suprafață de 31,2 ha. 

Sunt versanti cu pante de la 10 la 30%, denumiti versanti scurti si care flancheaza vaile 

unde se aduna surplusul de apa  

Sunt suprafeţe de racord  între două zone cu cote diferite şi se caracterizează prin panta 

mai mare de 5% şi pot fi lungi (peste 200 m) sau scurţi (sub 200 m)  în ambele cazuri fiind 

însă  neuniformi. 

 Pe versanţi se produc modificări importante ale regimului termic şi , mai ales, hidric, cu 

repercusiuni directe asupra favorabilităţii. 

 Modificarea regimului hidric are loc ca urmare a creșterii valorilor pantei ceea ce face ca o 

parte din apa căzută  prin precipitaţii să  nu se poată infiltra în profunzime  scurgându-se la 
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suprafața solului.    Cantitatea de apă scursă la suprafaţă  este  direct  proporțională cu 

panta terenului si porozitatea solului. 

Odată cu scurgerea,  apa antrenează şi particule de sol amplificând eroziunea de suprafaţă 

şi adâncime pe versanţi, dar şi colmatarea firelor de vale pe care aceste materiale se 

depun. In acest mod, pe versanţi  se formează soluri erodate sau chiar Antrosol erodic, iar 

pe văi soluri colmatate sau Coluvisoluri. 

 Pe versanţi plantele se comportă ca şi cum ar trăi într-un climat mai secetos, astfel , 

la o înclinare de peste 5% în condiţiile unei porozități moderate se realizează un deficit de 

50 mm faţă de media multianuală.   Acest deficit poate creşte pe suprafețele puternic 

înclinate şi permeabilitate mică la peste 100 mm faţă de media multianuală. 

 Astfel, dacă la 400-450 mm/an plantele de cultură pot realiza până la 80% din 

potenţial sau mai puţin în cazul sfeclei de  zahăr-60%, cartof, in fuior, trifoi-70% , la mai 

puţin de 400 mm favorabilitatea se reduce cu 10% pentru majoritatea speciilor. 

 Dacă regimul hidric se modifică într-un singur sens, cel al diminuării, regimul termic 

se modifică în ambele sensuri în funcţie de expoziţia versanţilor. 

 Astfel, pe versanţii cu panta mai mare de 15% cu expoziţie umbrită ( nordică sau 

nord-estică) se realizează o scădere de 10 C  faţă de media multianuală,( iar la pante  de 

peste 35% o scădere  de 20 C )  ceea ce înseamnă o creștere a favorabilităţii pentru 

majoritatea speciilor cultivate în zonă. 

Pe versanţii însoriți ( expoziție sudică sau sud-vestică)  se realizează un plus de 

temperatură  de 1 grad faţă de media multianuală la pante  de peste 10% şi 2 grade la 

pante de peste 35%, ceea ce înseamnă o înrăutăţire a favorabilităţii pentru marea 

majoritate a speciilor. 

Pe versanţii semiînsoriţi ( expoziție vestică sau sud-estică ) creşterea valorilor regimului 

termic se face de la valori ale pantei mai mari de 15% cu aceleași efecte asupra 

favorabilităţii. Pe versanţii semiumbriţi (expoziție estică sau nord-vestică)  nu se manifestă 

modificări ale regimului  termic decât  la pante  de peste 35%  unde creşte  cu  10 C . 

Modificarea celor două regimuri nu se face in mod independent unul faţă de celălalt  ci într-

o corelaţie , deoarece creşterea valorilor de temperatură duce la amplificarea pierderilor de 

apă din sol iar  reducerea temperaturii înseamnă reducerea evapotranspiraţiei şi deci a 

pierderilor de apă. 

Exploatarea corectă a versanţilor impune măsuri complexe de protecţie în care un rol de 

seamă îl are agrotehnica antierozională. 
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Versanţii sunt terenuri intens drenate, drenajul extern fiind cu atât mai intens cu cât panta 

este mai accentuată. 

In teritoriul Jijila, versanţii ocupă o suprafaţă de 788,4 ha 56,69 % din amenajament) și au 

următoarea structură: 

 - versanți lungi cu panta 5,1-10 %                             -   167,6 ha 
 - versanți cu panta 10,1-15%     -  168,8 ha     
 - versanți cu panta 15,1-20%     -  127,8 ha 
 - versanți cu panta 20,1-25%     -  140,2 ha 
 - versanți cu panta 25,1-35%     -    80,8 ha 
 - versanți cu panta 35,1-50%     -    67,2 ha 
 - versanți terasați                                                     -    36,0 ha   
    

Luând în calcul aceste elemente putem propune cateva soluții de alcătuirea 

amestecurilor  pentru semanat pe porțiunile unde au fost nivelate musuroiele, sau pe 

locurile unde au fost scoase cioatele si apoi amenajate pentru semanat, sau chiar parcele 

care au fost propuse pentru reînsămânțare.  

Amestecuri de ierburi pentru zona de dealuri umede  pana la 1200 m 

Specia  Participare in amestec (Kg/ha) 

1/ 

amestec 

universal 

2/  

amestec in 

conveier 

pentru 

pasune 

3/  

amestec in 

conveier 

pentru 

pasune 

4/ 

amestec 

in 

conveier 

pentru 

pasune 

5/  

amestec 

pentru 

folosire 

mixta 

6/  

amestec 

pentru 

faneata 

 Dactylis glomerata   18   14 18 

Festuca pratensis   12 6 20 6 6 6 

Lollium perene 6 2 6 2   

Phleum pratense  4   10 4  

Festuca rubra 2      

Poa pratensis  2 2 2 2 2  

Lotus corniculatus 2 2 2 2 2  

Trifolium pratense     4 8 

Trifolium repens 2 2 2 2 2  

Norma de samanta 
utila (kg/ha) 

30 34 32 24 34 32 

 

Epoca optimă a supraînsămânţării este primăvara devreme în „mustul zăpezii ”când 

plantele existente în covorul ierbos nu concurează cu cele tinere. Pentru 
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supraînsămânţarea terenurilor denivelate, stratul superficial al solului se mobilizează cu 

grapa cu colţi sau discuiri după care se seamănă obişnuit cu semănătorile universale. 

         Pentru  însămânţare se utilizează amestecuri de graminee şi leguminoase : 

Agropyron pectiniforme, Bromus inermis, Dactilys glomerata cu Lotus corniculatus, 

Medicago sativa sau Onobrychis viciifolia. (Studiu pedologic efectuat de OSPA Tulcea) 

În anul suprainsămânţării de regulă se aplică doze  moderate de îngrăşăminte pentru 

a nu stimula speciile din covorul ierbos vechi (50-60 kg N aplicat după răsărire sau după 

prima coasă). Se recomandă ca supraînsămînţarea să se efectueze cu 1-2 zile înaintea 

păşunatului, mai ales cu oile, care prin călcare introduc seminţele în sol suficient de adânc 

ca să răsară în condiţii bune. 

 Durata supraînsămânţării poate să fie de 3-10 ani cu prelungirea efectului în cazul 

aplicării unor lucrări de întreţinere şi folosirii raţional.       

-fertilizarea organic ă constituie sursa complexă şi echilibrată de nutrienţi. Gunoiul de grajd 

este bine valorificat în doze mici, 5-6 t/ha,asociat cu fertilizare minerală N60-120 kg/ha; P60 

kg/ha. 

Fertilizarea organică se repetă la 4-5 ani. 

      În ultima perioadă s-a extins fertilizarea organică a pajiştilor cu dejecţii lichide şi 

semilichide,până la 10 t/ha. 

 Cu bună eficienţă se aplică îngrăşarea organică prin târlire cu animale(o turmă de 

100 capete bovine sau 2000 de ovine poate îngrăşa în cursul unei perioade de păşunat 12-

15 ha). 

-cultivarea amestecului complex de graminee şi leguminoase perene  asigură 

completarea conveerului de plante existente în păşune, menţinerea şi înbunătăţirea 

însuşirilor fizice şi chimice ale solurilor. Se pot utiliza amestecuri formate din graminee 

perene:golomăţ, iarba de gazon, păiuş şi leguminoase: trifoi, sparcetă, lucernă. 

Amestecuri pentru pajisti cu o durata mare, folosite mai ales ca pasuni. Compozitia lor in 

acest caz este formata din 6-8 specii, plante cu talie joasa si mijlocie, caracterizate prin 

vivacitate mare, bogate in frunze bazale, care alcatuiec un covor vegetal rezistent la calcat 

si cu o buna capacitate de regenerare. Durata de exploatare a unei astfel de pajisti este de 

7-8 ani. 

La înființarea pajiștilor temporare se folosesc graminee perene sau amestecuri de graminee 

si leguminoase perene. Daca alegem sa infiintam o pajiste temporara numai pe baza de 

graminee perene putem obtine productii ridicate daca administram cantități mari de 

îngrașăminte cu azot (300 kg/ha/an) 
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Este cunoscută rezistenta redusă a gramineelor la seceta de aceea astfel de pajisti se vor 

înfiinta în zone cu precipitații  sau în zone cu posibilitatea iriigatiilor in parcele respective. 

        
 
Amestecuri standardizate de ierburi recomandate pentru  reinsamantare  pe zona 
silvostepa – si mod de folosire  pasunat (P-pasune, M- mixt) 

SPECIA Zonă de câmpie 

înaltă și silvostepa -

pasunat 

Conditii speciale 

irigat eroziune Exces de 

apa 

sărături 

P PM P PM M P 

 Dactylis glomerata  12 8  5 5  

Festuca pratensis   8 10 5  8  

Bromus inermis    12   

Phleum pratense  5  3  7  

Lollium perene   15  5 10 

Festuca arundin.      15 

Poa pratensis  2  2    

Bromus inermis  10     

Trifolium repens   3   3 

Lotus corniculatus 5 4  5  5 

Medicago sativa    5   

Onobrychis viciifolia   30  25   

Total samanta 
 amestec  kg 

32 kg 62 kg 28 kg  52 kg  25 kg  33 kg 

Sursa: Calcul efectuat conform Ghidului de intocmirea amenajamentelor pastorale- pag 115) 

In funcție de zona unde se face supraînsămânțarea se alege amestecul potrivit si 
asemănator vegetației existente. 
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În alcătuirea amestecurilor pentru zona de dealuri mai aride, specia de bază este obsiga 

nearistată (Bromus inermis) alături de sparcetă (Onobrychis viciifolia) la care se adaugă 

golomăţul (Dactylis glomerata), firuţa (Poa pratensis), ghizdei (Lotus corniculatus) şi 

lucernă (Medicago sativa) în proporţii mai reduse. În zona mai umedă de deal până în 

munţi mijlocii, posibilităţile de alcătuire ale amestecurilor de G + L sunt mult mai mari.  

Astfel, păiuşul de livadă (Festuca pratensis) este inclus în majoritatea amestecurilor, având 

plasticitatea ecologică şi de utilizare cea mai mare, raigrasul peren (Lolium perenne), firuţa 

(Poa pratensis), trifoiul alb (Trifolium repens) şi ghizdeiul (Lotus corniculatus), sunt nelipsite 

din amestecurile pentru păşune şi folosire mixtă, trifoiul roşu (Trifolium pratense) pentru 

fâneaţă şi mixt, golomăţ (Dactylis glomerata) şi timoftică (Phleum pratense), în diverse 

proporţii în alcătuirea conveierelor de păşune, pentru eşalonarea producţiei de masă verde 

în perioada de păşunat şi altele.  

Ar fi de dorit ca şi la noi aceste amestecuri de ierburi perene pentru pajişti să fie 

standardizate aşa cum se întâlneşte în ţările cu zootehnie dezvoltată, unde fermierul are 

acces la amestecuri tipizate care se schimbă la 15-20 ani, odată cu apariţia de noi soiuri 

mai performante şi se verifică mai mulţi ani la rând, în condiţiile pedoclimatice locale unde 

se cultivă deja de mai multe generaţii de către crescători autentici de animale. 

 
CAPITOLUL   19 
 
Regulament de utilizare si gestionare a pajistilor 
 

Regulamentul de utilizare si gestionare a pajistilor, este inclus in ,,Amenajamentul 

pastoral”., iar autoritatea contractanata are obligatia de a include in cadrul documentatiei de 

concesiune sau inchiriere a pajistilor amenajamentele pastorale si conditii speciale de 

indeplinire a contractului cu respectarea prevederilor legale in vigoare(art. 6 alin. 2 din HG 

nr. 1064  11/12/2013) 

Raportul de monitorizare al pajistilor – ,,Ancheta pastorala” trebuie sa fie clara, 

concisă și să foloseasca un limbaj acceptabil. In elaborarea rapoartelor de monitorizare se 

va tine cont de faptul ca acestea vor prezenta argumente stiintifice pe baza carora, factorii 

de analiza vor lua deciziile adecvate, privind masurile de management necesare pentru 

gestionarea pajistilor. 

Regulamentul de utilizare si gestionare a pajistilor trebuie sa contina 

SUBCAPITOL 19.A - Calendarul lucrarilor pe pajiste in acord cu legislatia in vigoare. 

SUBCAPITOL 19. B   - Ancheta pastorala 
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SUBCAPITOLUL 19.C   -  Organizarea pășunatului 

 

 
 
 
 
SUBCAPITOLUL   19 A 
Calendarul lucrarilor pe pajiste , in acord cu legislatia in vigoare  
 
IANUARIE 
Nu vor fi realizate insamantari sau suprainsamantari. Se pot face doar in cazul terenurilor 

degradate si cu specii din flora locala (214/1, 214/2, 214/ 3.1, 214/3.2) 

 

FEBRUARIE 

Actiuni pe  teren 

 continuarea curatirii pajistilor, indepartarea vegetatiei lemnoase in ferestrele iernii si 

adunarea vegetatiei nedorite. 

Fertilizarea cu gunoi de grajd pana la 30 kg azot s.a/ha(214/1, 214/2, 214/ 3.1, 214/3.2) 

 aplicarea amendamentelor pe saraturi 

 aplicarea ingrasamintelor chimice complexe 

 pe pajistile care sunt sub angajament APIA –utilizarea pesticidelor si a fertilizatorilor 

chimici este interzisa. 

 Desfundarea canalelor de desecare 

 Interzicerea pasunatului. 

 

MARTIE 

Actiuni pe  teren 
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 Se continua defrisarea vegetatiei lemnoase 

 Imprastierea musuroielor si nivelarea terenului 

 Se continua cu aplicarea amendamentelor si impratierea gunoiului de grajd 

 Eliminarea excesului de umiditate temporara 

 Incepe plantarea arborilor pentru eliminarea umiditatii(salcie,plopi) umbra pentru 

animale 

 Aplicarea ingrasamintelor chimicedupa topirea zapezii 

 Se refac drumurile 

 Se verifica sursa de apa cu captari de apa acolo unde este cazul, amplasarea 

jgheaburilor 

 Acolo unde este cazul se realizeaza amenajari usoare-tabere de vara-iar acolo unde 

exista se face dezinfectia acestora. 

 Repararea saivanelor si dezinfectarea lor 

 

APRILIE 

Actiuni pe  teren 

 Incheierea actiunii de imprastierea musuroielor si nivelarea terenului 

 Incheierea fertilizarii cu gunoi de grajd 

 Se continua lucrarile de imbunatatiri funciare 

 Se continua aplicarea ingrasamintelor chimice 

 Lucrari de suprainsamantare 

 Eliminarea crengilor uscate  de la arborii izolati 

 Finalizarea lucrarilor de plantare arbori pentru umba la animale 

 Reparatii la alimentarile cu apa, podete, garduri, stane, alte dotari pentru sezonul de 

pasunat 

 Inceperea pasunatului dupa 20 aprilie si respectarea organizarii pe specii si categorii 

de animale 

Pasunatul incepe cand solul este svantat. Pasunile inundate nu trebuie pasunate mai 

devrene de 2 saptamani de la retragerea apelor. (214/1, 214/2, 214/ 3.1, 214/3.2) 

Este interzis aratul si discuitul pajistilor sub angajament APIA(214/1, 214/2, 214/ 3.1, 

214/3.2) 

 Respectarea incarcaturii optime la hectar. 

 

MAI 
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Utilizatorii de pajisti au obligatia sa respecte incarcatura de animale-minim 0,3 UVM/ha si 

maxim 1 UVM/ha (214/1, 214/2, 214/ 3.1, 214/3.2) ghidul fermierilor APIA 

 Planificarea succesiunii de pasunat a tarlalelor (pasunatul continuu) cu respectarea 

urmatoarelor criterii: 

                   -conducerea turmelor pe un traseu, care din cand in cand trebuie modificat 

                   - pasunatul in front. Animalele sunt dirijate in pasune de catre un cioban ce 

le permite inaintarea pe masura consumarii plantelor 

                   - pasunatul continuu (liber) intensiv simplificat unde parcelarea este redusa 

la 1-2 parcele, delimitarea prin bariera naturala (albia unui rau, un canal, garduri de 

arbusti), cu efect direct asupra diminuarii cheltuielilor ocazionale de parcelare si 

alimentare cu apa. 

 Se respecta pasunatul cu speciile de animale stabilite anterior (oi, vaci, cai) 

 

IUNIE 

Actiuni pe teren 

 combaterea plantelor neconsumate 

 incepe recoltarea fanetelor si conservarea furajelor siloz, fân, semifân,  

 nu se vor efectua lucrari mecaniate pe pajistile cu angajament APIA (214/1, 

214/2, 214/ 3.1, 214/3.2) 

 

IULIE 

Actiuni pe teren 

 cositul poate incepe dupa data de 1 iulie 

 masa vegetativa cosita trebuie trebuie adunata de pe pasune in maxim 2 saptamani 

(214/1, 214/2) 

 cositul se va realiza de la interiorul parcelei spre exterior. O banda de 3 m de jur 

imprejurul pasunii va fi lasata si de va cosi dupa data de 1 seprembrie. 

