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INTRODUCERE. CADRUL TEMATIC 

     Modalitatea de administrare a pajiştilor aparţinătoare unei localităţi, 

reprezintă felul în care se asigură managementul unei pajişti, respectiv 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente. 

        Toate problemele şi rezolvările acestora trebuie sä fie introduse în 

„planurile de amenajamente pastorale" ale pajiştilor permanente, precum 

şi  respectarea de către autoritaţile administraţiei publice locale a 

obligaţiilor prevazute de lege în acest domeniu: 

- HOTĂRÂREA NR. 214 din 12 aprilie 2017 pentru aprobarea hotărârii 

privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea 

amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, 

precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea, exploatarea pajiștilor permanente și pentru 

modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 aprobat 

prin H.G. nr. 1064/2013 

- ORDINUL NR. 234 din 10 iulie 2017 pentru modificarea și 

completarea Procedurii privind recepția studiilor pedologice și 

agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare și a 

stabilirii măsurilor agropedologice necesare realizării 

amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente 

aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale 

nr. 125/2017. 

- ORDINUL 262 din 27 iulie 2017 privind modificarea anexei la 

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 966/2013 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către 

MADR a persoanelor fizice și juridice care își manifestă de a efectua  

studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din 

OUG 38/2002 privind întocmirea și finanțarea de studii pedologice și 

agrochimice și finanțarea sistemului național de monitorizare sol – 
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teren pentru agricultură precum și sol -  vegetație forestieră pentru 

silvicultură. 

- ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI - nr. 34/2013 

( ⃰actualizată ⃰) privind - organizarea, administrarea exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 

fondului funciar nr.18/1991; 

- ORDINUL nr. 544 din 21 iunie 2013, privind - metodologia de calcul 

a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte, emis de 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE (act 

publicat în monitorul oficial nr. 386 din 28 iunie 2013); 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi 

monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, 

(CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale 

Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; 

Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului 

(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în 

ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi 

condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru 

sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al 

sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 

iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 

nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce 

priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de 

dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea; 

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind 

plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul 



5 
 

politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al 

Consiliului; 

Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de 

completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile 

directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul 

politicii agricole comune şi de modificare a Anexei  la 

regulamentul menţionat; 

- Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru 

aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor 

şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea 

schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 

şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile 

agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Ordinul MADR nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, 

condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de 

plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se 

aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea 

art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme 

de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de 

implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală 

aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

    -Ordinul MADR  privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de 

plată pentru anul 2018 şi a modului de aplicare a anumitor cerinţe 

ale măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile în anul 
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2018 pe terenurile agricole prevăzute la art. 33 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi 

care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru 

modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi 

alte forme de asociere în agricultură, pentru anul 2017; 

- Ordinul MADR /2018 privind aprobarea Ghidului pentru practici agricole 

benefice pentru climă şi mediu în anul 2018; 

- HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1.064, din 11 decembrie 2013, privind 

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea 

şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, document emis de 

Guvernul Romaniei (act publicat in monitorul oficial nr. 833 din 24 

decembrie 2013). Conform HG 1064 11/12/2013, Art. 4, administrarea 

pajiştilor aflate în domeniul public şi/sau privat al comunelor, 

oraşelor, municipiilor şi al municipiului Bucureşti se face de către 

consiliile locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;  

        Potrivit Legii  nr.86/2014, pajiştile permanente din extravilanul 

localităţilor, denumite în continuare pajişti permanente, sunt terenuri 

consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate 

sau spontane, care nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din 

exploataţie timp de cel puţin 5 ani sau mai mult, aşa cum este prevăzut la 

art. 4 alin. (1) lit. (h) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme 

privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul 

politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 

al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, denumit 

în continuare Regulament; 

- HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr.78 din 4 februarie 2015 privind 

modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
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administrarea exploatarea pajiştilor permanente şi modificarea şi 

completarea Legii fondului  funciar nr.18/1991,aprobate prin 

Hotărârea nr. 1.064/ 2013. 