 Folosirea mixta pasunat si cosit 

 

AUGUST 

Acțiuni pe teren 

 Cositul resturilor neconsumate  si imprastierea dejectiilor solide dupa fiecare ciclu de 

pasunat 
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 Aplicarea faziala a azotului pe pajistile cu angajament APIA (214/1, 214/2, 214/ 3.1, 

214/3.2) 

 Agricultorii care folosesc pasuni permanente nu trebuie sa arda vegetatia, iarda 

ramasa dupa cosit. 

 

SEPTEMBRIE 

Actiuni pe teren 

 Nu este permisa taierea arborilor solitari sau a grupurilor de arbori (GAEC 9) 

 Nu se aplica nici un fel de ingrasapant pe terenuri cu zapada, terenuri inundate, 

terenuri inghetate (ordinul comun 1182/1270/2005 cerinte pentru zonele vulnerabile 

la nitriti) nu se vor folosi fertilizatori in apropierea surselor de apa: 

- fertilizator solid –nu mai aproape de 6 m de apa 

- fertilizator lichid- nu mai aproape de 30 m 

- in apropierea statiilor de captare a apei potabile, nu se va folosi nici un 

fertilizator la o distanta mai mica de 100 m 

 

OCTOMBRIE 

 La sfarsitul lunii animalele se pregatesc sa iasa de pe pasune 

 

NOIEMBRIE 

 este interzisa intrarea  cu animalele pe pasune, plantele avand nevoie de repaus 

pentru refacere. 

 

DECEMBRIE 

 este interzisa intrarea  cu animalele pe pasune, plantele avand nevoie de repaus 

pentru refacere. 

 

SPECIFICARE 

CODUL 214 reprezinta – Masura de agromediu din PNDR in cadrul Pilonului 2/ Axa 2 

GAEC- reprezinta Bune practici Agricole si de Mediu SAPS Plati Directe pe suprafata, din 

cadrul Pilonul1 

214/1- Pajisti cu inalta valoare Naturala (Pachetul 1) 

214/2- Pajisti cu inalta valoare Naturala (Pachetul 2)Practici Agricole Traditionale 

214/3.1-(Pachetul 3 Varianta 3.1) Crex Crex Cristelul de camp 
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214/3.2-(Pachetul 3 Varianta 3.2) Linus minor si Falco vespertinus/Sfrancioc cu fruntea 

neagra si omuletul de seara. 

  

 

 
 
 

SUBCAPITOLUL 19.B 

ANCHETA PASTORALA-CONCLUZII  

Teritoriul studiat se afla pe raza UATJijila. Comuna are in component 3 sate:  

-Jijila,resedinta de comuna, 

-Garvăn 

 R E L I E F U L  
  
Teritoriul Jijila  este  amplasat în unitatea  morfostructurală  Dobrogea  de Nord, în 

vecinătatea Munţilor Măcin şi limitrof fluviului Dunărea,  având ca forme  de relief:  

- câmpia marginală 

- dealurile  

- lunca Dunării 

Caracteristică zonei este lipsa aproape totală a câmpiei, trecerea de la deal la  luncă 

făcându-se relativ rapid. 

Câmpia propriu zisă apare pe o porțiune redusă în zona limitrofă luncii și are ca 

principală caracteristică, depozitele  de loess grosier. 

Dealurile ocupă partea centrală și  de sud a teritoriului  și au expoziție predominant 

nordică. 
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Lunca  Dunării ocupă partea de nord și nord est a teritoriului și este amenajată prin 

îndiguire, desecare, drenare. 

  În  cadrul acestor unități principale de relief s-au delimitat următoarele elemente ale 

formei principale: 

- terenuri cvasi orizontale (panta 0-2 %)………………………...   43,0 ha…. 3,09 % 
- terenuri slab înclinate   (panta 2,1 – 5%)……………………….   29,0 ha…. 2,09 % 
- culmi………………………………....…………………………….244,2 ha….17,56 %   
- fund de vale îngustă …………………………………………...    84,2 ha….  6,05 % 
-  versanți ………………………………….....………………........788,4 ha….56,69 % 
- șesul aluvial…………………………………………………...... 201,8 ha….14,51 % 

 Suprafeţe  cvasi orizontale cu  denivelări 

Se caracterizează prin panta mai mică de 2%. Astfel de  terenuri  se găsesc în  

câmpie. Pe ele s-au format în principal Psamosoluri sau Eutricambosoluri nisipoase. 

 Pe astfel de terenuri nu se produc  modificări ale regimurilor termic şi  hidric.  Se 

pretează la irigaţii  fără restricții. 

Aceste terenuri ocupă 43,0  ha reprezentând 3,09 % din totalul amenajamentului 

pastoral.  

 Suprafeţe slab înclinate 

 Sunt suprafeţe caracterizate prin pante de la 2,1 la 5%,  pe care au apărut deja 

fenomene distructive  şi care ţin, în  primul rând, de  eroziunea de suprafaţă.  Solul este de 

tip Kastanoziom tipic sau Cernoziom calcaric afectate parțial de eroziune de suprafaţă. 

  Nici pe aceste suprafeţe nu se înregistrează modificări ale regimurilor termic sau 

hidric şi pe ele s-au format soluri caracteristice zonei, de multe ori slab erodate, iar 

exploatarea acestora impune unele măsuri simple de protecţie antierozională. Se pretează 

foarte bine la irigaţii cu restricții  impuse de panta terenului. 

  Drenajul global este bun. 

  Suprafe țele slab înclinate ocup ă  29,0 ha (2,09 % din amenajament). 

  Culmile 

   Ocupă terenurile cu cota cea mai înaltă, şi  au un microclimat specific, fiind puternic 

expuse vântului, motiv pentru care sunt erodate.  

Însumeaz ă 244,2 ha (17,56 % din amenajament)  si  apar către periferia teritoriului. 

  Culmile sunt largi şi sunt afectate de eroziune antropică  slabă de suprafaţă pe 

terenul arabil şi geologică pe păşune (Litosol).   

    In unele cazuri, roca dură apare aproape de suprafaţă rezultând soluri superficiale 

sau puţin profunde, gama solurilor fiind deci, mult mai variată, dar aceste soluri sunt mult 
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mai expuse la secetă  din cauza volumului edafic util mai mic care nu le permite să-şi  facă 

rezerve suficiente chiar şi în anii mai ploioşi   iar pierderile sunt mult amplificate de vânturile 

puternice la care sunt expuse.  

 Drenajul global este bun în cazul culmilor cu loess şi intens sau excesiv în cazul 

celor pe roci dure, cu atât mai intens cu cât solul este mai puţin profund.       

Văile 

Ocupă suprafețele  cu  cota cea mai  joasă şi funcționează ca debușee naturale, 

îndepărtând surplusul de apă din precipitaţii. Ele  sunt  de regulă  înguste şi flancate de  

versanţi scurţi  cu pante  de peste 15 %.  Solul  specific este  Aluviosol coluvic molic sau 

Faeoziom  cambic 

Aceste  terenuri  sunt  foarte  frecvent  inundate  prin  concentrarea  scurgerilor  de  

pe  versanţi și în multe cazuri erodate puternic în adâncime până la stadiul de ravenă 

adâncă. 

 Ocupă  suprafa ța de 84,2 ha (6,05 % din amenajament)                                 

 Versanţii           

    Sunt suprafeţe de racord  între două zone cu cote diferite şi se caracterizează prin 

panta mai mare de 5% şi pot fi lungi (peste 200 m) sau scurţi (sub 200 m)  în ambele cazuri 

fiind însă  neuniformi. 

   Pe versanţi se produc modificări importante ale regimului termic şi , mai ales, hidric, 

cu repercusiuni directe asupra favorabilităţii. Modificarea regimului hidric are loc ca urmare 

a creșterii valorilor pantei ceea ce face ca o parte din apa căzută  prin precipitaţii să  nu se 

poată infiltra în profunzime  scurgându-se la suprafața solului. Cantitatea de apă scursă la 

suprafaţă  este  direct  proporțională cu panta terenului si porozitatea solului. 

  Odată cu scurgerea, apa antrenează şi particule de sol amplificând eroziunea de 

suprafaţă şi adâncime pe versanţi , dar şi colmatarea firelor de vale pe care aceste 

materiale se depun. In acest mod, pe versanţi  se formează soluri erodate sau chiar 

Antrosol erodic, iar pe văi soluri colmatate sau Coluvisoluri. 

  Pe versanţi plantele se comportă ca şi cum ar trăi într-un climat mai secetos, astfel, 

la o înclinare de peste 5% în condiţiile unei porozități moderate se realizează un deficit de 

50 mm faţă de media multianuală. Acest deficit poate creşte pe suprafețele puternic 

înclinate şi permeabilitate mică la peste 100 mm faţă de media multianuală. 
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  Astfel, dacă la 400-450 mm/an plantele de cultură pot realiza până la 80% din 

potenţial sau mai puţin în cazul sfeclei de  zahăr-60%, cartof, in fuior, trifoi-70% , la mai 

puţin de 400 mm favorabilitatea se reduce cu 10% pentru majoritatea speciilor. 

  Dacă regimul hidric se modifică într-un singur sens, cel al diminuării, regimul termic 

se modifică în ambele sensuri în funcţie de expoziţia versanţilor. 

  Astfel, pe versanţii cu panta mai mare de 15% cu expoziţie umbrită (nordică sau 

nord-estică) se realizează o scădere de 10 C  faţă de media multianuală,( iar la pante  de 

peste 35% o scădere  de 20 C )  ceea ce înseamnă o creștere a favorabilităţii pentru 

majoritatea speciilor cultivate în zonă. 

 Pe versanţii însoriți ( expoziție sudică sau sud-vestică)  se realizează un plus de 

temperatură  de 1 grad faţă de media multianuală la pante  de peste 10% şi 2 grade la 

pante de peste 35%, ceea ce înseamnă o înrăutăţire a favorabilităţii pentru marea 

majoritate a speciilor. 

  Pe versanţii semiînsoriţi (expoziție vestică sau sud-estică) creşterea valorilor 

regimului termic se face de la valori ale pantei mai mari de 15% cu aceleași efecte asupra 

favorabilităţii. 

 Pe versanţii semiumbriţi (expoziție estică sau nord-vestică) nu se manifestă modificări ale 

regimului  termic decât  la pante  de peste 35%  unde creşte  cu  10C . 

  Modificarea celor două regimuri nu se face în mod independent unul faţă de celălalt  

ci într-o corelaţie, deoarece creşterea valorilor de temperatură duce la amplificarea 

pierderilor de apă din sol iar  reducerea temperaturii înseamnă reducerea evapotranspiraţiei 

şi deci a pierderilor de apă. 

  Exploatarea corectă a versanţilor impune măsuri complexe de protecţie în care un 

rol de seamă îl are agrotehnica antierozională. 

  Versanţii sunt terenuri intens drenate, drenajul extern fiind cu atât mai intens cu cât 

panta este mai accentuată. 

 In teritoriul Jijila, versanţii ocupă o suprafaţă de 788,4 ha 56,69 % din amenajament) 

și au următoarea structură: 

 - versanți lungi cu panta 5,1-10 %                         -   167,6 ha 
 - versanți cu panta 10,1-15%    -  168,8 ha     
 - versanți cu panta 15,1-20%    -  127,8 ha 
 - versanți cu panta 20,1-25%    -  140,2 ha 
 - versanți cu panta 25,1-35%    -    80,8 ha 
 - versanți cu panta 35,1-50%    -    67,2 ha 
 - versanți terasați                 -    36,0 ha  
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 Şesul  aluvial  

Este foarte bine reprezentat  prin incinta îndiguită, desecată  şi drenată  care face 

parte  din Lunca  Dunării. 

Solurile formate pe aceste terenuri sunt puternic influențate de prezența apei freatice 

la mică adâncime fiind gleizate de la slab puternic, şi/sau salinizate  sau alcalizate şi aparțin 

în principal  tipurilor Aluviosol şi Gleiosol.  

Cota terenului  pe  şesul  aluvial scade  de la nord-vest către  sud-est , în direcția 

curgerii Dunării aşa încât pe terenurile  cu cota  cea mai înaltă s-au format  soluri aluviale 

slab gleizate şi/sau sărăturate , pe terenurile  cu cotă intermediară s-au format soluri 

aluviale puternic gleizate şi/sau  salinizate, iar pe terenurile  cu cota cea mai  joasă , de fapt 

foste  funduri de baltă, s-au  format  soluri  hidromorfe cu gleizare foarte puternică sau 

excesivă, salinizate, bogate în materie organică. 

Facem precizarea că la data efectuării  studiului gleizarea era de la absentă la foarte 

puternică. Orizonturile puternic sau excesiv gleizate sunt în bună parte relicte, ele fiind de 

fapt  expresia condiţiilor anterioare îndiguirii şi desecării, apa freatică fiind  la peste 1,5 m 

Gleizarea puternică sau  foarte puternică reduce sensibil favorabilitatea acestor 

terenuri , mai ales când  se combină cu textura mai fină a materialului, deoarece se  reduce 

mult cantitatea de aer din sol. 

Prin acumularea sărurilor solubile la suprafața solului favorabilitatea descrește 

apreciabil. Solurile aluviale sunt în marea lor majoritate salinizate. 

Trebuie precizat că în teritoriul Jijila, alcalizarea este practic absentă  în luncă, 

salinizarea fiind cel mult moderată în profunzime, la suprafață fiind slabă.  

Condiţiile actuale  de exploatare a incintei, fără un drenaj corespunzător va conduce  

la amplificarea fenomenelor  de gleizare şi  salinizare având ca rezultat scoaterea 

terenurilor grav afectate din circuitul arabil şi afectarea celor limitrofe care în momentul de 

faţă nu au  astfel  de probleme. 

Exploatarea corecta a șesului aluvial implică irigarea terenurilor pe fondul unui 

drenaj foarte eficient, prevenindu-se în acest fel salinizarea secundară, irigarea având şi 

efectul inundațiilor care spălau sărurile acumulate. 

 Ca elemente ale principalei forme de relief, pe luncă se pot  individualiza: 

  - șes aluvial înalt                      -    46,4 ha 
  - șes aluvial de tranziție          -    49,4 ha 
  - șes aluvial jos                - 106,0 ha  
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  GEOLOGIA - LITOLOGIA  DEPOZITELOR DE SUPRAFA ŢĂ 
În alcătuirea geologică a unității Jijila intră șisturile cristaline, masive granitice și 

formațiuni sedimentare aparținând Paleozoicului, motiv pentru care aceasta se mai 

numește  și zona paleozoică. 

Șisturile cristaline împreună cu o parte din masivele de granitoide constituie 

substratul formațiunilor sedimentare. Acestea sunt reprezentate prin micașisturi, amfibolite, 

cuarțite și apar pe promontoriul Orliga și Dealul Sărăriei. 

Masivele granitice proterozoice însoțesc șisturile cristaline menționate anterior. 

Silurianul este reprezentat prin șisturi argiloase în alternanță cu gresii cuarțoase și 

calcare dolomitice. 

Carboniferul este reprezentat prin stratele de Carapelit. 

Masivele de granitoide paleozoice  sunt cunoscute sub numele de granite de Greci  

și granite alcaline de Turcoaia. 

O mare parte a teritoriului este  acoperită de o pătură groasă de loess depusă în 

Cuaternar (Pleistocen), aceasta fiind roca parentală pe care s-au formal solurile din câmpie. 

Loessul a imprimat solurilor însușiri fizico chimice destul de bune, fiind o rocă permeabilă, 

poroasă, cu textură medie. 

Pe loess s-au format în principal, soluri de tip Kastanoziom sau Cernoziom calcaric.  

În apropierea martorilor de eroziune, acolo unde pătura de loess se subțiază sub 1,5 

m sau chiar lipsește, au luat naștere soluri superficiale de tip Litosol sau mai mult sau mai 

puțin profunde (litice), pe care favorabilitatea este afectată destul de serios la speciile cu 

înrădăcinare profundă. 

Lunca Dunării este alcătuită din depozite aluviale de dată recentă a căror textură 

variază de la grosieră la fină. 

 HIDROGRAFIA  ŞI  HIDROGEOLOGIA 
Teritoriul Jijila este scăldat la hotarul nordic de fluviul Dunărea. Ca urmare a luat 

naștere o luncă de dimensiuni apreciabile. Pe luncă solurile au un aport freatic apreciabil 

ceea ce sporește considerabil favorabilitatea dar reversul este, cel puţin în cazul teritoriului 

Măcin, o sărăturare apreciabilă, mai ales alcalizare ca urmare a nivelului oscilant al pânzei 

freatice. Lunca a fost îndiguită şi desecată. Efectul îndiguirii  este la nivel optim şi  astăzi, 

dar sistemul de drenaj s-a deteriorat prin colmatarea canalelor de drenaj sau  astuparea 

unora dintre ele de către proprietarii  terenurilor. 
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În partea de sud a teritoriului apare cursul Jijilei care e însoțit de o luncă de mici 

dimensiuni și care se varsă în Dunăre, acesta constituind pe o porțiune a sa hotarul cu 

teritoriul Văcăreni. 

Apele stătătoare lipsesc în totalitate în zona deluroasă și apar destul de des în luncă 

pe cursul unor foste gârle. Lacul Crapina, care ocupa o mare parte a luncii din această 

zonă, a fost desecat iar terenurile date în circuitul agricol 

Apa freatică  apare la 1,5 - 4 m în luncă  şi la peste  5-10 m în câmpie. Efectul apei 

freatice la mică adâncime  se manifestă prin gleizarea şi sărăturarea  solurilor cu precizarea 

că gleizarea are un caracter preponderent relict, ea nefiind manifestarea condiţiilor actuale  

ci a celor trecute (anterior amenajărilor).  

Salinizarea este, de regulă, slabă sau moderată în adâncime  şi apare mai ales în 

partea inferioară a profilului iar alcalizarea  este practic absentă. 

Teritoriul este drenat de câteva văi seci care preiau surplusul de precipitații. 

Drenajul terenurilor este slab, imperfect sau moderat  pe luncă şi bun pe câmpie, 

schimbat prin desecare , drenare şi irigaţii. Drenajul intern este slab sau moderat pe luncă 

şi bun  în câmpie, iar cel lateral este destul de slab, ceva mai bun pe câmpie. 

CLIMA 
Pentru caracterizarea climatică s-au folosit  date  de la staţiile  meteo Brăila precum 

şi hârțile climatice elaborate de institutul de specialitate (I.N.M.H. Bucureşti) 

Teritoriul  cercetat  se   află amplasat  în  microzonele IL – SA (partea de luncă)  şi 

IC-SB (partea de câmpie),  ceea  ce  semnifică zona  călduroasă-secetoasă,  în  regiuni  cu  

relief  de luncă în primul caz şi   zona  călduroasă-secetoasă,  în  regiuni  cu  relief  slab  

accidentat  în  care  predomină tipul Kastanoziom în celălalt caz. 

 Regimul termic indică o temperatură medie  anuală cu puţin peste 11o C. La această 

valoare de temperatură inul  fuior şi trifoiul pot realiza 70%  din potenţial, părul, prunul şi 

cartoful 80%, mărul cireşul , vişinul, sfecla soia şi cânepa 90%, restul speciilor sau  

folosinţelor nefiind afectate. 

Aşa după cum s-a mai menţionat  pe versanţii cu panta peste 10% regimul termic se 

modifică în funcţie de expoziția versantului după cum s-a menționat la subcapitolul referitor 

la relief. 

 Pe versanţii însoriți  sau semiînsoriţi se realizează un plus de temperatură care , în 

condiţiile zonei înseamnă o înrăutăţire a favorabilităţii pentru multe specii, mai ales ca acest 

plus de temperatura  duce la amplificarea evapotranspiraţiei. 
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 La 12,5oC  temperatură medie favorabilitatea scade pentru trifoi şi in fuior la 60%, 

cartof, păr şi prun la 70%, sfeclă, soia, măr, cireş-vişin la 80%, păşune, fâneaţa, viţă de vie 

pentru  vin, grâu, mazăre, fasole, in ulei, lucernă şi legume 90% celelalte specii sau 

folosinţe nefiind  influențate. 

Pe versanţii umbriți se manifestă un minus de temperatură care înseamnă  o 

îmbunătățire a favorabilităţii pentru majoritatea speciilor şi în principal a celor care nu 

suportă temperaturile ridicate 

Precipitațiile  medii  anuale se  situează  la cca  440 mm anual , insuficiente  pentru 

toate speciile  sau  folosinţele  agricole.  

 Referitor la regimul hidric, se poate  aprecia că la  o valoare a precipitaţiilor de 400-

445 mm cerinţele speciilor de cultură sunt departe de a fi satisfăcute motiv pentru care se 

manifestă diminuări apreciabile ale favorabilităţii.  Cele mai afectate sunt fâneaţa şi 

păşunea care nu pot realiza decât 40 respectiv 50% din potenţial. Mărul şi sfecla de zahăr 

realizează 60% părul, prunul, cartoful, inul fuior, trifoiul realizează 70% , restul culturilor 

realizează 80%. 

 Pe versanţi datorită pantei o parte din apa căzută prin precipitaţii se scurge astfel 

încât valoarea reala a precipitaţiilor este mai mică decât a terenurilor plane sau slab 

înclinate. 

Valoarea reală este direct proporțională cu panta şi permeabilitatea terenului, aşa după 

cum s-a menţionat  la subcapitolul referitor la  relief. Pe versanţi se realizează un climat mai 

arid cu efecte apreciabile asupra favorabilităţii. 

 La mai puţin de 400 mm fâneaţa realizează 30%, păşunea, mărul 40%, părul, 

cartoful, soiurile de vie pentru masă,  sfecla 50% , prunul, cireșul, vişinul, piersicul, soiurile 

de viţă pentru vin, trifoiul 60%, caisul si cânepa 70% , restul speciilor realizând 80%. 

 Cantitatea de precipitaţii nu satisface cerinţele nici unei specii sau folosinţe, motiv 

pentru care irigarea se impune ca o necesitate , cu atât mai mult cu cât în ultimii ani se 

manifestă o tendinţă netă de secetă. 

 Regimul eolian este activ , ceea ce măreşte pierderile de apă prin evapotranspiraţie. 
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FOLOSINŢA  TERENULUI 
 Cele 1390,6 ha cartate și bonitate în cadrul  teritoriului  Jijila   au următoarea  distribuție pe 
categorii de folosință:  

TERENURI  PE CATEGORII  DE FOLOSIN ŢĂ 
Suprafaţa 
cartată 

Suprafaţa 
bonitată 

Din  care   
Arabil Păşuni Vii nobile Livezi Neprod. Drumuri 

1390,6 1390,6  1390,6 0 0 0 - 
Total 1390,6 

INFLUENŢA  ANTROPICĂ 
 Pentru luarea în cultură omul a procedat, în luncă la ample lucrări de îndiguire, 

desecare, drenare, destufizare iar în zona deluroasă la defrișarea arboretului şi/sau 

desțelenire. după care solul a fost cultivat cu mijloace tradiționale. 

Dacă avem în vedere că omul acționează asupra pământului prin intermediul 

uneltelor , mașinilor  şi utilajelor , se poate aprecia că prin agricultura tradițională , omul a 

avut o influință destul de redusă asupra  solului întrucât slaba dezvoltare a acestor mijloace 

nu permitea o  prelucrare profundă a acestuia. Producţiile realizate fiind destul de mici nu  

se putea provoca  o scădere semnificativă a conținutului de elemente nutritive.  

 Singurele efecte negative care puteau să apară au ținut de lucrarea  solului pe 

direcția deal-vale şi declanșarea eroziunii care nu putea afecta totuși un volum prea mare 

de sol dar nu au fost de neglijat, unele din formele grave de eroziune din prezent având la 

origine drumuri prost amplasate sau formaţiuni erozionale de adâncime lăsate să evolueze  

în voia lor. 

 O influență foarte importantă a avut terasarea unor versanți și cultivarea lor cu viță 

de vie dar, în prezent, toate aceste terenuri au fost defrișate iar terenurile lăsate pârloagă, 

cu folosința pășune, pe care au apărut deja dese tufărișuri.  

 O mare parte din versanții scurți care mărginesc  firele de vale au fost defrișați și 

plantați cu vii hibride așa încât apar soluri erodate  antropic deși folosința terenurilor este 

pășune. 

 Cea mai mare influență a avut-o însă revoluția tehnico-ştiinţifică, care a adus 

agriculturii mijloace de producţie  mult mai performante care puteau să prelucreze un volum 

mult mai mare de sol şi să ridice producţiile la niveluri  care să afecteze rezerva de 

elemente nutritive. 
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 Principalele efecte ale acțiunii  antropice se manifestă pe luncă unde terenurile au 

fost îndiguite, desecate şi drenate. Ca urmare, a fost oprit aportul de noi materiale, fertile, 

prin inundații  şi s-au creat condiţii  pentru  sărăturare deoarece inundațiile produceau şi o 

spălare a sărurilor acumulate la suprafaţă. 

 Prin drenare a fost coborât nivelul freatic aşa încât gleizarea nu mai are suport, cea 

manifestată acum având caracter relict, dar prin deteriorarea sistemului de drenaj se poate 

reactiva. 

 În câmpie, principalul efect antropic este declanșarea eroziunii  de suprafaţă. 

 Prin treceri  repetate cu mașinile şi utilajele agricole s-au produs două efecte 

negative puternice  şi care privesc tasarea şi structura solului. 

 Prin tasare creşte densitatea aparentă , scade porozitatea se reduce capacitatea de 

reținere a apei, scade  viteza de infiltrație aşa încât se favorizează pierderile prin scurgeri 

de suprafaţă 

 Folosirea unor mari cantități de pesticide ( pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor, 

erbicidare, etc.) creează posibilitatea acumulării în sol şi plante a unor elemente toxice 

pentru om şi animale cu atât  mai mult cu cât remanenţa acestora este mai mare. 

 Administrarea îngrășămintelor chimice pentru asigurarea sporului de recoltă şi 

compensarea ”exportului” din rezerva solului  au ca efect acumularea unor mari cantități de 

reziduuri în sol ştiut fiind că în cea mai mare parte a cazurilor, substanța utilă nu depășește 

50% din cea aplicată. 

 Modificări apreciabile s-au produs şi pe pășuni cu deosebirea că agricultura 

modernă nu a adus prea multe modificări regimului tradițional de exploatare a acestora. 

  Au rămas pășuni numai acele terenuri care în cursul fostului regim nu s-au putut 

ara, fiind bogate în schelet şi cu roca dură la mică adâncime  sau cu pante prea mari dar și 

o parte a fostele vii, acum defrișate. 

 
Amplasarea teritorială a trupurilor de pajiște precum și vecinătățiile parcelelor de pajiște 
sunt redate în tabelelel următoare:  
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                                                                                      Tabelul  
               Amplasarea teritorial ă și vecin ătățiile paji știlor din localitatea Jijila  
 
Localitatea Trup / 

parcela 
Parcela 

descriptiva 
Vecinatati 

N S E V 
Jijila 

Trupul 1 

Ps 1346 
A  1345 
Ps 1397 
Ps 1396 
Ps 1344 
Ps 1342 
A  1329 
Ps 1321 
Ps 1306 
Ps 1304 
Ps 1337 
Ps 1305 
Ps 1349 
Ps 1362 
Ps 1364 
A  1350 
A  1365 
A  1383 
A  1384 
Ps 1349 
Ps 1354 
A  1390 

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință 

terenuri 
care aparțin 

altor 
categorii de 

flosință 
TC Macin 

 
UAT Vacareni 

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
 

Jijila 

Trupul 2 

Ps 459 
Ps 449 
Ps 462 
Ps 460  

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință 

terenuri 
care aparțin 

altor 
categorii de 

flosință,  
 

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
UAT Vacareni 

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
 

Jijila 

Trupul 3 

Ps 1133 
Ps   669 
Ps   706 
Ps   666 
Ps   650 
Ps   663 
Ps   709 
Ps   565 

Intravilan 
Jijila 

terenuri 
care aparțin 

altor 
categorii de 

flosință,  
 

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
 

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
 

Jijila 

Trupul 4 

Ps 610 
    Ps 613/1 

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
 

TC Macin 
terenuri 

care aparțin 
altor 

categorii de 
flosință,  

 

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
 

TC Smardan 
terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
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Amplasarea teritorial ă și vecin ătățiile paji știlor din localitatea Garvan  
 
Localitatea Trup / 

parcela 
Parcela 

descriptiva 
Vecinatati 

N S E V 
Garvan 

Trupul 1 

Ps 483 
Ps 399 
Ps 483 
Ps 395 
Ps 385 
A  395 
Ps 382 
Ps 379 
Ps 391 
Ps 237 
Ps 273 
A  263 
Ps 387 
Ps 368 

Vn 322,364/1 
Ps 282 

Vn 
Ps 336 
Vn 298 
A  296 
Ps 286 
Ps 290 
Ps 392 
A  374 
Ps 403 
A  402 
A  418 
Ps 426 
Ps 423 
Ps 226 
Vn 232 
Ps 229 
Ps 276 
Ps 237 
Ps 134 
Ps 144 
Vn 228 
Ps 215  

Intravilan 
Garvan, 
terenuri 

 care aparțin 
altor 

categorii de 
flosință,  

 

terenuri 
care aparțin 

altor 
categorii de 

flosință,  
 

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
TC. Grindu 

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
DN22 
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Garvan 

Trupul 2 

   Ps  66/1 
  Ps  68 
Ps 38 
Ps 357 

Ps 343/2 
Ps 343/1 
Ps 343 

Ps 501/4 
Ps 501/5 
Ps 194 
Ps 88 
Ps 100 
Ps 90 
Ps 104 
Ps 103 
Ps 106 
Ps83 

Ps 109 
Ps 110 
Ps 112 

Ps 494/1 
Ps 76 
Ps 120 
Ps 125 
Ps 130 
Ps 131 
Ps 135 

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
TC Grindu 

Intravilan 
Garvan 
DN 22  

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
Intravilan 

terenuri care 
aparțin altor 
categorii de 

flosință,  
 

 
                
Limitele parcelare au fost materializate de către administrația locală. 
Analizând criteriile de grupare a terenurilor în funcţie de pretabilitate la folosinţa pajişti (în 

condiţii naturale) cuprinse în vol II al “Metodologiei de elaborare a studiilor pedologice” 

observăm că terenurile sunt încadrate în clasele de pretabilitate: 

Elementele considerate la nivelul subgrupelor nu sunt divizoare la nivelul claselor, exemplu 
rezerva de humus putând fi aceeași atât la un teren de clasa I (cernoziomuri) cât şi de 
clasa a IV-a. 

 
Nr 
crt  
 

Formula unității 
de pretabilitate  

Suprafaţa pe clase de                
pretabilitate 

U.T. componente 

   II III IV V 
 CLASA a II-a       
1 IIAS D2 – m33s22 92,4    24. 28-30. 33; 
2 IIAS D2N2 – m33s25 12,6    23; 
3 IIAS D2S2 – m42s21 10,5    26; 
 CLASA a III-a       
4 IIICZ D3Q2 – m33  31,3   36. 37. 58. 59. 62. 66. 82. 105; 
5 IIIAS Q3D2 – m33   53,6   25. 27. 32; 
6 IIIEC  D3Q2N2 – g21  72,2   88. 89. 113. 114. 115; 
 CLASA a IV-a      
7 IVCZ D4Q2 – m33   103,7  38. 60. 63. 67. 83. 106; 
8 IVCZ D4P2Q2 – m33   283,4  2.3.10-15.35.39-49.61.64. 68-73. 97-

101. 107-112; 
9 IVCZ D4P3Q2 – m33   137,4  4-9. 16-18. 102-104; 
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10 IVAS C4D2 – f52s23   1,5  31; 
11 IVKZ D4E3Q2 – m33   12,9  50; 
12 IVGS Q4D2S2 - m33s21   31,2  86; 
13 IVEC N4D3Q2 - g21   43,0  87; 
14 IVFZ H4D3Q2 – m42   84,2  34. 65. 84. 85; 
15 IVEC D4P2Q2N2 – g21i4   86,0  19-22. 90-95. 116-120; 
16 IVECD4P3Q2N2 – g21i4   2,6  96; 
17 IVCZ D4E3P2Q2 – m33   88,5  51-57. 74-81; 
18 IVAT D4E4P2Q2 – i3ţ4   14,9  123-125; 
19 IVAT D4E4P3Q2 – i3ţ4   3,6  126; 
20 IVEC D4V3P3Z2Q2 –o93d2ţ4pi2   4,4  121. 122; 
21 IVLS D4V4Z2P2Q2 –o93d1i3pi2   220,7  1; 
            TOTAL CLASA 115,5 157,1 1118,0   
                 TOTAL II + III + IV = 1390,6 ha – 100,0 % 

  
 

 

CLASA  A II -a DE  PRETABILITATE LA P ĂŞUNI 

Desemnează terenuri cu limit ări sau pericole de degradare reduse în cazul 

utiliz ării ca p ășune . 

115,5 ha, 

reprezentând 

8,31 % din 

suprafața de 

pășune 

GRUPA IIAS D2 

– m33s22 

 

92,4 ha (6,64% din 

amenajament), terenuri 

care aparțin UT 24 

(Aluviosol molic calcaric, 

freatic umed),  UT 28 – 

30  (Aluviosol molic gleic 

salinic calcaric, 

diferențiate prin textură) 

și UT 33 (Aluviosol 

coluvic molic). 

Factorul limitativ este regimul deficitar al 

precipitațiilor iar la nivel de subgrupă apare 

salinizarea slabă. După amenajare (irigații), 

terenul poate trece în clasa I de pretabilitate, 

fără restricții. Trebuie avut grijă  ca sistemul 

de drenaj să fie funcțional pentru a nu se 

produce ridicarea nivelului freatic. Irigațiile 

sunt și un mod de prevenire a salinizării, 

împiedicând depunerea sărurilor. 

GRUPA IIAS D2 

– m33s22 

 

2,6 ha (0,91 % din 

amenajament), 

reprezentate prin UT 23 

(Aluviosol salinic 

calcaric), 

doi factori limitativi de același nivel, regimul 

deficitar al precipitațiilor și textura grosieră, 

nisipolutoasă. Doar primul  factor este 

ameliorabil prin irigații. 

GRUPA IIAS 

D2N2 – m33s25 

 

10,5 ha (0,76 % din 

amenajament), terenuri 

aparținând UT 26 

(Aluviosol molic salinic 

calcaric), 

factorii limitativi sunt regimul deficitar al 

precipitațiilor și salinizarea slabă de la 

suprafață. 

Ambii factori sunt ameliorabili prin irigații, 

respectiv ameliorarea sărăturilor, spălarea 

sărurilor, amendarea cu gips. 

 



 
192 

 

              CLASA  A III -a DE  PRETABILITATE LA PĂŞUNI 

 Ocupă o suprafaţă de 157,1 ha (11,30 % din amenajament) terenuri cu  limit ări 

sau pericole de degradare moderate în cazul utiliz ării ca p ășuni 

 

157,1 ha (11,30 

% din 

amenajament) 

GRUPA IIICZ D3Q2 

– m33 

 

31,3 ha (2,25 % din pășuni) 

terenuri reprezentate prin UT: 36 

și 37 (Kastanoziom tipic, erodat 

slab), 58 și 59 (Cernoziom 

calcaric), 62 (Cernoziom 

calcaric, aric), 66 (Cernoziom 

calcaric erodat slab), 82 

(Cernoziom cambic slab levigat) 

și UT 105 (Eutricambosol molic 

slab levigat, slab erodat), 

 

factorul limitativ principal este tot 

regimul deficitar al precipitațiilor la 

care se adaugă, de nivel inferior cu 

o clasă, adâncimea nivelului freatic 

situat la peste 3 m. Având în 

vedere că panta acestor terenuri 

este mai mică de 5 %, există 

posibilitatea irigării prin 

aspersiune. 