         În administrarea pajiştilor unei comune, localităţi principalul 

instrument utilizat este planul de management, respectiv modul de 

gestionare a pajiştilor ce se stabileşte prin amenajamente pastorale şi 

regulamentul de utilizare și gestionare a pajiștilor, ce îndeplineşte un 

dublu rol, fiind atât un instrument juridic (solicitat şi prevazut de lege), cât 

şi un instrument tehnic (necesită implicarea specialiştilor în cercetare din 

diferite domenii şi elaborarea unor seturi de măsuri tehnice care să 

conducă la păstrarea compoziţiei floristice, a ratei de creştere a plantelor şi 

de randament al pajiştilor, pentru a asigura cerinţele nutriţionale ale 

animalelor (OUG nr. 34/2013, OR. nr .544 din 21/06/2013, HG 1064 

din11/12/2013 ). 

 Instrumentele de management ale pajiştilor 

În vederea asigurării unui management corespunzator a unei pajiști 
permanente, trebuie să fie utilizate atât instrumente tehnice juridice de 
specialitate, cât şi instrumente de ordin financiar fără de care nu ar fi posibilă 
materializarea măsurilor tehnice și juridice. 

„Amenajamentul pastoral"reprezintă „documentaţia care cuprinde măsurile 
tehnice, organizatorice și economice necesare ameliorarii și exploatării 
pajiștilor", în conformitate cu obiectivele de management a pajiștilor 
prevăzute în „Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, Regulamentele de utilizare și 
gestionare al pajiștilor, trebuie sã fie clare, concise şi să folosească un limbaj 
accesibil. În elaborarea rapoartelor de monitorizare a pajiştilor se va ţine cont 
de faptul că acestea vor reprezenta argumentele ştiinţifice pe baza cărora, 
factorii de decizie, vor lua deciziile adecvate privind măsurile de 
management necesare pentru gestionarea pajiştilor. 

Prezentul amenajament pastoral  este în acord cu  conservarea  şi 

utilizarea  durabilă a patrimoniului natural, obiectiv de interes public major 
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şi componentă fundamentală a strategiei naţionale pentru dezvoltare 

durabilă și cu legislația europeană și națională privind 

Ecocondiționalitatea, Aspectul: Biodiversitate. 

SMR 2 - Conservarea păsărilor sălbatice  

SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună 

sălbatică 

 

Trupirile de păsune „Buciumu ” și„ Corșoru” in suprafață totală de 

408.21 ha se regăsesc pe teritoriul Sitului Nordul Gorjului de Est ROSCI0128. 

Planul de management integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0128 Nordul 

Goejului de Est, este realizat conform prevederilor legale din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

Nu au fost propuse activităţi  care pot genera un impact negativ 
semnificativ asupra habitatelor naturale ci  utilizarea raţională a pajiştilor 
pentru  păşunat numai cu animale domestice, de către proprietarii care  deţin 
dreptul de utilizare a pășunilor în orice formă recunoscută prin legislaţia 
naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele 
avizate de administraţia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele 
naturale şi speciile de floră şi faună prezente. 

Au fost propuse activităţi de creşterea animalelor, în conformitate cu 

legislaţia specifică din sistemul de agricultură ecologică. 

La elaborarea amenajamentului pastoral s-a avut în vedere studiul pedologic şi agrochimic întocmit 
de Oficiul de Studii Pedologice Vâlcea care se ataşaza acestei lucrari. 
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Fig. 1. Imagine Localitatea Vaideenii 

 

CAP. 1. SITUAȚIA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ 

 

1.1 Amplasarea teritorială a localității  

     Comuna Vaideenii este situată la limita nord-vestica a judeţului Vâlcea,la 

poalele munților Căpăţâna, în capatul nordic al depresiunii Horezu, pe valea 

superioară a Luncavăţului, fiind prima localitate pe care acest râu o străbate 

la coborârea din munte. 

     Coordonatele geografice ale localităţii o situează la întretăierea paralelei 

de 45º10'30'' latitudine nordică cu meridianul 23º55'30'' longitudine estică şi, 

deci, ca întreaga noastră ţară, în mijlocul celui de-al doilea fus orar. Satul de 

reşedinţă al comunei Vaideenii are - la centrul administrativ - altitudinea de 

567,744 m (Marea Baltică), satul Recea 650 m, satul Cerna 610 m, rezultând o 

altitudine medie de 610 m.  

       Comuna Vaideenii are ca vecini: 
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- la est satul Urşani din componenţa oraşului Horezu; 

- la sud satul Barzoteni, din componenţa aceluiaşi oraş, şi satele Coasta 

Corbului şi Olari, din componenţa comunei Slătioara; 

- la vest satul Rugetu (Fometeşti) din componenţa comunei Slătioara şi satul 

Racoviţa, din componenţa comunei Polovraci, din judetul Gorj; 

        Hotarul de nord trece peste masivul Căpăţana şi o desparte de comuna 

Malaia, judeţul Vâlcea.  

      Depărtarea de reşedinţa de judeţ, municipiul Râmnicu Vâlcea, este de 50 

km, faţă de Târgu Jiu - 70 km, faţă de Craiova - 120 km, faţă de Piteşti - 110 

km, faţă de Sibiu - 150  

Teritoriul administrativ al localități Vaideenii , în suprafaţă de circa 15 915 

ha, din care: circa 9633 ha păduri , teren agricol 5961 ha restul reprezentând 

alte  terenuri(curți construcți, terenuri neagricole ,etc)și  cuprinde un număr 

de 5 localităţi: localitatea reşedinţă Vaideenii şi un nr.de 4 sate aparţinătoare: 

Izvoru Rece, Mariţa, Cornet şi Cerna, aflate la o distanţă de cca 4 km, 8 km, 6 

km si 10 km. 

      Satul de reşedinţă al comunei Vaideenii are - la centrul administrativ – 

altitudinea de 567,744 m (Marea Baltică), satul Recea 650 m, satul Cerna 610 

m, rezultând o altitudine medie de 610 m.. 
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Fig. 2. Așezarea  comunei Vaideenii, în cadrul județului și al țării 

 

 
 Fig. 3. Amplasarea comunei Vaideenii, din judeţul Vâlcea 
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1.2  Denumirea deţinătorului legal  

          Suprafața  de pajiști  existente la 1 ianuarie 2007 pentru care Consiliul Local al 
comunei Vaideenii întocmește prezentul amenajament pastoral este de  4313.11 ha. 
pajiști în extravilan din care 1519.83 ha sunt proprietatea Consiliului Local ,  
suprafața de 986.51ha aparțin  Obștilor de moșneni (Muntele Corșoru, Buciumu-
Zăvidanu, Izvoru Rece și Marița) și suprafața de 1806.77Ha proprietarilor privați 
pentru care se atașază anexa la prezentul amenajament pastoral (Tabel cu 
deținătorii particulari de pajiști permanente) (în conformitate cu protocolul de 
aderare a României la Uniunea Europeană pentru care  România  se obligă să le 
mențină) 
 
 
 
Terenurile persoanelor fizice si juridice au fost determinate conform inregistrarilor 
din registrele agricole si planului cadastral 1:10000. Astfel s-a calculat suprafata de 
4313.11 ha pajisti ( pasuni si fanete) in extravilanul comunei astfel: 
     - Primăria Vaideenii cu suprafața de 1519.83 ha , persoana juridică de drept 

public , titular a codului de inregistrare fiscal  nr 2541401 cu sediul în com 

Vaideenii . jud Vâlcea 

- Obștea Izvorul Rece  cu suprafața de 382 ha , titular a codului de înregistrare 

fiscală 3415088 cu sediul în sat. Izv_Rece com Vaideeni jud. Vâlcea , 

  - Obștea Buciumu –Zăvidanu cu suprafața de  382 ha, titular a codului de 

înregistrare fiscală 15149338  cu sediul în com Slătioara jud Vâlcea,  

-Obștea Marița cu suprafața de 100,3 ha titular a codului de înregistrare fiscală 

38831880 cu sediul în sat. Marița ,com.Vaideeni jud.Vâlcea . 

    - Obstea Corșorucu suprafața de 257,34 ha , titular a codului de înregistrare 

fiscală 21718381, cu sediul în com.Alimpești sat.Alimpești Jud. Gorj  

- PunctulOteești cu suprafața 29.39 ha proprietar Cojocaru Nicolae Stoinescu sat. 