 

GRUPA IIIAS Q3D2 

– m33 

 

Ocupă suprafața de 53,6 ha 

(3,85 % din amenajament), 

reprezentată prin UT: 25 

(Aluviosol molic gleic calcaric), 

27 (Aluviosol molic gleic salinic 

calcaric) și 32 (Aluviosol gleic 

salinic calcaric), 

la care gleizarea foarte puternică 

este factorul limitativ principal, 

asociat la nivel inferior cu regimul 

deficitar al precipitațiilor. Ambii 

factori sunt ameliorabili prin lucrări 

de desecare de suprafață și irigații. 

GRUPA IIIEC  

D3Q2N2 – g21 

 

Are 72,2 ha (5,19 % din 

amenajament) și este 

reprezentată de UT: 88 și 89 

(Eutricambosol tipic, slab 

levigat) și 113 – 115 

(Eutricambosol molic slab 

levigat), la care 

factorul limitativ principal este 

regimul deficitar al precipitațiilor, la 

care se adaugă  de nivel inferior cu 

o clasă, adâncimea mare a 

nivelului freatic și textura grosieră, 

nisipolutoasă. Toți factorii sunt 

neameliorabili. 

 

 

 

 

 

CLASA  A IV-a DE  PRETABILITATE LA P ĂŞUNI 

 Desemnează terenuri cu limit ări sau pericole de degradare severe în cazul 

utiliz ării ca p ășuni   
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Aceast ă clasă 

ocup ă 

suprafa ța de 

1118,0 ha, 

reprezentând 

80,39 % din 

total 

amenajament . 

GRUPA IVCZ D4Q2 

– m33 

Ocupă suprafața de  103,7 ha 

(7,46 % din total amenajament), 

terenuri reprezentate prin UT: 38 

(Kastanoziom tipic, erodat slab), 

60 (Cernoziom calcaric),  63  

(Cernoziom calcaric, aric),  67 

(Cernoziom calcaric erodat 

slab), 83 (Cernoziom cambic, 

slab levigat, slab erodat) și 106 

(Eutricambosol molic slab 

levigat, slab erodat), 

la care factorul limitativ 

principal este regimul deficitar 

al precipitațiilor și, la nivel 

inferior cu două clase,  

adâncimea apei freatice la 

peste 10 m. Ambii factori sunt 

neameliorabili. 

 

GRUPA IVCZ 

D4P2Q2 – m33 

 

Ocupă suprafața de 283,4 ha 

(20,38 % din amenajament), 

terenuri reprezentate prin UT: 2  

și 3 (Regosol calcaric), 10 – 15 

(Regosol molic calcaric), 35 

(Kastanoziom tipic, aric), 39 – 

49 (Kastanoziom tipic, erodat 

slab), 61 (Cernoziom calcaric), 

64 (Cernoziom calcaric, aric), 68 

– 73 (Cernoziom calcaric erodat 

slab), 97 – 101 (Eutricambosol 

molic slab levigat), 107 – 112 

(Eutricambosol molic slab 

levigat, slab erodat), 

la care tot regimul deficitar al 

precipitațiilor este factorul limitativ 

principal, asociat de nivel inferior cu 

două clase, cu panta terenului 10-15 

% și adâncimea mare a apei freatice. 

Toți acești factori sunt neameliorabili. 

 

GRUPA IVCZ 

D4P3Q2 – m33 

 

Ocupă 137,4 ha (9,88 % din 

amenajament), terenuri care 

aparțin UT: 4 – 9 (Regosol 

calcaric), 16 – 18 (Regosol molic 

calcaric), 102 – 104 

(Eutricambosol molic slab 

levigat), 

care se deosebește de grupa 

precedentă prin aceea că panta 

terenului are valori de peste 25 % 

constituindu-se în factor restrictiv de 

nivelul clasei a III-a. Toți factorii sunt 

neameliorabili. 

 

GRUPA IVAS 

C4D2 – f52s23 

 

Ocupă 1,5 ha (0,11 % din 

amenajament), terenuri care 

aparțin UT 31 (Aluviosol molic 

gleic salinic 

la care factorul limitativ principal este 

textura fină, argilolutoasă, asociat la 

nivel inferior cu două clase, cu 

regimul deficitar al precipitațiilor. 

Factorul textură este neameliorabil, 

dar  celălalt se poate înlătura prin 

irigații, terenul pretându-se foarte 

bine, fiind situat pe luncă. 
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GRUPA IVKZ 

D4E3Q2 – m33 

 

Are suprafața de 12,9 ha  (0,93 

% din amenajament), și este 

reprezentat prin UT 50 

(Kastanoziom tipic erodat 

puternic) 

la care tot regimul precipitațiilor este 

factorul limitativ principal, care se 

asociază la nivel imediat inferior, cu 

eroziunea puternică în suprafață și, 

de nivelul cel mai mic, cu adâncimea 

mare a apei freatice. Toți factorii sunt 

neameliorabili. 

GRUPA IVGS 

Q4D2S2 - m33s21 

 

Ocupă 31,2 ha (2,24 % din 

amenajament), terenuri care 

aparțin UT 86 (Gleiosol salinic 

calcaric) 

, la care factorul limitativ principal 

este gleizarea excesivă, asociat la 

nivel inferior cu două clase, cu 

regimul precipitațiilor și salinizarea 

slabă. Toți factorii sunt ameliorabili 

prin lucrări de drenaj de suprafață și 

adâncime, ameliorarea sărăturilor, 

spălarea sărurilor, amendare cu gips 

și irigații. După aceste lucrări, terenul 

ajunge în clasa I (fără restricții). 

GRUPA IVEC 

N4D3Q2 - g21 

 

Ocupă suprafața de 43,0 ha 

(3,09 % din amenajament), 

reprezentată de UT 87 

(Eutricambosol tipic slab 

levigat), 

la care factorul limitativ principal este 

textura grosieră, nisipoasă, asociat la 

nivel inferior cu regimul deficitar al 

precipitațiilor și, de nivelul cel mai 

mic, cu adâncimea mare a apei 

freatice. Având în vedere că panta 

terenului este mai mică de 2 %, 

terenul este pretabil pentru irigații, 

dar factorii textură (principal) și apa 

freatică au caracter absolut 

(neameliorabili). 

GRUPA IVFZ 

H4D3Q2 – m42 

 

Ocupă suprafața de 84,2 ha 

(6,06 % din amenajament), 

terenuri amplasate pe fire de 

vale îngustă, frecvent inundabile 

prin concentrarea scurgerilor de 

pe versanți și pe care s-au 

dezvoltat formațiuni erozionale 

de adâncime ajunse la stadiul 

de ravenă. Aceste terenuri 

aparțin UT: 34 (Aluviosol coluvic 

molic), 65 (Cernoziom calcaric), 

84 (Faeoziom cambic) și 85 

Toți factorii sunt neameliorabili și se 

recomandă regularizări de cursuri și, 

acolo unde este cazul, lucrări de 

amenajare ravene. 
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(Faeoziom cambic cumulic). 

GRUPA IVEC 

D4P2Q2N2 – g21i4 

 

Cuprinde suprafața de 86,0 ha 

(6,18 % din amenajament) și 

este reprezentată prin UT: 19 – 

22 (Psamosol molic calcaric), 90 

– 95 (Eutricambosol tipic) și 116 

– 120 (Eutricambosol molic), 

la care factorul limitativ principal îl 

constituie regimul deficitar al 

precipitațiilor, asociat de nivel mai 

redus cu două clase, cu panta 

terenului de peste 10 % adâncimea 

mare a apei freatice și textura 

grosieră, nisipolutoasă. Toți acești 

factori sunt neameliorabili. 

GRUPA 

IVECD4P3Q2N2 – 

g21i4 

 

Ocupă 2,6 ha (0,19 % din 

amenajament), terenuri 

reprezentate prin UT 96 

(Eutricambosol tipic), 

și care se diferențiază de precedenta 

prin aceea că panta depășește 25 %, 

fiind la nivelul clasei a III-a de 

restricție. Toți factorii sunt 

neameliorabili. 

GRUPA IVCZ 

D4E3P2Q2 – m33 

 

Are suprafața de 88,5 ha (6,37 

% din amenajament), terenuri 

care aparțin UT: 51 – 57 

(Kastanoziom tipic puternic 

erodat) și  74 – 81 (Cernoziom 

calcaric puternic erodat), 

la care tot regimul precipitațiilor este 

factorul restrictiv principal, asociat la 

nivel inferior cu eroziunea de 

suprafață puternică și apoi cu panta 

terenului 10-25%  și adâncimea mare 

a apei freatice). Toți factorii sunt 

neameliorabili. 

 
GRUPA IVAT 

D4E4P2Q2 – i3ţ4 

 

Ocupă 14,9 ha (1,07 % din 

amenajament), terenuri care 

aparțin UT 123 – 125 (Antrosol 

erodic calcaric) 

la care sunt doi factori limitativi 

principali, regimul insuficient al 

precipitațiilor și eroziunea de 

suprafață excesivă, asociați la nivel 

inferior, cu panta terenului 10-25%  și 

adâncimea mare a apei freatice). Toți 

factorii sunt neameliorabili. 

GRUPA IVAT 

D4E4P3Q2 – i3ţ4 

 

3,6 ha (0,26 % din 

amenajament), reprezentată prin 

UT 126 Antrosol erodic calcaric) 

Are și care se deosebește de 

precedenta doar prin aceea că panta 

terenului este mai mare de 25 %. 

GRUPA IVEC 

D4V3P3Z2Q2 –

o93d2ţ4pi 2 

 

Ocupă 4,4 ha (0,32 % din 

amenajament), reprezentate de 

UT 121 și 122 (Eutricambosol 

molic litic, moderat superficial), 

factorul limitativ principal fiind regimul 

precipitațiilor, asociat la nivel inferior 

cu volumul edafic util mic, panta 

terenului peste 25 %, caracterul slab 

bolovănos și adâncimea mare a apei 

freatice. Singurul factor ameliorabil 

este caracterul bolovănos dar ceilalți 

factori au caracter absolut. 
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GRUPA IVLS  

D4V4Z2P2Q2 –

o93d1i3ţ2 pi 2 

 

Ocupă  220,7 ha (15,85 % din 

pășuni),  terenuri reprezentate 

prin UT și US 1 (Litosol eutric), 

la care factorii limitativi principali sunt 

regimul precipitațiilor și volumul 

edafic util foarte mic, sub 10-15%, la 

acesta adăugându-se, de nivelul cel 

mai mic, caracterul slab sau moderat 

bolovănos, panta terenului și 

adâncimea apei freatice. Dintre 

aceștia, doar unul este ameliorabil, 

prin lucrări de îndepărtarea pietrelor 

și bolovanilor, urmată de 

supraînsămânțare. După efectuarea 

acestei lucrări, unitatea de 

pretabilitate  devine  IVLS  D4V4P2Q2 –

o93d1i3ţ2  
 

 GRUPAREA PEDOAMELIORATIVĂ A TERENURILOR  

 Măsurile pedoameliorative și speciale necesare în vederea realizării întregului 

potențial de producție al acestor terenuri. 

 Pentru terenurile din luncă s-au prevăzut lucrări de drenaj pe terenuri plane, irigații și 

spălarea sărurilor, acolo unde este cazul. Ordinea de executare este: întâi drenajul apoi 

iriga țiile și spălarea sărurilor.  

 Pentru terenurile acoperite cu pietre și bolovani s-a prevăzut îndepărtarea acestora, 

urmată de supraînsămânțare pentru a se încheia covorul vegetal. 

 Pentru terenurile foarte slab aprovizionate  cu humus și elemente minerale de 

nutriție NPK s-a prevăzut lucrarea de fertilizare ameliorativă (radicală). 

                            AMENAJĂRI  DE  ÎMBUNĂTĂȚIRI  FUNCIARE 
AMENAJĂRI RAVENE 
                    R 

        DESECARE  
                   W 

DRENAJ TEREN PLAN 
                  D 

AMELIORARE 
SĂRĂTURI  - S 

UT SUPRAFAȚA UT SUPRAFAȚA UT SUPRAFAȚA UT SUPRAFAȚA 
34 10,9 24 - 32 124,2 86 31,2 23 12,6 
65 21,3 86 31,2   26-32 94,3 
84 30,9       
85 21,1       

        
TOTAL 84,2 TOTAL 155,4 TOTAL 31,2 TOTAL 106,9 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 



 
197 

 

 LUCRĂRI AGROPEDOAMELIORATIVE  
       

SPĂLAREA 
SĂRURILOR - As  

 

AMENDARE CU GIPS 
Ag 

FERTILIZARE 
RADICALĂ - Af 

ÎNDEPĂRTAREA 
PIETRELOR   - Xp 

UT 
 

HA UT 
 

HA UT 
 

HA UT 
 

HA 

23 12,6 23 12,6 1 - 24 456,9 1 220,7 
26-32 94,3 26 - 32 94,3 27, 28 29,4 121 0,8 

    31 - 35 80,9 122 3,6 
    50 - 65 100,8   
    74 - 126 496,0   
        
        

TOTAL 106,9 TOTAL 106,9 TOTAL 1164,0 TOTAL 225,1 
 

 

GRUPAREA TERENURILOR ÎN CLASE DE CALITATE 
 Gruparea terenurilor în clase de calitate se face, așa cum am mai spus, în funcție de 
nota de bonitare în regim natural, adică înainte de amenajare, grupând câte două clase de 
favorabilitate, după cum urmează: 

- clasa I              81 – 100 puncte 
- clasa a II-a       61 – 80 puncte 
- clasa a III-a      41 – 60 puncte 
- clasa a IV-a      21 – 40 puncte 
- clasa a V-a         0 – 20 puncte 

  
                      JIJILA -  AMENAJAMENT PASTORAL 
 

UNITATEA 
DE TEREN 

Clasa de calitate 
III 

Clasa de calitate 
IV 

Clasa de calitate 
V 

  

 nota Supraf. nota Supraf. nota Supraf.   
Total ha  81.7  736.7  572.2   
 

După cum se poate observa, cea mai mare parte a terenurilor se încadrează în  

clasa a IV-a de calitate, respectiv 736.7 ha (52.97 %) 

PRETABILITATEA DUP Ă AMENAJARE 
 Păstrând formula și specificațiile termenilor de la capitolul VI, după aplicarea 
măsurilor de ameliorare și amenajare, rezultă următoarea situație: 
UNITĂȚI DE PRETABILITATE   JIJILA -  DUP Ă AMENAJARE 
 

Nr 
crt  
 

Formula unit ății  
de pretabilitate  

Suprafa ţa pe clase de                
pretabilitate 

U.T. componente  

I II III IV 
 CLASA   I  

       
 CLASA a II -a 

1 IIAS D2 – m33  134,1   24. 26. 28-30. 33. 86 
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2 IIAS D2N2 – m33s25  12,6   23; 
       
 CLASA a III -a 

3 IIICZ D3Q2 – m33   31,3  36.37.58. 59. 62. 66. 82. 
105; 

4 IIIAS Q3D2 – m33    53,6  25. 27. 32; 
5 IIIEC  D3Q2N2 – g21   72,2  88. 89. 113. 114. 115; 

         CLASA a IV -a 
6 IVCZ D4Q2 – m33    103,7 38. 60. 63. 67. 83. 106; 
7 IVCZ D4P2Q2 – m33    283,4 2.3.10-15.35.39-

49.61.64. 68-73. 97-101. 
107-112; 

8 IVCZ D4P3Q2 – m33    137,4 4-9. 16-18. 102-104; 
9 IVAS C4D2 – f52s23    1,5 31; 
10 IVKZ D4E3Q2 – m33    12,9 50; 
11 IVEC N4D3Q2 - g21    43,0 87; 
12 IVFZ H4D3Q2 – m42    84,2 34. 65. 84. 85; 
13 IVEC D4P2Q2N2 – g21i4    86,0 19-22. 90-95. 116-120; 
14 IVECD4P3Q2N2 – g21i4    2,6 96; 
15 IVCZ D4E3P2Q2 – m33    88,5 51-57. 74-81; 
16 IVAT D4E4P2Q2 – i3ţ4    14,9 123-125; 
17 IVAT D4E4P3Q2 – i3ţ4    3,6 126; 
18 IVEC D4V3P3Q2 –o93d2ţ4    4,4 121. 122; 
19 IVLS D4V4P2Q2 –o93d1i3    220,7 1; 
 TOTAL  1390,6 ha   146,7 157,1 1086,8  
 

După cum se poate observa, cele mei importante modificări privesc terenurile de pe 

luncă, acestea putând promova prin desecare, drenaj și ameliorarea sărăturilor, până în 

clasa a II-a, cu singura restricție regimul precipitațiilor dar și acesta se poate corecta prin 

irigații, așa încât cele 134,1 ha pot trece în clasa I (fără restricții). Rămân în clasa a II-a 

terenurile care au textura grosieră, nisipolutoasă, factor neameliorabil. 

Din clasa a IV-a promovează UT 86 (Gleiosol) până în clasa a II-a. Clasa a III-a 

rămâne neschimbată. Din clasa a IV-a, în afară de UT 86 deja menționat, nu dispare decât 

caracterul bolovănos (Z), dar nu se produce o ameliorare în ce privește clasa de 

pretabilitate, modificându-se doar grupa. 
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Reacţia solului este : 
 
REACTIA SOLULUI 

Slab acida 
US:1 
220,7 ha/15,87% 

Neutra 
US: 30.35 
47,4/.6,41% 
 

slab alcalină 
US: 2-29.31-34.36 
1122,5 ha/.80,72 % 

Continutul de humus  

Foarte mic Mic US: 3-6.9. 