Marița com Vaideenii jud Vâlcea CNP162050382760 

-punctul Valea Cernei  cu suprafața 9.09  haproprietar defunct Cojocaru ION  sat. 
Cornet,com Vaideenii jud Vâlcea  

   -  punctul Valea Cernei cu suprafața 3.33 ha proprietar  Băluță Maria Larisa sat. 
Marița com Vaideenii jud Vâlcea CNP 2850917384782precum şi persoane fizice cu 
terenuri în UAT Localitatea Vaideenii cu terenuri pașuni fânețe în suprafață de 
1765 ha. 
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1.3 DOCUMENTE CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE SAU 

DEȚINERE LEGALĂ. ISTORICUL PROPRIETĂȚII  

 

 Istoricul proprietății 

În prezent, terenurile deținute de Primăria Vaideeni în suprafață totală de 1519.83 
ha se află inchiriate  persoanelor fizice sau juridice deținătoare de animale astfel :  

- Trupul de pășune Ursulețu cu suprafața de 15.38 ha nu a mai fost inchiriata 
persoanelor particulare (fermieri) deoarece zona respectiva este afectata de 
infiintarea satului de vacanta Ursuletu 

- Trupul de pășune Ursu cu suprafața de 171 ha  : 

      a.  In baza Contractului  de inchiriere nr.53 din data 06.05.2014 , a fost închiriată 
persoanei particulare Grătar Ion, cu suprafata totala de 63,33 ha 

      b. In baza Contractului  de inchiriere nr.60 din data 06.05.2014 , a fost închiriată 
persoanei particulare Gheorghescu I Traian-Ion, cu suprafata totala de  51,26 ha 

      c. In baza Contractului  de inchiriere nr.60 din data 06.05.2014 , a fost închiriată 
persoanei particulare Grătar C Gheorghe, cu suprafata totala de  31,70 ha 

      d. In baza Contractului  de inchiriere nr.49 din data 05.05.2014 , a fost închiriată 
persoanei particulare Mutu Gh.Ion, cu suprafata totala de  19,53  ha 

Nota.O parte din suprafata este afectata de infiintarea satului de vacanta in 
punctele Ursuletu si Ursu 

- Trupul de pășune Dârjala  cu suprafața de 182.30 ha: 

    a.   In baza Contractului  de inchiriere nr.51 din data 05.05.2014 , a fost închiriată 
catre Asociatia Crescatorilor de ovine Padina Nedeiului,, cu suprafata totala de  
60,66 ha 

     b. In baza Contractului  de inchiriere nr.56 din data 06.05.2014 , a fost închiriată 
persoanei particulare I.I Mihai Constantin Adrian, cu suprafata totala de  59,23 ha 

     c. In baza Contractului  de inchiriere nr.77 din data 11.06.2015 , a fost închiriată 
persoanei particulare Avramescu Cristian Mihai Intreprindere Individuala, cu 
suprafata totala de  28,92 ha  

     d.In baza Contractului  de inchiriere nr.49 din data 30.04.2015 , a fost închiriată 
persoanei particulare Golescu Camelia Intreprindere Individuala , cu suprafata 
totala de  32,93 ha 



14 
 

- Trupul de pășune Căpătâna  cu suprafața de 162,44 ha: 

     a. In baza Contractului  de inchiriere nr.58 din data 06.05.2014 , a fost închiriată 
persoanei particulare Cosmulete Ion, cu suprafata totala de  95,53 ha 

     b. In baza Contractului  de inchiriere nr. din data 05.05.2014 , a fost închiriată 
persoanei particulare Pantelimon P Ion, cu suprafata totala de 66,68  ha 

- Trupul de pășune Balota  cu suprafața de 150.51 ha: 

    a. In baza Contractului  de inchiriere nr.48 din data 05.05.2014 , a fost închiriată 
persoanei particulare Crăciunescu N. Nicolae, cu suprafata totala de  150,51  ha 

- Trupul de pășune Cășerie   cu suprafața de 169.80 ha : 

    a. In baza Contractului  de inchiriere nr.47 din data 30.04.2015 , a fost închiriată 
persoanei particulare P.F.A Mohanu I. Grigore, cu suprafata totala de  80,01 ha 

   b. In baza Contractului  de inchiriere nr.44 din data 30.04.2015 , a fost închiriată 
persoanei particulare Cioacă Ani Ileana, cu suprafata totala de  65,40  ha 

   c. In baza Contractului  de inchiriere nr.90 din data 05.06.2014 , a fost închiriată 
persoanei particulare Cristea Onita Persoana Fizica Autorizata , cu suprafata 
totala de 24,39 ha 

- Trupul de pășune Milescu  cu suprafața de 147 ha : 

    a. In baza Contractului  de inchiriere nr.55 din data 06.05.2014 , a fost închiriată 
persoanei particulare Apostoloiu  Radu Florin Intreprindere Individuala, cu 
suprafata totala de 26,77 ha 

     b. In baza Contractului  de inchiriere nr.57 din data 06.05.2014, a fost închiriată 
persoanei particulare Zăvoi A Ion, cu suprafata totala de 57,74  ha 

     c. In baza Contractului  de inchiriere nr. 71 din data 07.05.2014, a fost închiriată 
persoanei particulare Sâiu T Mihai, cu suprafata totala de 48,99  ha 

Nota. Pentru pasunea Milescu suprafata declarata este cea din Ordinul Prefectului 
nr.180/2007, nefiind efectuate masuratori cadastrale. 

- Trupul de pășune Dealu Mare- Frăsinet   cu suprafața de 162.23 ha:    

   a. In baza Contractului  de inchiriere nr.5 din data 09.05.2018 , a fost închiriată 
catre Asociatia Crescatorilor de Bovine-Taurine Băcița cu suprafata totala de  
162,23 ha 

Nota. Pentru pasunea Dealu Mare-Frasinet se efectueaza procedurile de obtinere a 
Ordinului Prefectului si cartii funciare 
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- Trupul de pășune Brădățele   cu suprafața de 184.63 ha   în baza: 

   a. In baza Contractului  de inchiriere nr.5 din data 09.05.2018 , a fost închiriată 
catre Asociatia Crescatorilor de Bovine-Taurine Băcița cu suprafata totala de  
184,63 ha 

- Trupul de pășune Cerna I și Cerna II   cu suprafața de 174.54 ha   în baza : 

   a. In baza Contractului  de inchiriere nr.5 din data 09.05.2018 , a fost închiriată 
catre Asociatia Crescatorilor de Bovine-Taurine Băcița cu suprafata totala de  
174,54 ha 

  Nota. Pentru pasunea din punctul Cerna I si II se vor demara procedurile pentru 
masurarea cadastrala si obtinerea Ordinului Prefectului. 

   -Terenurile deținute de Asociatia Obstea de Mosneni Muntele Corsoru cu 
suprafața de 257.34 ha   în baza Contractului  de arendare   nr. 75/24-04-2018, a fost 
închiriată  la S.C.Cireșu Agro SRL cu sediul în sat Păsculești com. Lădești jud 
Vâlcea . 

 - Terenurile deținute de Obștea Izvorul Rece  cu suprafața  de 382 ha   sunt 
administrate de Obste, nefiind declarate contracte de inchiriere sau arenda 

-  Terenurile deținute de Obștea Buciumu-Zăvidanu cu suprafața de 246,87 ha   
sunt administrate de Obste, nefiind declarate contracte de inchiriere sau arenda 

 - Terenurile deținute de Obștea Marita cu suprafața totala  de 100.30 ha   sunt 
administrate de Obste, nefiind declarate contracte de inchiriere sau arenda 

 

                                                                                                                                                                      Tabelul 1.1 

Nr 
crt. 

Teritoriul 
administrativ 

Trupul de 
 pajiste  

Suprafața 
totală 
(ha) 
cadastru 

Suprafață 
păsunefânețe  
(ha) 

Bazin 
hidrografic 

Observatii  

1 

   Comuna 
Vaideenii    

Ursulețu   15.38 15.38 Luncavăț Ord.nr. 

503/2006 

2 Comuna 
Vaideenii 

Ursu   171 171 Luncavăț Ord.nr. 

503/2006 

3 Comuna 
Vaideenii 

Dârjala 182.30 182.30 Pr:Luncavăț Ord.nr. 

503/2006 
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Lg.165/2013 

4 Comuna 
Vaideenii 

Căpățâna  162.44 162.44 Pr. Luncavăț Ord.nr. 

503/2006 

Lg.165/2013 

5 Comuna 
Vaideenii 

Balota   150.51 150.51 Luncavăț Ord.nr. 

503/2006 

Lg.165/2013 

6 Comuna 
Vaideenii 

Cașerie  169.80 169.80 Pr. Luncavăț Ord.nr. 