10.14-31.33.34 

36. supraf. 

954,6 ha./68,65% 

 

 

Mijlociu US:  
1.2.7.8.11-13.32. 
 
supraf 436,0 ha/31,35 % 

            
            

 

Azot tot al  

Foarte mic 
US: 3-5.14. 
16.19-21.24- 
27.29-31.34. 
36 
509,8 ha/ 
36,66% 

Mic US: 
6.9.10.15.17. 
18.22.23.33. 
supraf. 
419,3 ha/ 
30,15% 
 

Mijlociu US: 1.2.7.8.11-13. 
28.32.35. 
Supraf. 461,5 ha/33,19 % 

 

Fosfor mobil  
 Mic US: 

2.3.35.36. 
190,0 ha/ 
13,66% 
 

Mijlociu US: 1.16.18.23.26. 
32.33.34. 
Supraf. 583,4ha/41,95% 
 

MareUS: 4.5.8.10.14.17 
19-21.27-31. 
Supraf. 459,1 ha / 
33,02 % 
 

foarte mare US: 6.7.9.11- 
13.15.22.25. 
supraf.158,1 ha/11,37% 
 
 

Potasiu mobil  
 mic US:2.4. 

6.10.14.18. 
19.21.24-26 
28-31.34.36 
535,1 ha/ 
38,48% 

Mijlociu US: 1.3.9.16.17.20. 
23.27.32.33.35. 
Supraf. 728,9 ha/52,42% 
 

Mare US: 8.12.13.22. 
Supraf 47,2 ha/ 
3,39% 
 
 

 foarte mare US: 5.7.11.15 
supraf. 79,4 ha/5,71% 

 

Facem precizarea că aceste date se încadrează în intervalele normale de variație 

pentru fiecare unitate de sol, dar ele nu evidențiază situația agrochimică în detaliu deoarece 

se bazează pe un număr restrâns de probe, câte una pentru fiecare unitate de sol, 

prelevată dintr-un singur punct, profilul principal. 

Cartarea agrochimică se bazează pe un număr mult mai mare de probe medii, 

constituite din 30-40 probe parțiale (sondări) și vizează numai stratul superior al solului 

(primii 20 cm). 

Cu toate acestea, putem să observăm că reacția solului este slab alcalină la peste 

80 % din suprafața amenajamentului, conţinutul de humus și azot total este mic sau foarte 

mic la peste două treimi din suprafață. 

Conținutul de fosfor mobil și potasiu mobil sunt, cu precădere, mijlocii.    
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US/Suprafata (Ha) Nr. 
TEO 

Incadrarea TEO urilor în clase de pretabilitate după ameliorare 
I II III IV V VI  

US 001-supraf. 220,70 
ha 

1    220,70   Fertilizare radicală 
Indepartarea pietrelor 

US 002-supraf. 78,10 
ha 

2-9    78,10   Fertilizare radicală 
 

US 003-supraf. 89,00 
ha 

10-
18 

   89,00   Fertilizare radicală 
 

US 004-supraf. 33,00 
ha 

19-
22 

   33,00   Fertilizare radicală 
 

US 005-supraf. 12,60ha 23  12,60     Fertilizare radicală 
Amendare cu gips 
Spalarea sarurilor 
Ameliorarea saraturilor 

US 006-supraf. 23,50 
ha 

24  23,50     Fertilizare radicală 
Desecare de suprafata 

US 007-supraf. 6,40 ha 25   6,40    Desecare de suprafata 
US 008-supraf. 10,50 
ha 

26  10,50     Desecare de suprafata 

US 009-supraf. 23,90 
ha 

27   23,90    Fertilizare radicală 
Desecare de suprafata 
Amendare cu gips 
Spalarea sarurilor 
Ameliorarea saraturilor 

US 010-supraf. 
5,50 ha 

28  5,50     Fertilizare radicală 
Desecare de suprafata 
Amendare cu gips 
Spalarea sarurilor 
Ameliorarea saraturilor 

US 011-supraf. 15,70 
ha 

29  15,70     Desecare de suprafata 
Amendare cu gips 
Spalarea sarurilor 
Ameliorarea saraturilor 

US 012-supraf. 13,90 
ha 

30  13,90     Desecare de suprafata 
Amendare cu gips 
Spalarea sarurilor 
Ameliorarea saraturilor 

US 013- 
supraf. 
1,50 ha 

31    1,50   Fertilizare radicală 
Desecare de suprafata 
Amendare cu gips 
Spalarea sarurilor 
Ameliorarea saraturilor 

US 014- 
supraf. 
23,30 ha 
 

32   23,30    Fertilizare radicală 
Desecare de suprafata 
Amendare cu gips 
Spalarea sarurilor 
Ameliorarea saraturilor 

US 015- 
supraf. 
44,70 ha 

33-
34 

 33,80  10,90   Fertilizare radicală 
Indiguiri+Regularizari 
curs de apa 
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US 016- 
supraf. 
11,40 ha 

35    11,40   Fertilizare radicală 
 

US 017- 
supraf. 
118,90 ha 

36-
49 

  10,40 108,5   Fertilizare radicală 
 

US 018- 
supraf.51,60 ha 

50-
57 

   51,60   Fertilizare radicală 
 

US 019- 
supraf.3,60 ha 

58-
59 

  3,60    Fertilizare radicală 
 

US 020- 
supraf.10,60 ha 

60-
61 

   10,60   Fertilizare radicală 
 

US 021-supraf. 
13,70 ha 
 

62-
64 

  2,20 11,50   Fertilizare radicală 
 

US 022-supraf. 
21,30 ha 
 

65    21,30   Fertilizare radicală 
Indiguiri+Regularizari 
curs de apa 

US 023-supraf.61,20 66-
73 

  1,90 59,3   Fertilizare radicală 
 

US 24-supraf.49.80 74-
81 

   49,80   Fertilizare radicală 
 

US 25-supraf.7,20 82   7,20    Fertilizare radicală 
 

US 26-supraf.4,20 83    4,20   Fertilizare radicală 
 

US 27-supraf.30,90 84    30,90   Fertilizare radicală 
Indiguiri+Regularizari 
curs de apa 

US 28- 
supraf.21,10 

85    21,10   Indiguiri+Regularizari 
curs de apa 

US 29-supraf.31,20 86    31,20   Desecare de suprafata 
Drenaj de adancime 
Fertilizare radicala 

US 30-supraf.43,00 87    43,00   Fertilizare radicala 
US 31-supraf.51,40 88-

96 
  29,30 22,10   Fertilizare radicala                                                                                                     

US 32-supraf.89,20 97-
104 

   89,20   Fertilizare radicala                         

US 33-supraf.68,70 105-
112 

  6,00 62,70   Fertilizare radicala                                                                                                     

US 34-supraf.76,40 113-
120 

  42,90 33,50   Fertilizare radicala                                                                                                     

US 35-supraf.4,40 121-
122 

   4,40   Fertilizare radicala  
Indepartarea pietrelor                       

US 36-supraf.18,50 123-
126 

   18,50   Fertilizare radicala                                                                                                     

Total 1390,60    100% - 
- 

0 115,50 
8,31% 

113,4 
11,3% 

1118,00 
80,40% 

0 0  
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În  cadrul acestor unități principale de relief s-au delimitat următoarele elemente ale formei 

principale: 

   -terenuri cvasi orizontale (panta 0-2 %)………………………...   43,0 ha…. 3,09 % 
  -terenuri slab înclinate   (panta 2,1 – 5%)……………………….   29,0 ha…. 2,09 % 
  -culmi…………………………………………………………….244,2 ha….17,56 %   
  -+fund de vale îngustă …………………………………………...    84,2 ha….  6,05 % 
  - versanți ……………………………………………………........788,4 ha….56,69 % 
  -șesul aluvial…………………………………………………...... 201,8 ha….14,51 % 
 

În alcătuirea geologică a unității Jijila intră șisturile cristaline, masive granitice și 

formațiuni sedimentare aparținând Paleozoicului, motiv pentru care aceasta se mai 

numește  și zona paleozoică. 

Masivele granitice proterozoice însoțesc șisturile cristaline. Carboniferul este 

reprezentat prin stratele de Carapelit. Masivele de granitoide paleozoice  sunt cunoscute 

sub numele de granite de Greci  și granite alcaline de Turcoaia. 

Cea mai mare parte a teritoriului este  acoperită de o pătură groasă de loess depusă 

în Cuaternar (Pleistocen), aceasta fiind roca parentală pe care s-au formal solurile din 

câmpie și dealuri. Pe luncă, depozitele sunt de dată recentă și au o mare varietate 

texturală, de la grosieră la fină. 

Teritoriul Jijila este scăldat la hotarul nordic de fluviul Dunărea. Ca urmare a luat 

naștere o luncă de dimensiuni apreciabile. Pe luncă solurile au un aport freatic apreciabil 

ceea ce sporește considerabil favorabilitatea dar reversul este apariția fenomenelor de 

gleizare și salinizare secundară. Lunca a fost îndiguită şi desecată. Efectul îndiguirii  este la 

nivel optim şi  astăzi, dar sistemul de drenaj s-a deteriorat prin colmatarea canalelor de 

drenaj sau  astuparea unora dintre ele de către proprietarii  terenurilor. 

În partea de sud a teritoriului apare cursul Jijilei care e însoțit de o luncă de mici 

dimensiuni și care se varsă  în Dunăre. 

Apa freatică  apare la 1,5 - 4 m în luncă, cu efectele menționate  şi la peste  5-10 m 

în câmpie. 

Drenajul global este bun către intens în câmpie și pe  dealuri și moderat sau 

imperfect pe luncă. 

Teritoriul  cercetat  se   află amplasat  în  microzonele IL – SA (partea de luncă)  şi 

IC-SB (partea de câmpie),  ceea  ce  semnifică zona  călduroasă-secetoasă,  în  regiuni  cu  

relief  de luncă în primul caz şi   zona  călduroasă-secetoasă,  în  regiuni  cu  relief  slab  

accidentat  în  care  predomină tipul Kastanoziom în celălalt caz. Regimul termic indică o 
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temperatură medie  anuală cu puţin peste 11o C iar precipitațiile se situează la cca. 440 mm 

anual. Valorile de temperatură și precipitații se corectează în funcție de panta versanților și 

expoziția lor. 

Principalele efecte antropice se văd pe luncă, aceasta fiind îndiguită, desecată și 

drenată. În restul teritoriului, principalele efecte antropice țin de eroziunea de suprafață pe 

terenurile arabile și terasarea unor versanți pentru cultura viței de vie. 

Ca urmare a  acestui cadru natural, a rezultat o gamă largă de soluri, fiind 

identificate 36 unități de sol, grupate în cinci clase. 

 

  

Pășunea de 1390,60    ha se afla amplasata in UAT   Jijila 

Producţia și calitatea principalelor categorii de pajişti 
 
 Categoria de pajişte  Producția  

de iarbă  
(t/ha)  

Calitatea  
furajeră  

IV  Pajiști cu specii cu valoare medie, 
fertilizate sporadic cu îngrăşăminte 
naturale şi chimice, parţial 
îmbunătăţite  

6-15  Mijlocie  
Slabă  

 

IN TRUPURILE DE PASUNE - UAT  Jijila s-au determinat mai multe specii de plante cu 

grade diferite de acoperire, stabilindu-se si coeficientii  de folosire a pasunii in functie  de 

compozitia floristica a covorului ierbos. 

S-a parcurs fiecare trup de pajiste pe diagonala si s-a determinat speciile de plante intalnite 

in interiorul fiecarei suprafete pe grupe dupa criteriul botanico-economic: 

a) Graminee 

b) leguminoase 

c) cyperacee si juncacee 

d) plante din alte familii botanice 

e) muschi si licheni 

f) specii lemnoase 

o pajiste naturala buna trebuie sa aiba o buna densitate si o compozitie floristica echilibrata 

intre graminee si leguminoase. 

Vegetaţia naturală este păstrată sub forma unor islazuri degradate datorită faptului 

că cea mai mare parte  a suprafeţelor sunt pe versanti cu pante medii si lungi, vegetaţia 

ierboasă spontană este reprezentată de: Lolium perenne (gazon), Dactylis glomerata 
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(golomoţ), Agropyrum repens (pir), Medicago lupulina (lucernă sălbatică), Taraxacum 

officinalis (păpădie), Poa bulbosa (firuţa). 

 
 Incarcatura optima de animale, stabilita conform prevederilor legale in vigoare, se prevede 

in amenajamentul pastoral.   

(Conform clasarii dupa PRINCIPALELE TIPURI DE HABITATE CU PAJISTI DIN 

ROMANIA, Reconstructia ecologica a pajistilor degradate –autor Teodor MARUSCA-

Editura Universitatii Transilvania din Brasov anul 2008-pag 31-36) 

• 8 Terenuri agericole și peisaje artificiale 

Pct. 87. Terenuri agricole si peisaje artificiale, Comunitati ruderale,  

Nr.crt Tip habitat C.V. V.P. UVM 
R8703 Comunitati antropice cu Agropirum 

repens, Actium lappa, Artemisia annua si 
Ballota nigra 

R 5-10 0,2 

     
•  1 Comunitati litorale si halofile 

Pct. 15. Mlastini, stepe, tufarisuri, paduri halofile 
Nr.crt Tip habitat C.V. V.P. UVM 
R1503 Pajisti Vest pontice de Aeluropus littoralis 

si Puccinela limosa 
m 5-15 0,2 

R1529 Pajisti ponto-panonice de Hordeum 
hystrix 

m 5-10 0,2 

 
3 Tufișuri și pajiști 
Pct. 3 4  stepe si pajisti 

Nr.crt Tip habitat C.V. V.P. UVM 
R3408 
R 3411 

Pajisti daco balcanice de Festuca 
rupicola 

M 
R 

5-15 
5-15 

0,2 
0.2 

 
Pct. 36    Pajisti subalpine 

Nr.crt Tip habitat C.V. V.P. UVM 
R3604 
R3605 
R3606 
R3607 

Pajisti sud –est carpatice de parusica 
Festuca supina si Potentila ternata, paius 
de colt Festuca vesicolor si Sesleria 
rigida, 
Paius de stanci Festuca saxatilis 
Festuca amenthystina 

M 10-20 0.3 

R3609 Pajisti sud-est carpatice de teposica 
Nardus stricta 

m 10-15 0.3 

R3610 Pajisti sud-est carpatice Poa media m 15-20 0.4 
R3611 
R3612 

Pajisti sud-est carpatice de coada 
iepurelui si rogoz  Carex sempervirens si 
coarna mare  

M 5-10 0.2 

R3615 Pajisti sud-est carpatice de festuca 
xanthina 

M 5-10 0.2 

R3421 Pajisti ponto-balcanice de Artemisia M 1-5 0,1 
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lechiana, Koeleria lobata, Agropyron 
Brandzae 

Pct. 35    Pajisti xerice  silicicole                                                                                        
R3502 Pajisti daco-balcanice de Dasypyrum 

villosum, Trifolim incarnatum ssp molinerii 
si Ventenata dubia  

m 5-10 0.2 

        C.V. apreciere valoare conservativa 
                R-redusa 
                m -moderata 
                M- mare 
               FM -Foarte mare 
V.P. indice valoare pastorala  
             ≤ 5 pasune degradata 
             5-15 foarte slaba 
            15-25 slaba 
            25-50 mijlocie 
            50-75 buna 
           75-100 pasune foarte buna 
UVM Unitate vita mare  
               VP*0,02     

• In studiul prezentat pașunea de valoare pastorala slabă spre medie  cu o suprafata 

de 1390,6 ha si cu un relief variat,   poate susține o încărcătură 589,5 UVM si 

îmbunătățită ajunge la 892,76 UVM, față de calculul animalelor din registrul agricol 

(2011,6 UVM) în baza cererilor de atribuire, din RNE. Aceasta suprafata de 1390,6 

ha, va fi atribuita crescătorilor de animale pentru a acoperi necesarul zilnic de furaje 

al animalelor cu obligațiile contractuale pentru întreținerea pășunii și ameliorarea 

suprafeței atribuite. 

Pentru a satisfice încărcătura de animale de 1390,6 UVM UVM ce a rezultat din calcul se 

recomanda cresterea potentialului pășunilor prin lucrări ce sunt  prezentate in capitolul de 

lucrari tehnice pentru marirea productiei de masa verde a pasunilor si îmbunatatirea 

compozitiei floristice a pasunii si marirea suprafetei pasunii. 

 

• Prin coeficientul de folosire al ierbii, în funcție de condițiile pedo-climatice, de 

calitatea pajistei, de compozitia floristică, de metoda de pășunat, este de 73 %, iar 

daca se intervine prin cresterea cu 30% a calitatii solului, prin supraînsămânțare se 

poate creste la un coeficient de folosire a pajistii de 79,2% 

• Acolo unde încărcătura este mai mica si animalele pasc preferential se va avea in 

vedere cosirea plantelor nefolosite pentru a nu se produce o degradare a calitatii 

pajistei prin insamantare naturala cu specii neconsumate. 
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• Sunt crescatori de animale care folosesc pasunea proprie si nu  pe cea comunala si 

astfel scade incarcatura de animale.  

• Primaria, annual, atribuie crescatorilor pasunea in functie de numarul de animale 

inscris in RNE, (sau concesiune pe o perioada mai mare), dar annual elibereaza 

autorizatia de pasumat. 

• Se recomanda respectarea incarcaturii de animale, pentru a nu se ajunge la 

degradare, iar crescatorii de animale care folosesc aceste pasuni sa respecte 

recomandarile privind caile de acces, adaparea animalelor, constructiile usoare sau 

umbrare amenajate pentru protejarea acestora, sa efectuieze un pasunat pe parcele 

si astfel sa se dea posibilitatea refacerii florei, sa respecte recomandarile privind 

lucrarile tehnice si cele de ridicarea productiei pasunii si inbunatatirea fertilitatii 

solului. 