503/2006 

Lg.165/2013 

7 Comuna 
Vaideenii 

Milescu  133.82 133.82 Pr. Cerna Ord.nr. 

180/2007 

8 Comuna 
Vaideenii 

Brădățele  184.63 184.63 Pr. Luncavăț Ord.nr. 

574/2016 

9 Comuna 
Vaideenii 

Dealul Mare - 
Frăsinet 

162.23 162.23 Pr. Luncavăț HCJ nr.21/1991 

10 Comuna 
Vaideenii 

Cerna  I  162.08 162.08 Pr. Cerna HCJ nr.21/1991 

11 Comuna 
Vaideenii 

Cerna II 12.46 12.46 Pr. Cerna HCJ nr.21/1991 

 TOTAL 
PRIMĂRIE 

 1519.83 1519.83   

12 Comuna 
Vaideenii 

Corșoru  257.34 257.34 Pr. Cerna Titlul nr. 

2/2007si 18045/ 

2011 

13 Comuna 
Vaideenii 

Buciumu și 
Zăvidanu 

191.52 191.52 Pr. Cerna Titlul nr. 

358/2007 

Lg.165/2013 

14 Comuna 
Vaideenii 

Zăvidanu  40.00 40.00 Pr. Cerna Titlul nr. 
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358/2007 

Lg.165/2013 

15 Comuna 
Vaideenii 

Buciumu si 
Zavidanu  

15.35 15.35  Titlul nr. 

358/2007 

Lg.165/2013 

16 Comuna 
Vaideenii 

Găuriciu 
Marginea  

236.32 236.32 Pr.Recea Titlul nr. 

345/4445/2002 

 Si 21959/2014 

17 Comuna 
Vaideenii 

Cocini  94.93 94.93 Pr.Recea Titlul nr. 

345/4445/2002 

 Si 21959/2014 

18 Comuna 
Vaideenii 

Capela  50.75 50.75 Pr.Recea Titlul nr. 

345/4445/2002 

 Si 21959/2014 

19 Comuna 
Vaideenii 

Marița  100.30 100.30 Pr. Marița Titlul nr. 

344/4445/2002 

 TOTAL OBȘTI  986.51 986.51   

20 Comuna 
Vaideenii 

 Oteești  29.39 29.39 Pr. Cerna Contract de  

Vanzare 
cumparare 

21 Comuna 
Vaideenii 

Valea Cernei  9.05 9.05 Pr. Cerna Ordin Prefect 

77/2011 

22 Comuna 
Vaideenii 

Valea Cernei  3.33 3.33 Pr. Cerna Contract de 
vanzare 
cumparare 

 TOTAL 

PĂȘUNE 

PERSOANE 

FIZICE 

 41.77 41.77   
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Suprafața  pajiştilor declarate la APIA este reflectată în urmatorul tabel:   
                                                                                                       Tabelul 1.2. 
Nr. Crt. Suprafaţa totală 

pajişti 

UAT (ha) 

Trupul de pajişte  

 

Declarată la 

APIA  

(ha) 

Nedeclarată la APIA 

(ha) 

0 1 2  3 4 

1 15.38 Ursulețu    - 15.38 
2 171 Ursu    126,76 44.24 

23 Comuna 
Vaideenii 

Fanete 
particulari 
sector 
cadastral VIII 

35  35  Pr. Luncavăț Fără înscrisuri  

24 Comuna 
Vaideenii 

Fanete 
particulari 
sector 
cadastral XI 

460.4 519 Pr Marița Fără înscrisuri 

25 Comuna 
Vaideenii 

Păsuni  fânete 
Dealu Mare 
Frăsinet 

113.05 113.05 Pr. Luncavăț Fără înscrisuri  

26 Comuna 
Vaideenii 

Fanete 
particulari 
sector 
cadastral III 

30 30 Pr. Luncavăț Fără înscrisuri  

27 Comuna 
Vaideenii 

Fanete 
particulari 
sector 
cadastral II 

384.55 384.55 Pr. Luncavăț Fără înscrisuri  

28 Comuna 
Vaideenii 

Fanete 
particulari 
sector 
cadastral V 

440 440 Pr. Luncavăț Fără înscrisuri  

29 Comuna 
Vaideenii 

Fanete 
particulari 
sector 
cadastral IX 

302 302 Pr. Luncavăț Fără înscrisuri  

 TOTAL 

PĂȘUNI 

FÂNEȚE 

 1765 1765   

 TOTAL 

SUPRAFAȚĂ 

 4313.11    
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3 182.30 Dârjala  172,70 9.60 