 
 
SUBCAPITOLUL 19 C 
                 ORGANIZAREA PĂŞUNATULUI 
 
    Art.1  Păşunatul se execută sub formă organizată. Orice altă formă de deţinere a 

animalelor se consideră păşunat clandestin şi contravine prevederilor prezentului 

regulament. 

   Art.2  (1)Păşunatul se efectuează pe păşunile aflate în proprietatea privată a comunei,  a 

composesoratelor pe baza unui contract de păşunat care este întocmit conform 

prevederilor prezentului regulament.   

               (2) Pe tot timpul anului este interzis păşunatul în afara amplasamentului stabilit 

prin contractul de păşunat. 

               (3) Modelul contractului de păşunat prin anexa nr.1 face parte integrantă din 

prezentul Regulament. 

  Art.3 Deţinătorii de bovine, ovine şi cabaline pot solicita pentru sezonul de păscut terenuri 

din păşunile existente pe raza UAT Jijila 

   Art.4 Solicitarea terenurilor pentru păşunat se efectuează de către preşedintele asociaţiei 

crescătorilor de bovine, preşedintele asociaţiei crescătorilor de ovine, reprezentanţii 

grupurilor de gospodări sau de către şefii de stână. 

   Art.5 Solicitarea trebuie depusă în scris la Primaria Jijila până la dat de 01 martie al anului 

în care se organizează păşunatul. 
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           În cazul închirierii de terenuri de la proprietari particulari şi composesorate, la 

solicitarea depusă la Primărie se va anexa contractul încheiat cu proprietarii terenurilor. 

    Art.6 Pe baza actelor depuse şi după verificarea acestora primarul emite o Autorizaţie de 

păşunat pentru terenurile solicitate. Modelul autorizaţiei prin anexa nr.2. face parte 

integrantă din prezentul Regulament.  

    Art.7 Sezonul de păşunat începe de la 01 mai şi se desfăşoară până la 01 noiembrie în 

cazul bovinelor şi 24 aprilie la 25 noiembrie în cazul ovinelor. 

  Art.8 Părăsirea locului desemnat pentru păscut este interzisă înainte de data 01 octombrie 

al anului în curs, cu excepţia următoarelor cazuri:  

a) În cazul în care datorită secetei, pe trupul de păşune stabilită în contract, se 

manifestă lipsa de apă şi a hranei. În acest caz se va adresa Primăriei pentru 

modificarea autorizaţiei de păşunat cu consemnarea noului amplasament. 

Acest demers trebuie precedat de un raport întocmit de o comisie format din 

primarul comunei, reprezentantul proprietarului de păşune şi reprezentantul 

proprietarilor de animale. 

     Art.9 Este interzis păşunatul pe toată durata a anului pe fâneţele şi culturile agricole, pe 

tot teritoriul UAT Jijila. 

     Art.10 (1) Deţinătorii de păşuni în contractele de păşunat stabilesc taxele de păşunat 

pentru fiecare categorie de animale. Aceste taxe se aprobă prin vizarea contractelor de 

păşunat de către primarul localităţii. 

(2) De asemenea deţinătorii de păşuni pot solicita de la chiriaşi depunerea unor 

garanţii băneşti de bună gestiune a păşunilor. 

      Art.11 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie şi se 

sancţionează conform prevederilor din prezentul Regulament 

 

OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORILOR DE ANIMALE  

      Art.1 Deţinătorii de animale, persoane fizice şi persoane juridice cu domiciliul sau 

reşedinţa în comuna Jijila si localitatile suburbane, sunt obligaţi: 

a) să înregistreze la Biroul agricol efectivele de animale; 

b) să actualizeze datele declarate la Biroul agricol în cazul în care s-a schimbat 

numărul efectivelor de animale; 

c) să înregistreze animalele conform OUG 127/2003, OUG 49/2006, L 

514/2006; 

d) să efectueze păşunatul numai pe terenul stabilit în autorizaţia de păşunat;  
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e) să nu lase nesupravegheate animale pe păşune; 

f) să achite amenda în cazul în care animalul din proprietatea sa a fost găsit în 

afara terenului desemnat pentru păşunat, în interval de 48 ore. 

 

OBLIGAŢIILE PĂSTORILOR ŞI RESPONSABILILOR DE TURME  

     Ar.1 Responsabilii de turme sunt obligaţi: 

g) să încheie contract de păşunat cu deţinătorii păşunilor, conform prevederilor 

prezentului Regulament; 

h) să respecte întocmai prevederile referitoare la sezonul de păşunat şi 

amplasamentul de păşunat; 

i) răspunde material pentru pagubele produse de animalele lăsate la grija lui; 

j) răspunde material pentru pagubele produse de animale din neglijenţa 

angajaţilor săi; 

k) răspunde material pentru integritatea şi sănătatea animalelor lăsate la grija 

lui; 

l) are obligaţia să efectueze lucrări de îmbunătăţiri pe trupurile de păşune 

primite în administrare după cum urmează: 

- curăţirea suprafeţelor de păşuni de buruieni 

- nivelarea muşuroaielor 

- strângerea pietrelor şi a resturilor vegetale de pe păşunea închiriată 

- schimbarea coşarelor din trei în trei zile 

OBLIGAŢIILE CONSILIUL LOCAL 

   Art.1 Să emite în termen de 10 zile de la înregistrare autorizaţia de păşunat în cazul în 

care toate formalităţile şi demersurile corespund prevederilor prezentului Regulament. 

  Art.2 Să acorde sprijin prin compartimentul agricol de specialitate în evaluarea pagubelor 

produse de animale. 

  Art.3 Să aplice sancţiuni împotriva celor care nu respectă prevederile prezentului 

Regulament.  

CAP. VI SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII 

  Art.1 În spiritul prezentului Regulament coroborat cu prevederile Legii nr.72/2002, Legea 

zootehniei constituie infracţiune următoarele fapte: 

- distrugerea unor loturi semincere prin păşunat, cosit sau pe alta cale se 

pedepsesc cu închisoare de la 2 luni la 2 ani. 

   Art.2 În spiritul prezentului Regulament constituie contravenţii următoarele fapte: 
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a.- începerea păşunatului fără contractul de păşunat aprobat de Primărie şi 

autorizaţie de păşunat emis de Primărie; 

b.- nerespectarea amplasamentului stabilit pentru păşunat prin contractul de 

păşunat; 

b) nerespectarea perioadei de păşunat sau părăsirea amplasamentului stabilit 

înainte de data stabilită prin prezentul Regulament; 

c) acceptarea în turme a animalelor străine (din afara comunei) fără aprobarea 

autorităţilor locale; 

d) lăsarea nesupravegheat a animalelor pe terenurile cultivate; 

e) neprezentarea şi nedeclararea pentru identificarea, individualizarea şi 

înregistrarea animalelor; 

f) efectuarea păşunatului cu un efectiv mai mare decât cel stabilit în autorizaţia 

de păşunat. 

   Art.3 Comiterea faptelor prevăzute încap VI art. 2 literele a), b) şi c) la prezentul 

Regulament constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de 1000-2500 lei, faptele 

prevăzute la cap VI art.2, literele  d), f) şi g) se sancţionează cu amendă de 500-1500 lei. 

  Art.4 (1)Animalul nesupravegheat, depistat pe terenurile cultivate, va fi mânat de către 

persoana (sau persoanele) care l-a depistat spre un loc desemnat în acest sens , iar 

proprietarului se va aplica o sancţiune sub formă de taxă de gloabă după cum urmează: 

- cabaline, bovine adulte 1500 lei/cap 

- mânji şi viţei 150 lei/cap 

- ovine, caprine 20 lei/cap 

- porcine 30 lei/cap 

(2) Dacă proprietarul animalului reţinut nu se prezintă pentru achitarea taxei de gloabă în 

timp de 24 ore, animalul va fi valorificat prin abator specializat, iar contravaloarea va intra 

în bugetul local al comunei. 

  (3) Vânzarea animalelor se va face de către o comisie desemnată de primarul comunei 

prin dispoziţie. Din comisie vor face parte două persoane din aparatul de specialitate al 

primarului şi trei consilieri. 

  (4)Persoana care a efectuat gloaba va primi 50% din amenda aplicată proprietarului 

animalului. Sancţiunile se aplică de către persoana desemnată de către primarul comunei 

Jijila si localitatile suburbane şi de către lucrătorii postului de poliţie Jijila. 

 Art.5 Neîndeplinirea obligaţiilor de către păstori şi responsabilii de turme, prevăzute la 

art.15 din prezentul Regulament se pedepseşte cu amendă cuprinsă între 1000-2500 lei. 
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  Art. Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 3, 4 şi 5 din prezentul regulament se aplică de 

către organele de specialitate ale Primăriei Jijila numiţi prin dispoziţia primarului comunei 

precum şi organele de poliţie. 

 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

  Art.1 (1) La propunerea primarului consiliul local poate transforma cuantumul contravenţiei 

constatate în zile muncă în folosul comunităţii. 

(2) Valoarea unui zile muncă se calculează luându-se ca bază de referinţă salariul 

minim pe economic valabil la aceea dată. 

(3) Amenzile se fac venit la bugetul local. 

  Art.2 Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotărâre a consiliului local. 
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Anexa 1 

 
Contract 

 
Privind închirierea p ăşunilor pentru p ăşunat 

Nr. ______ din __ . __ . 201_ . 
 

I. părţile contractante  
Între_____________________________________________________ cod fiscal/ 

CNP __________________________ sediul/domiciliul ___________________ str. 
____ _______________ nr. _______ judeţul ________________ cod poştal 
_______________ nr. telefon _________________ cont virament 
__________________________________ deschis la ________________________ 
reprezentant(ă) prin ______________________  în calitate de proprietar  

 
şi 

________________________________________________________ cod fiscal/ CNP 
__________________________ sediul/domiciliul ___________________ str. ____ 
_______________ nr. _______ judeţul ________________ cod poştal 
_______________ nr. telefon _________________ cont virament 
__________________________________ deschis la ________________________ 
reprezentant(ă) prin ______________________  în calitate de beneficiar  

      s-a încheiat următorul contract. 
 

II. Obiectul Contractului 
 

Art.1. Închirierea suprafeţei de _________ ha din păşunea  _________________ 
_____________________________________________________________________ 
parcela _____________________ pentru păşunatul următoarelor animale: 

a). ______________________  bovine şi a cabaline adulte; 
b). ______________________  tineret bovin şi cabaline de 1-2 ani; 
c). ______________________  ovin şi caprine peste 1 an; 
d). ______________________  tineret bovin şi cabalin de 1 an; 
e). ______________________  tineret ovin şi caprin sub 1 an; 
f). ______________________  porcine peste 6 luni; 
g). ______________________  tineret porcin sub 6 luni; 

 
Art.2. Păşunatul începe la data de ___ . ___ . 201__ . şi încetează la data de ___ 

.___ . 201__ . 
 

III. Obligaţiile Părţilor 
  

Art.3. Proprietarul  păşunii se obligă: 
 

a). să delimiteze prin marcaje şi să predea, pe bază de procese verbale, suprafaţa de 
păşune închiriată, împreună cu fondurile fixe aferente(dacă este cazul); 

b). să stabilească şi să marcheze vizibil căile de acces către păşune închiriată pentru 
animale şi vehicule;  
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c). să facă împreună cu beneficiarul, instruirea personalului pe pază a turmei sau 
cirezii privind efectuarea păşunatului şi îngrijirea fondurile fixe, precum şi cu 
privire la respectarea Regulamentului comunal de păşunat. 

 
Art.4. Beneficiarul se obligă: 
a). să se prezinte şi să participe, împreună cu proprietarul păşunii, la predarea-

primirea suprafeţei de păşune închiriată, la data stabilită de comun acord; 
b). să introducă la păşunat numărul şi speciile de animale prevăzută în contract pe 

păşunea închiriată; 
c). să îngrijească şi să păstreze în buna stare fondurile fixe puse la dispoziţie pe 

păşunea închiriată de proprietarul păşunii; 
d). să execute, din iniţiativă proprie sau la cererea  proprietarului păşunii, lucrările de 

întreţinere a păşunii; împrăştierea muşuroaielor şi distrugerea vegetaţiei 
nefolositoare, strânsul pietrelor, gunoaielor şi cioatelor, greblatul păşunii. 

e). să  deţină la fiecare stână sau cireadă numărul maxim de câini însoţitor admişi 
potrivit reglementărilor în vigoare, vaccinaţi antirabic şi cu jujeu reglementar; 

f). să predea proprietar direct al păşunii, la sfârşitul sezonului de păşunat, pe bază 
de proces-verbal, păşunea închiriată şi toate fondurile fixe încredinţate pe durata 
contractului, în bună stare; 

g). să păşuneze numai pe suprafaţa de păşune închiriată şi să circule cu animale şi 
vehicule pe căile de acces stabilite de către proprietarul direct al păşunii prin 
proces-verbal de predare-primire a păşunii închiriate. 

h). să execute la timp şi în condiţii corespunzătoare lucrările de îmbunătăţire a 
păşunilor; 

i). să mute porţiile de târlire la 3 zile şi să împrăştie pe păşune gunoiul rezultate de la 
locurile de odihnă ale animalelor. 

 
 MODALITĂŢI ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ DE PĂŞUNAT 

Art.5. Beneficiarul se obligă, să achite, prin dispoziţie de plată sau în numerar, taxa 
de păşunat stabilită proprietarului păşunii pentru animalele prevăzute în prezent contract, 
calculată potrivit prevederilor legii. 

Art.6. La închirierea contractului beneficiarul se obligă să facă dovada asigurării 
mijloacelor financiare prin: achitarea taxei de păşunat înaintea învoirii animalelor la 
păşunat. 
 

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
 

Art.7. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 
contractuale, părţile datorează penalităţi prevăzute în Codul fiscal, precum şi despăgubiri 
în vederea acoperirii prejudiciilor cauzate din culpă, în măsura în care nu au fost 
acoperite în întregime prin plata penalităţilor. 
 
IV.  ALTE CLAUZE 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____ 
 
V. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte una pentru fiecare parte 

semnatară.  
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           PROPRIETARUL      BENEFICIARUL  
     ______________________           ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa 2 
 
 
   

Autoriza ţie de p ăşunat 
 

 
 
     Având în vedere solicitarea nr. ___/ _____ înaintat de 

________________________________ domiciliat în __________ ___________________ 

având actul de identitate _____________________. 

     Luând în considerare contractului de păşunat încheiat la data de __________ şi vizat de 

primarul comunei Cozmeni prin prezenta se autorizează păşunatul pe trupurile de păşune / 

fâneţe identificate cu nr. cadastral 

_______________________________________________ , având o suprafaţă de 

_____________ ha. 

      Păşunatul pe amplasamentul autorizat se desfăşoare conform şi în limitele stabilite prin 

Hotărârea consiliului local. 

 Efectivul maxim de animale pe care se poate păşuna pe suprafaţă încheiată este de 

_______________________________________________________. 

      Nerespectarea prevederilor regulamentului comunal de păşunat atrage după sine 

revocarea autorizaţiei şi aplicarea sancţiunii conform celor stabilite în Hotărârea consiliului 

local privind organizarea păşunatului pe anul ........ 
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A N C H E T A P A S T O R A L Ă 
DENUMIRE STÂNĂ:  
Descriere amplasare:………………………………………………………………  
       - Coordonate GPS ………………………………………… 
Caracteristici:  

- Construcţie               Permanentă…………………………………………………  
Sezonieră…………………………………………………  

Nume şi prenume conduc ător (şef) stân ă :………………………………………..,  
Vârsta ……..ani, Adresa: Localitate …………………………………, nr …………, cod poştal 
..................., judeţ........................, nr. telefon..........................................  
SUPRAFAŢA PĂŞUNII: ..................ha  
Tipul de păşune :  
- alpin ă (2200-2500 m alt.) :  
 
- subalpin ă (1800-2200 m alt.) : nardet ___ ; festucet (airoides) ; ___, agrostet (rupestris) 
___, buruieni__  
 
- montan ă superior (1400 – 1800 m alt.) :  
 
nardet ____ ; festucet (rubra) ; ____, agrostet (capillaris) ____, buruieni ___  
- montan ă inferior (800 – 1400 m alt.) :  
 
nardet ____ ; festucet (rubra) ; ____, agrostet (capillaris) _____, buruieni ___  
- dealuri (200 – 800 m alt.)  
 
festucet (valesiaca) ; __ agrostet (capillaris) ____,buruieni___________  
- câmpie (0 – 200 m alt.)_______  
- lunci şi depresiuni ___________  
- sărături ____________________  
- nisipuri ____________________  
Degradare păşune: stâncării________, râmături porci mistreţi ________, supratârlire 
______,eroziune______, exces de umiditate_______, aciditate_____, vegetaţie 
lemnoasă______, cioate _______, buruieni _______ alte_____ 
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Lucr ări de îmbun ătăţire a covorului ierbos:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________  
ANIMALE (din ce localitate/localităţi sunt)  

Proprietate personală (a celor care muncesc la stână):  

Alţi proprietari :  

Total ovine :  

Din care: Mânzări ___________  

Sterpe ____________  

Tineret peste 1 an (mioare) ________  

Tineret sub 1 an ( miei) ___________  

Berbeci __________________  

Rasa:  

Total bovine :  

Din care: Vaci lapte ___________  

Vaci fără lapte _________  

Juninci ______________  

Tineret peste 1 an _______  

Tineret sub 1 an _______  

Tauri _________  

Rasa:  

Total cabaline ; d. c. Cai adulţi _________, mânji___________  

Total câini : _________________; Rasa ______________  

Din care cu jujeu_________  

EVIDENŢA MONTELOR:  

ÎNGRIJITORI, nr ________, vîrsta medie _________  

Din care: __________( ___ ani ), studii__________, salariu lunar ______________  

__________( ___ ani ), studii__________, salariu lunar ______________  

__________( ___ ani ), studii__________, salariu lunar ______________  

__________( ___ ani ), studii_________ , salariu lunar ______________  

__________( ___ ani ), studii_________, salariu lunar ______________  

DURATA SEZON PĂŞUNAT  

Data urcării pe munte: .............................  