4 162.44 Căpățâna   149,83 12.61 

5 150.51 Balota    111,93 38.58 

6 169.80 Cașerie   136,61 33.19 

7 147 Milescu   100,41 46.59 

8 184.63 Brădățele   184.63 - 
9 162.23 Dealul Mare - 

Frăsinet 
 162.23 - 

10 162.08 Cerna  I   162.08 - 
11 12.46 Cerna II  12.46 - 
12 257.34 Corșoru   157 100.34 
13 191.52 Buciumu   156.95 34.57 
14 40.00 Zăvidanu   26.81 13.19 
15 15.35 Buciumu - 

Zavidanu  
 15.35 - 

16 236.32 Găuriciu 
Marginea  

 159.97 76.35 

17 94.93 Cocini   58.72 36.21 
18 50.75 Capela – Izv-

Rece 
 50 0.75 

19 100.30 Marița   77.01 23.29 
20 29.39  Oteești   29,39 29.39 

21 9.05 Valea Cernei – 
Cojocaru Ion 

 9,05 - 

22 3.33 Valea Cernei – 
Băluță Larisa 

 3,33 - 

23 1765 Pășuni fânețe  
particulari 

 1765 - 

Total 

4313.11 
 

 3828.22 

 

484.89 

 

. 
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1.4. GOSPODĂRIREA ANTERIOARĂ A PAJIȘTILOR DIN AMENAJAMENT  
 
     Păşunile permanente de pe raza comunei Vaideenii,  au fost exploatate până în 

prezent de crescătorii de animale, fără să fie întocmite amenajamente pastorale. 

Administrarea pajiştilor până la adoptarea prezentului amenajament s-a 

făcut în baza Regulamentului de păşunat aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local Vaideeni nr. 14/30.03.2018pentru trupurile de pajiști din comuna 

Vaideeni, judetul Valcea 

       Modul de utilizarea pajiștilor proprietate a Consiliului local și al Obstilor 

Corșoru, Buciumu-Zăvidanu, Marița,Izv-Rece precum  și suprafețele deținute de 

proprietarii Cojocaru Nicolae , Cojocaru Ion și Băluță Larisa  este  în exclusivitate în 

regim de pașune , pentru terenurile peoprietate privată modul de utilizare este 

pășuni fânețe . 

            Conform regulamentului anual pe pășune, în vederea îmbunătățirii calității 
acestora s-au efectuat lucrări de întreținere cu crescătorii de animale care dețin 
animale înscrise în RNE și care pasc pe pașunea comunală, cu respectarea bunelor 
condiții agricole și de mediu. 
       Lucrările de întreținere efectuate în fiecare primăvară înaintea deschiderii 
sezonului de pașunat.  constând în:  
     - îndepartarea vegetaţiei lemnoase nedorite (tufărişuri şi arbuşti cu diametrul ≤ 
10 cm, arbori cu diametrul > 10 cm);  
       -distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârtiţe şi furnici sau 
de rădăcinile arborilor doborâţi de vânt, precum şi muşuroaiele provenite din 
acumularea de materie vegetală de muşchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau 
din putrezirea cioatelor, etc.  
      -îndepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea 
arborilor izolati sau a celor folositi pentru umbrar; 
      - aplicarea îngrășămintelor organice  și târlire; 
Odata cu declararea terenurilor la APIA, sumele primite în cadrul shemelor de 
sprijin pe suprafață au fost folosite în vederea îmbunătățirii calității pajiștilor.  