Data estimată a coborârii ....................  
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CONTRACT nr ....... la Primăria:___________________  

Pentru nr.__________animale, (________UVM), din care pe categorii:  

Plata la ha de păşune _____lei /ha  

Modul de târlire : normal ___, supratărlire______, câte zile ________  

Existenta unor construc ţii şi amenaj ări pastorale pe teritoriul p ăşunii:  

Distan ţa la care se g ăseşte: - apa pentru adăparea animalelor ...........  

- apa ce se folosește la stână ..............  

Produc ţia medie de lapte la m ăsură (data ..............................)  

Vaci........ l/cap, cu limite între ........... şi ..............  

Oi.............  

Producţia medie de lapte muls zilnic la întreg efectivul, în luna iunie ..........., iulie ................, 

august......  

Procesare lapte:  

- telemea ___________  

- burduf – coajă de brad __________  

 

- băşică porc ____________  

- piele oaie _____________  

- plastic ______________  

- urdă _____________  

- predare proaspăt la procesare _____________  

Dacă doreşte să se înscrie în asociaţia producătorilor de lapte  

Da ___________, Nu _________  

Atacuri animale sălbatice:  

- daune :  

Ce probleme deosebite semnalează pentru îmbunătăţirea situaţiei păstoritului în aria 

protejată ?  

(efective, adăposturi, dotări, organizare, etc. )  

Data efectuării anchetei:  

      
   Întocmit,                                                                    Declaranti: 
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                                                                  Avizat, PRIMAR  
SITUAŢIA  
privind starea actuală, lucrări de îmbunătăţire şi folosire a fondului pastoral  
pe anul 2016 din Comuna ...................................  
 
1. STAREA ACTUALĂ  
SPECIFICARE  Suprafaţa (ha)  Folosire iarbă anual 

(ha)  
Abandonate (ani)  

1 an  5 ani  10 ani  
Păşuni naturale  
Fâneţe naturale  
Arabil (pârloage)  
Livezi pomi abandonate  
TOTAL:  
Aşezare în zona de:  Depresiune (şes)  Deal  Munte  
Panta  Panta  
mecanizabil  < 20%  

mecanizab  
> 20%  
nemecaniz  

< 20%  
mecanizab  

> 20%  
nemecaniz  

Hectare  
Factori 
limitativi de 
sol:  

Fară restricţii  Aciditate sol  Exces 
umiditate  

Eroziune  Pietriş  

Hectare  
Vegetaţie 
ierboasă 
invadată de:  

Normală  
(neinvadat)  

Vegetaţie 
lemnoasă  

Buruieni  Cioate  Muşuroaie  

Hectare  
Producţia de 
masă verde 
(t/ha)  

sub 5 t  6-10 t  11-15 t  16-20 t  Peste 20 t  

Păşuni naturale (ha)  
Fâneţe naturale (ha)  
Arabil (pârloage) (ha)  
Livezi abandonate (ha)  
 
2. LUCRĂRI DE IMBUNĂTAŢIRE REALIZATE ÎN ANUL 2015  

•  Defrişare vegetaţie lemnoasă...........................____________ha  

•  Curăţiri (buruieni, cioate, pietre, etc.) nivelat muşuroaie, etc. _____________ha  

•  Târlire cu animalele : - normală (3-5 nopţi o oaie / m2) _____________ha  
- supratârlire (peste 6 nopţi) ....................______________ha  

•  Aplicare gunoi de grajd ( cant. de 20-40 t /ha sau ______) ............__________ha  

•  Amendare cu calcar (cant. de 5 t/ha sau _____)......__________ha  
1.  Fertilizare cu îngraşăminte chimice (cant. ______s.a. kg/ha).. 

__________ha  

•  Reînsămânţare şi supraînsămânţare pajişti degradate 
...................__________ha  

•  Loturi semincere graminee şi leguminoase perene ................. 
.....__________ha  

 
Semnat:  REPREZENTANT CAMERA AGRICOL Ă 
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CAPITOLUL 20 
 
LEGISLATIE  
 
 

DICTIONAR AL TERMENILOR 

Au fost folosiți următorii termenii şi expresiile  de mai jos si care  au următoarele 
semnificaţii:  

a) capacitate de păşunat - populaţia maximă pe care o pajişte o poate susţine pe termen 
nelimitat; 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;  

b) ciclu de păşunat - numărul de zile în care animalele păşunează efectiv pe o suprafaţă de 
pajişte, precum şi timpul scurs de la scoaterea animalelor de pe teren şi până la 
reintroducerea lor la păşunat pe aceeaşi suprafaţă;  

c) încărcătură optimă - numărul de UVM/ha calculat în funcţie de producţia vegetală şi 
cerinţele nutriţionale ale animalelor fără a produce daune compoziţiei floristice şi faunei 
sălbatice;  

d) palatabilitate - preferinţele alimentare înnăscute sau dobândite ale animalelor pentru 
consumul selectiv al plantelor în funcţie de conţinutul în substanţe nutritive, arome, toxine 
etc.;  

e) păşunat excesiv (suprapăşunat) - expunerea plantelor de pe pajişti la păşunat intensiv 
pentru perioade lungi de timp sau fără perioade de odihnă suficiente, care conduce la 
reducerea utilităţii, productivităţii şi biodiversităţii pajiştilor;  

f) subutilizare - utilizarea unei pajişti cu o încărcătură de animale mai mică de 0,3 UVM/ha;  

g) utilizare durabilă - gospodărirea pajiştilor astfel încât să permită menţinerea 
biodiversităţii, creşterea productivităţii, capacitatea de regenerare, vitalitatea lor. ) 
 
 
LEGISLATIE 
 
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, 

în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 
ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru 
agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor 
pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, 
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(CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

ţinând cont de prevederile art. 27 alin. (13) şi ale anexei V din Regulamentul (CE) nr. 
1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală 
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), 

în temeiul 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 emite urmatorul ordin. 

Art. 1. 

(1) Pentru contractele încheiate potrivit art. 9 alin. (1) şi (2) 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 se 
asigură o încărcătură optimă de animale pe hectar, calculată conform metodologiei din 
prezentul ordin. 

 
Ordinul 544/2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar 
de pajiste  
Art. 9  

(1) Amenajamentul pastoral cuprinde:  

a) actele care stau la baza dreptului de proprietate, inclusiv schita pajistii sau planul 

cadastral;  

b) determinarea suprafetei pajistii sau a portiunilor din care se compune pajistea, cu 

prezentarea denumirii, suprafetei, vecinatatilor si a hotarelor;  

c) descrierea situatiei geografice si topografice a pajistii sau a diferitelor unitati in 

cazul in care pajistea se compune din mai multe portiuni;  

d) descrierea solului pajistii;  

e) descrierea florei pajistii;  

f) calitatea pajistii;  

g) determinarea partilor de pajiste care sunt oprite de la pasunat;  

h) perioada de pasunat;  

i) capacitatea de pasunat si incarcatura optima;  

j) stabilirea cailor de acces;  

k) stabilirea surselor si a locurilor de adapat;  

l) locurile de adapost pentru animale si oameni;  

m) impartirea pajistii pe unitati de exploatare si tarlale pentru diferite specii;  

n) lucrarile care se executa in fiecare an pentru intretinerea si cresterea fertilitatii 
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solului;  

o) lucrarile de imbunatatire anuala si pe termen lung;  

p) lucrările tehnice și instalatiile care se utilizează, cu indicarea locului de 

amplasare.  

(2) Incărcătura optima de animale, stabilita conform prevederilor legale in vigoare, se 

prevede in amenajamentul pastoral.  

 

OUG 34/2013 PRIVIND ORGANIZAREA SI EXPLOATAREA PAJISTILOR  

In contextul crizei economico-financiare actuale din Romania care a afectat și afecteaza 

în continuare sectorul agricol, având în vedere nevoia stringenta de redresare 

economica in conditiile actualei crize economice mondiale, resimtita in mod drastic si la 

nivelul economiei nationale, in considerarea faptului ca Legea nr. 214/2011 pentru 

organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor cuprinde prevederi neuniforme care 

au condus la imposibilitatea implementarii acestora in termenul prevazut, tinand cont de 

importanta cresterii animalelor si de facilitarea accesului acestora la suprafetele de 

pajisti disponibile, aflate atat in domeniul public, cat si in domeniul privat al unitatilor 

administrativ-teritoriale, incepand cu luna mai 2013, in condi tiile in care pentru 

majoritatea crescatorilor de animale singura sursa de asigurare a hranei pe perioada 

verii este masa verde obtinuta de pe pajisti, in conditiile in care Legea nr. 214/2011 

instituie obligativitatea concesionarii suprafetelor de teren ocupate cu pajisti, afla te in 

domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale, doar asociatiilor locale de crescatori 

de animale si avand in vedere ca suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat al 

unitatilor administrativ-teritoriale nu pot fi concesionate in baza Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/2007, este necesara reglementarea in 

regim de urgenta a modului de utilizare a pajistilor. Luand in considerare faptul ca 

utilizatorii de pajisti beneficiaza de plati unice pe suprafata, iar termenul-limita de 

solicitare a acestora este 15 mai 2013, situatia extraordinara se motiveaza prin 

necesitatea urgenta de adoptare a unei noi reglementari in domeniul pajistilor, in 

vederea eliminarii inadvertentelor ce conduc la producerea de efecte juridice negative, a 

evitarii blocajului implementarii schemelor de plati pe suprafata pentru anul 2013. Luand 

in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie 

situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, avand in 
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vedere faptul ca neadoptarea masurilor propuse prin prezenta ordonanta de urgenta va 

genera efecte negative, concretizate in dificultati in asigurarea hranei animalelor, fapt 

care conduce la diminuarea productiilor zootehnice cu impact direct asupra asigurarii 

resurselor alimentare pentru populatie, 

 

 

Art. 1. -  

(1) Scopul prezentei ordonante de urgenta il reprezinta reglementarea organizarii, 

administrarii si exploatarii pajistilor permanente 

(2) Pajistile permanente, denumite in continuare pajisti, sunt suprafete agricole de 

pasuni si fanete, naturale sau cultivate, folosite pentru productia de iarba sau de alte 

plante erbacee furajere, care nu au fost incluse timp de cel putin 5 ani in sistemul de 

rotatie a culturilor si care sunt utilizate pentru pasunatul animalelor si producerea de 

furaje, cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu, asa cum este prevazut la 

alin. (1) al art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 

de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in 

cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru 

agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, 

(CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificarile 

si completarile ulterioare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 30 

din 31 ianuarie 2009, denumit in continuare Regulament 

(3) In categoria pajisti sunt cuprinse si:  

a) pasunile impadurite cu consistenta mai mica de 0,4, calculata numai pentru suprafata 

ocupata efectiv de vegetatia forestiera;  

b) pasunile alpine;  

c) pasunile situate in zonele inundabile ale raurilor si in Lunca Dunarii si Rezervatia 

Biosferei „Delta Dunarii” 

(4) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica pajistilor care urmeaza sa 

fie impadurite, daca impadurirea se realizeaza cu respectarea conditiilor de mediu 

potrivit legii, exceptand plantatiile de brazi de Craciun si speciile cu crestere rapida, 

cultivate pe termen scurt, asa cum este prevazut in ultimul paragraf al alin. (2) al art. 6 

din Regulament.  
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Art. 2. - In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au 

urmatoarele semnificatii:  

a) iarba si alte plante furajere erbacee - toate plantele erbacee care se gasesc in mod 

traditional pe pasunile si fanetele naturale sau care sunt incluse in amestecurile 

specifice pentru insamantari si suprainsamantari, din familiile de graminee si de 

leguminoase utilizate ca furaje in hrana animalelor erbivore, pe baza carora se 

calculeaza productia, valoarea nutritionala a pajistii si capacitatea de pasunat;  

b) faneata - suprafata agricola inscrisa in actele de proprietate cu aceasta categorie de 

folosinta care, conform practicii agricole locale, este destinata recoltarii prin cosire de 

plante erbacee furajere pentru animale;  

c) unitate vita mare (UVM) - unitate de masura standard stabilita pe baza necesarului de 

hrana al fiecarei specii de animale, care permite conversia diferitelor categorii de 

animale;  

d) utilizator - crescator de animale persoana fizica/juridica inscrisa in Registrul national 

al exploatatiilor care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pajisti 

conform clasificarii statistice a activitatilor economice in Comunitatea Europeana pentru 

productia vegetala si animala;  

e) Registrul national al exploatatiilor (RNE) - colectia de date in format electronic care 

cuprinde informatiile de identificare a fiecarei exploatatii din Romania, potrivit Ordinului 

presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 

40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului 

de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, cu modificarile 

si completarile ulterioare;  

f) detinatori de pajisti - titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra 

acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori detinatori precari ai 

pajistilor permanente;  

g) schimbarea destinatiei suprafetelor de pajiste-schimbarea categoriei de folosinta a 

pajistilor/scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste.  

  

Art. 3. -  Sunt supuse regimului de organizare, administrare si exploatare urmatoarele 

categorii de pajisti:  

a) pajisti proprietate publica a statului, administrate de Agentia Domeniilor Statului, 

denumita in continuare ADS;  
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b) pajisti proprietate publica a comunelor, oraselor, municipiilor si a municipiului 

Bucuresti, administrate de consiliile locale ale acestora;  

c) pajisti proprietate privata a statului, administrate de ADS;  

d) pajisti proprietate privata a comunelor, oraselor, municipiilor si a municipiului 

Bucuresti, administrate de consiliile locale ale acestora;  

e) pajisti proprietate privata a persoanelor fizice si juridice;  

f) pajisti proprietate publica a statului, administrate de Regia Nationala a Padurilor - 

Romsilva.  

  

Art. 4. -  

(1) Detinatorii de pajisti, astfel cum sunt definiti la art. 2 lit. f), sunt obligati sa mentina 

suprafata totala ocupata cu pajisti la 1 ianuarie 2007, asa cum este prevazut in primul 

paragraf al alin. (2) al art. 6 din Regulament, si inregistrata in registrul agricol ca 

pasune/faneata la acea data, inclusiv cele aflate in administrarea ADS 

(2) Suprafata totala de pajisti prevazuta la alin. (1) se actualizeaza in registrul agricol 

potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobata 

cu modificari si completari prin Legea nr. 98/2009 

(3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin autoritatile cu atributii in domeniu 

aflate in subordinea sa, este autoritatea competenta pentru verificarea respectarii 

prevederilor alin. (1).  

 

Art. 5. -  

(1) Pajistile se folosesc pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje 

(2) Se interzice scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor 

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), scoaterea definitiva sau temporara din 

circuitul agricol a pajistilor se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale, pentru:  

a) amplasarea de constructii care deservesc activitati agricole;  

b) retele de comunicatii electronice sau elemente de infrastructura necesare sustinerii 

acestora;  

c) refugii montane in caz de urgenta;  

d) infiintarea de noi capacitati de producere a energiei regenerabile, care sa nu afecteze 

buna exploatare a pajistilor, declarate de utilitate publica pentru lucrari de interes 
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national, judetean sau local, in conditiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru 

cauza de utilitate publica, republicata;  

e) amplasarea obiectivelor de interes national, judetean sau local, declarate de utilitate 

publica, in conditiile legislatiei in vigoare;  

f) lucrari privind apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala, declarate de 

utilitate publica in conditiile Legii nr. 33/1994, republicata;  

g) lucrari in cadrul unor programe de dezvoltare locala/judeteana/regionala initiate de 

autoritatile administratiei publice locale 

(4) Exceptiile prevazute la alin. (3) se realizeaza cu obligatia ca beneficiarul scoaterii 

definitive din circuitul agricol a pajistilor sa recupereze din terenurile neproductive sau 

neagricole o suprafata egala cu cea aprobata a fi scoasa definitiv din circuitul agricol. 

Recuperarea acestor terenuri se face anticipat, cel mai tarziu pana la data stabilita in 

actul prin care se aproba scoaterea definitiva din circuitul agricol a acestor suprafete, 

astfel incat sa nu scada suprafata de pajisti la nivel local, judetean sau national, dupa 

caz 

(5) Pe terenurile prevazute la alin. (4) se efectueaza toate lucrarile necesare pentru 

refacerea covorului vegetal. in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, 

republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta 

(6) Pajistile pot fi incluse in intravilanul localitatilor cu avizul Ministerului Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale si cu conditia respectarii prevederilor alin. (4) 

(7) Scoaterea definitiva sau temporară din circuitul agricol a terenurilor având categoria 

de folosință pajiști pentru realizarea obiectivelor de investiții prevazute la alin. (3) se 

face numai în conditiile prevazute de legislatia în vigoare, precum și cu respectarea 

metodologiei ce se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in 

termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.  

  

Art. 6.  - Folosirea si exploatarea pajistilor se fac cu respectarea bunelor conditii agricole 

și de mediu, în conformitate cu prevederile legale in vigoare.  

  

Art. 7. -  

(1) Supraînsămânțarea pajistilor se realizeaza numai cu semințe de plante erbacee 

furajere perene din familiile de graminee și leguminoase sau amestecuri ale acestora 

(2) Supraînsămânțarea pajistilor cuprinse in ariile protejate se realizeaza numai cu 

seminte din specii adaptate specificului climatic din respectivele arii protejate.  
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Art. 8. -  In cazul înstrăinării pajiștilor prevazute la art. 3 lit.d) si e), noul proprietar este 

obligat să mențină categoria de folosinta a terenului, cu respectarea prevederilor legale 

în vigoare.  

  

Art. 9. -  

(1) Pentru punerea în valoare a pajistilor aflate în domeniul public al comunelor, 

oraselor, respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora, unitatile 

administrativ-teritoriale, prin primari, in conformitate cu hotararile consiliilor locale, in 

baza cererilor crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice avand animalele 

inscrise in RNE, incheie contracte de concesiune/inchiriere, in conditiile legii, pentru 

suprafetele de pajisti disponibile, proportional cu efectivele de animale detinute in 

exploatatie, pe o perioada de maximum 5 ani 

(2) Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunelor, oraselor, 

respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora, unitatile administrativ-

teritoriale, prin primari, in conformitate cu hotararile consiliilor locale, in baza cererilor 

crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE, 

incheie contracte de inchiriere, in conditiile legii, pentru suprafetele de pajisti disponibile, 

proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie, pe o perioada de maximum 

5 ani 

(3) Consiliile locale ale comunelor, oraselor, respectiv ale municipiilor vor dispune cu 

privire la initierea procedurii de concesionare/inchiriere pana la data de 1 martie a 

fiecarui an, in baza hotararii consiliului local al comunei, orasului, respectiv al 

municipiului 

(4) Anual, pana la data de 1 martie, primarii comunelor, oraselor, respectiv ai 

municipiilor verifica respectarea incarcaturii de animale/ha/contract, in corelare cu 

suprafetele utilizate, si stabilesc disponibilul de pajisti ce pot face obiectul 

concesionarii/inchirierii ulterioare 

(5) Lucrarile de intretinere a pajistilor si a utilitatilor zoopastorale se vor efectua de catre 

crescatorii de animale care le folosesc. Conditiile si nivelul acestor lucrari vor fi cuprinse 

in contractul de concesiune/inchiriere, intocmit pe baza contractului-cadru aprobat prin 

ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului dezvoltarii 

regionale si administratiei publice, emis in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare 

a prezentei ordonante de urgenta 
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(6) Pentru contractele incheiate potrivit alin. (1) si (2) se va asigura o incarcatura optima 

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

incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste se stabileste prin ordin al ministrului 

agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei 

ordonante de urgenta 

(7) Resursele financiare rezultate din administrarea pajistilor proprietate publica sau 

privata a comunelor, oraselor, respectiv a municipiilor se fac venit la bugetele locale ale 

comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz 

(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pentru anul 2013, consiliile locale ale 

comunelor, oraselor, respectiv ale municipiilor trebuie sa initieze procedura de 

concesionare/inchiriere in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei 

ordonante de urgenta.  

  

Art. 10. - In vederea accesarii fondurilor europene aferente platilor pe suprafata, 

persoanele fizice si juridice proprietari/utilizatori de pajisti au obligatia sa asigure o 

incarcatura minima de 0,3 UVM/ha.  

  

Art. 11.  - Utilizatorii pajistilor au obligatia de a lua toate masurile pentru intretinerea 

acestora, cu mentinerea categoriei de folosinta.  

  

Art. 12. -  

(1) Pentru pajistile aflate in proprietatea publica si privata a statului administrate de 

ADS, atribuirea contractelor de concesiune, arenda si a altor contracte de exploatare 

eficienta a acestora, incheiate de ADS, se face potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001 

privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate 

publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor 

Statului, cu modificarile si completarile ulterioare 

(2) Pajistile prevazute la alin. (1) pot fi utilizate numai de catre crescatorii de animale, 

persoane fizice/juridice avand animalele inscrise in RNE, care indeplinesc conditiile 

prevazute la art. 9 alin. (6) 

(3) Beneficiarii constituirii si reconstituirii dreptului de proprietate potrivit legilor 

proprietatii au obligatia de a mentine categoria de folosinta pajisti.  
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Art. 13. - Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea 

administrativa, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.  

  

 

Art. 14. -  

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:  

a) pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajisti in afara perioadei de 

pasunat;  

b) introducerea pe pajisti a unor specii de animale, altele decat cele stabilite prin 

contract;  

c) neindeplinirea de catre detinatorii sau utilizatorii de pajisti a obligatiilor prevazute in 

contract;  

d) circulatia pe pajisti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, decat cele 

folosite pentru activitati agricole de cel care utilizeaza pajistea;  

e) nerespectarea bunelor conditii agricole si de mediu asa cum se prevede la art. 1 alin. 

(2);  

f) arderea vegetatiei pajistilor permanente;  

g) concesionarea/inchirierea pajistilor aflate in domeniul public sau privat al comunelor, 

oraselor, respectiv al municipiilor unor persoane care nu sunt indreptatite potrivit 

prevederilor art. 9 alin. (1) si (2);  

h) amplasarea pe pajiste a altor obiective de investitii decat cele prevazute la art. 5 alin. 

(3);  

i) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste fara 

aprobarile legale in vigoare 

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:  

a) cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de 

la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoana juridica, faptele prevazute la lit. f);  

b) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de 

la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridica, faptele prevazute la lit. a), d) si e);  

c) cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de la 

2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridica, faptele prevazute la lit. b) si c);  

d) cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, faptele prevazute la lit. g) si h);  

e) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, fapta prevazuta la lit. i) 
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(3) Contraventia prevazuta la alin. (1) lit. i) se sanctioneaza si cu sanctiunea 

complementara constand in desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala 

pe cheltuiala contravenientului.  

  

Art. 15. -  

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele 

imputernicite de structurile centrale si locale cu atributii in domeniu, aflate in subordinea 

Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, de catre primar si persoanele imputernicite 

de acesta, precum si de catre politistii de frontiera pentru faptele constatate in zona 

specifica de competenta 

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru faptele prevazute la art. 

14 alin. (1) lit. d) si f) se fac si de catre personalul din cadrul Jandarmeriei Romane, 

precum si de catre ofiterii si subofiterii din cadrul serviciilor de urgenta profesioniste 

(3) Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevazute la art. 14 alin. (2) se fac venit la 

bugetul de stat sau la bugetul local, dupa caz.  

  

Art. 16.  - Prevederile art. 14 si 15 referitoare la contraventii se completeaza cu 

dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, 

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si 

completarile ulterioare.  

  

Art. 17.  - Drepturile si obligatiile ce decurg din angajamentele de agromediu incheiate 

anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se transmit crescatorilor de 

animale, persoane fizice sau juridice, care au incheiat contracte de 

concesiune/inchiriere pentru suprafetele de pajisti respective.  

  

Art. 18. - Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de 

urgenta se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale, in termen de 45 de zile de la intrarea sa in vigoare.  

  

Art. 19. - La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Legea nr. 

214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 819 din 21 noiembrie 2011, se abroga.  
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Art. 20. - Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, 

se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:  

1. La articolul 78, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ 

Art. 78. - 

(1) Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile, altele decat cele prevazute 

la art. 77, vii si livezi, detinute de persoane juridice in care statul detine majoritatea 

actiunilor, se va aproba de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.” 

2. La articolul 78, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu 

urmatorul cuprins: „(11) Schimbarea categoriei de folosinta in alte categorii de folosinta a 

pajistilor, inregistrate ca atare la data de 1 ianuarie 2007, asa cum este prevazut in 

primul paragraf al alin. (2) al art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 

19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct 

pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de 

ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 

247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu 

modificarile si completarile ulterioare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 

seria L, nr. 30 din 31 ianuarie 2009, in Registrul agricol, este interzisa. (12) Fac exceptie 

de la prevederile alin. (11) terenurile ocupate de pajisti care, prin degradare sau poluare, 

si-au pierdut total ori partial capacitatea de productie, terenuri pe care se vor executa 

lucrari de ameliorare si amenajare, potrivit reglementarilor legale in vigoare. (13) Actele 

administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (11) 

sunt lovite de nulitate absoluta.”  

3. Dupa articolul 107 se introduce un nou articol, articolul 1071, cu urmatorul cuprins: 

„Art. 1071. - Schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor, asa cum sunt evidentiate la 

art. 78 alin. (11), fara aprobarile legale in vigoare, constituie contraventie si se 

sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei si cu sanctiunea complementara 

constand in desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala 

contravenientului.”  

4. In tot textul legii, sintagma „pasuni si fanete” se inlocuieste cu termenul „pajisti”.  

  
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA 
Contrasemneaza: 
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Daniel Constantin 
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Daniel Chitoiu 
Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea 
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Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Nicolae-Liviu 
Dragnea 
p. Ministrul economiei, Adrian Ciocanea, secretar de stat Ministrul delegat pentru 
energie, Constantin Nita 
p. Ministrul afacerilor interne, Anghel Andreescu, secretar de stat Ministrul apararii 
nationale, Mircea Dusa 
Ministrul pentru societatea informationala, Dan Nica 
Ministrul mediului si schimbarilor climatice, Rovana Plumb 
Ministrul delegat pentru ape, paduri si piscicultura, Lucia Ana Varga 
Ministrul transporturilor, Relu Fenechiu 
p. Ministrul afacerilor externe, George Ciamba, secretar de stat 
Bucuresti, 23 aprilie 2013. 
Nr. 34. 

 

În raportul comun finalizat la sfârsitul lunii apri lie 2014 si transmis deputatilor la 

începutul lunii mai, Comisia pentru Agricultur ă si Comisia pentru Mediu si Echilibru 

Ecologic din Camera Deputatilor recomand ă aprobarea proiectului de lege a 

pajistilor, dar cu modific ări fat ă de varianta aprobat ă de Senat în iunie 2013 

 

Adoptarea legii pajistilor (Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 34/2013 privind 

organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 

completarea Legii fondului funciar nr.18/1991) a fost programată în 13 mai 2014 pentru 

dezbatere în procedură de urgentă în Camera Deputatilor, care este cameră decizională, 

însă a fost amânată din lipsă de cvorum. 

Durata concesiunii/închirierii: 7-10 ani  

Raportul celor două Comisii propune ca perioada de concesiune/închiriere, „în conditiile 

legii, pentru suprafetele de pajisti disponibile, proportional cu efectivele de animale detinute 

în exploatatie”, să fie cuprinsă între 7 si 10 ani (maximum 5 ani erau prevăzusi în varianta 

initială a legii si minimum 10 ani - în forma adoptată de Senat). 

Încărcătura, stabilit ă prin amenajamente pastorale f ăcute de prim ării  

S-a renuntat la o încărcătură minimă obligatorie prevăzută prin lege. Aceasta va fi stabilită 

în amenajamentele pastorale ce vor fi incluse în cadrul documentatiei de 

concesiune/închiriere a pajittilor si pe care fiecare primărie va avea obligatia să le 

întocmească pentru toate pajittile din comună, prin specialistii din cadrul primăriilor, al 
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directiilor agricole judetene si din cadrul Camerelor agricole din subordinea Consiliilor 

Judetene, conform ghidului elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti 

Brasov. Continutul amenajamentului pastoral va fi aprobat si detaliat prin normele 

metodologice de aplicare a legii, propuse de Ministerul Agriculturii si aprobate prin hotărâre 

a Guvernului în maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii. 

Minim 0,3 UVM/ha pentru subventia pe suprafat ă 

Solicitantii de fonduri europene pe suprafată persoane fizice si juridice proprietari/utilizatori 

de pajijti, vor avea „obligatia să efectueze o activitate agricolă minimă echivalentă 

încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păsunat, stabilite prin 

amenajamentul pastoral, începând cu anul de cerere 2015”. 

Prioritate pentru asociatiile locale. Contract cu f iecare membru  

Concesiunea/închirierea pajistilor de către primării se va face cu respectarea dreptului de 

întâietate al asociatiilor patrimoniale ale membrilor colectivitătii locale, proprietari de 

animale înscrise în RNE. 

Dacă membrii unei asociatii exploatează în comun o suprafată de păsune, contractul de 

închiriere/concesiune va fi încheiat cu fiecare utilizator membru al asociatiei. 

Pretul, în functie de valoarea pajistii si costul a menajamentului  

Pretul concesiunii/închirierii va fi stabilit tinând cont de echilibrul financiar între valoarea 

productiei de iarbă disponibilă si obligatiile impuse utilizatorului pajittii prin cheltuielile cu 

implementarea amenajamentului pastoral. 

Redefinirea pajistilor permanente  

Important de precizat că vor fi considerate pajisti permanente „terenurile consacrate 

productiei de iarbă si de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane, care nu au 

făcut parte din sistemul de rotatie a culturilor din exploatatie timp de cel putin 5 ani sau mai 

mult, conform alin. (1), lit. (h) al art.4 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013”. 

Acestea pot include si alte specii, precum arbustii si/sau arborii, utilizati si pentru păsunat, 

cu conditia ca iarba si alte plante furajere să rămână predominante, precum si terenurile 

bune pentru păsunat care fac parte din practicile si obiceiurile locului, unde, în mod obitnuit, 
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suprafetele de păsunat nu sunt predominant acoperite cu iarbă si cu alte plante furajere 

erbacee. Astfel, suprafetele pe care, pe lângă plante erbacee, cresc si alte plante vor fi 

eligibile la schema de plată pe suprafată si, în acelasi timp, va fi mai putin afectată 

mentinerea suprafetei totale de pajisti a României la dimensiunea de la 1 ianuarie 2007, 

conform Regulamentului (CE) 73/2009. 

  

 

 

Conditii pentru scoaterea din circuitul agricol  

Pajistile din extravilan vor putea scoase definitiv sau temporar din circuitul agricol doar cu 

avizul Ministerului Agriculturii, în următoarele cazuri: 

- amplasarea obiectivelor de interes national, judetean sau local, declarate de utilitate 

publică; 

- înfiintarea de noi capacităti de producere a energiei regenerabile, care să nu afecteze 

buna exploatare a pajistilor; 

- lucrări privind apărarea, ordinea publică si siguranta natională, declarate de utilitate 

publică; 

- operatiuni si lucrări legate de explorarea, dezvoltarea, exploatarea titeiului si a altor 

resurse minerale naturale; 

- reconstituirea dreptului de proprietate în conditiile Legii nr. 165/2013 a imobilelor preluate 

abuziv în perioada regimului comunist; 

- lucrări în cadrul unor programe de dezvoltare locală/judeteană/regională initiate de 

autoritătile locale. 

Soaterea definitivă a pajistilor din circuitul agricol pentru înfiintarea de noi capacităti de 

producere a energiei regenerabile se va face cu obligatia de recuperare. De asemenea, se 

va face recuperare pentru amplasarea obiectivelor de interes national, lucrări de apărare si 

sigurantă natională, precum si pentru explorarea si exploatarea resurselor minerale, dar 

raportul celor două Comisii subliniază că „avizarea scoaterii definitive din circuitul agricol 

fără obligatia de recuperare se face până la echivalarea suprafetei de pajisti din România 
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cu suprafata prevăzută la alin. (2) al art. 6 din Reg. (CE) 73/2009”. 

Pentru scoaterea temporară a pajistilor din circuitul agricol nu se va face recuperare. 

Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajistilor din extravilan va fi 

reglementată printr-un ordin comun al ministrului Agriculturii si al directorului general al 

Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, emis în 30 de zile de la intrarea în 

vigoare a Legii pajistilor. 

Pajistile vor putea fi introduse în intravilan cu avizul MADR. De asemenea, pajistile 

proprietate publică si/sau privată a statului din intravilan vor putea fi scoase din circuitul 

agricol cu avizul MADR. 

  

 

Primarii care nu respect ă pretul, amenda si cu maxim 10.000 lei  

Modificările propuse de cele două Comisii ale Camerei Deputatilor mai prevăd si 

introducerea unei noi contraventii: nerespectarea stabilirii pretului concesiunii/închirierii, 

pentru care amenda va fi de la 5.000 lei la 10.000 lei. Tot la capitoul contraventii, va fi 

permisă circulatia pe pajisti, pe lângă mijloace de transport folosite pentru activităti agricole 

de către cel care utilizează pajistea, si „cu orice mijloace de transport în situatii de urgentă 

generate de calamităti, accidente de orice natură, precum si cu autovehicule, motociclete si 

ATV-uri sau mopede în vederea organizării de activităti sportive, de recreere si turism, cu 

acordul detinătorului sau utilizatorului pajistii”. 

Pentru circulatia pe pajisti cu orice alte mijloace de transport decât cele permise, pentru 

păsunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajisti în afara perioadei de păsunat, 

precum si pentru nerespectarea bunelor conditii agricole si de mediu, amenzile vor fi de la 

500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru 

persoanele juridice. 

Arderea vegetatiei pajistilor permanente va fi amendată cu sume de la 3.000 lei la 6.000 lei 

pentru persoanele fizice, respectiv de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice. 

Pentru introducerea pe pajisti a altor specii de animale decât cele din contract si pentru 

neîndeplinirea de către detinătorii/utilizatorii de pajisti a obligatiilor din contract, amenzile 
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rămân de la 250 lei la 500 lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 2.000 lei la 4.000 lei 

pentru persoanele juridice. 

La fel ca în varianta initială a legii, de la 5.000 lei la 10.000 lei, rămân si amenzile pentru 

primarii care concesionează/închiriază pajistile către persoane care nu au animale, precum 

si pentru scoaterea din circuitul agricol a pajistilor fără aprobări legale, care va fi 

sanctionată si cu desfiintarea lucrărilor si aducerea terenului în starea initială pe cheltuiala 

contravenientului, dar si pentru amplasarea pe pajiste a altor obiective de investitii decât 

cele prevăzute de lege. 

 

 

 

Constructii permise pe pajisti  

Va fi permisă însă amplasarea pe pajisti, fără să se aplice prevederile OUG 34/2013, a: 

constructiilor care servesc activitătile agricole, precum si anexe la exploatatiile agricole; 

refugiilor montane; drumurilor publice si private; investitiilor realizate din fonduri europene; 

locuintelor si investitiilor în cadrul unor programe de dezvoltare/locală/judeteană/ regională 

aprobate de autoritătile locale; investitiilor în acvacultură cu infrastructura si utilitătile 

necesare.
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