21 
 

 
 
 Fig 4.Pășune Trupul de pășune„ Buciumu” 

 
        Fig .5.Pajiste Trupul de pășune „Cășerie”  
 
 
       In acest sens s-au mai efectuat  lucrări precum , construirea de adăpători noi pe 
trupul de islaz ,Ursulețu, Ursu, Dârjala, Căpățina, Balota, Căserie, Milescu, 
Brădățele, Dealu Mare Frăsinet , Găuriciu-Marginea, Cocini, Buciumu și Buciumu –
Zăvidanu.Construierea de stâni pe trupurile de pășune Ursu , Balota ,Milescu 
,Corșoru, Zăvidanu, Găuriciu-Marginea, Cocini  si  amenajarea de drumuri de 
acces pe  toate trupurile de islaz , lucrări efectuate prin Contracte de luctrări cu 
firme autorizate. 
      Lucrările s-au efectuat cu respectarea condițiilor agricole și de mediu care au ca 
scop evitarea eroziunii solului, menținerea conținutului optim de materie organică 
în sol, menținerea structurii solului UAT Vaideenii se află în zonă defavorizată din 
punct de vedere natural, motiv pentru care s-a putut accesa pachetul Măsurii 1.2.  
până în 2013, începând cu anul 2018 se  recomandă accesarea Măsura 10 ,, Agro-
mediu și climă” 



 
Factorii limitativi ai producţiei:
Dintre factorii limitativi ai productiei actuale 
menționate   pot fi mentionati:
 
 temperatura prea scăzută la altitudine ; 
 excesul de umiditate ;  
 degradarea solului prin eroziunea pluvială sau eoliană; 
 aciditatea sau alcalinitatea pronun
 conținutul ridicat în schelet (pietre), textură prea nisipoasă sau prea argiloasă; 
 abandon, subîncărcare sau supraîncărcare cu animale; 
 abandon cosire fânețe;  
 invazie cu vegetație lemnoasă (tufărișuri, puieți, arbori); 
 invazie de diferite buruieni; 
 lipsa elementelor fertilizante de natură organică sau chimică; 
 lipsa corectării reacției solului; 
 lipsa lucrărilor minime de între
pășuni, etc.);  
 pășunat nerațional pe vreme umedă; 
 staționarea îndelungată în târle; 
 circulația haotică a animalelor. 
 

 
În tabelele următoare  este redată producţia medie de iarbă (masă verde) a 
trupurilor de pășune pe baza determinărilor din teren, a bazei de date din ultimii 5 
ani extrase din AGR.2B, discuţiilor cu reprezentanţii Primăriei Vaideenii ,cu 
utilizatorii de păşune, făcându
verde a trupului de păşune respectiv
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Factorii limitativi ai producţiei: 
Dintre factorii limitativi ai productiei actuale și cauzele degradării paji

ționate   pot fi mentionati: 

temperatura prea scăzută la altitudine ;  

degradarea solului prin eroziunea pluvială sau eoliană;  
aciditatea sau alcalinitatea pronunțată a solului;  

ținutul ridicat în schelet (pietre), textură prea nisipoasă sau prea argiloasă; 
abandon, subîncărcare sau supraîncărcare cu animale;  

ție lemnoasă (tufărișuri, puieți, arbori);  
i;  

lipsa elementelor fertilizante de natură organică sau chimică;  
ției solului;  

lipsa lucrărilor minime de întreținere (grăpare, cosire resturi neconsumate pe 

șunat nerațional pe vreme umedă;  
îndelungată în târle;  

ția haotică a animalelor.  

În tabelele următoare  este redată producţia medie de iarbă (masă verde) a 
șune pe baza determinărilor din teren, a bazei de date din ultimii 5 

discuţiilor cu reprezentanţii Primăriei Vaideenii ,cu 
utilizatorii de păşune, făcându-se o medie în funcție de productivitatea de masă 
verde a trupului de păşune respectiv. 

Fig. 6-7 Determinări de teren 

cauzele degradării pajiștilor  sus 

ținutul ridicat în schelet (pietre), textură prea nisipoasă sau prea argiloasă;  

ținere (grăpare, cosire resturi neconsumate pe 

În tabelele următoare  este redată producţia medie de iarbă (masă verde) a 
șune pe baza determinărilor din teren, a bazei de date din ultimii 5 

discuţiilor cu reprezentanţii Primăriei Vaideenii ,cu 
ție de productivitatea de masă 

 
7 Determinări de teren 
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efectuate pe pajiştea analizată 
 

Producția medie de iarbă determinată pe fiecare trup de pășune 
 
Nr. Specificare 2014 2015 2016 2017 2018 Media 
1. Trupul de pajişte Ursulețu X 
2. Suprafaţa 15.38 

 
 

3. Producţia medie 
(t/ha/an) 

3 4 4 3 5 3.8 

4. Producţia totală (t) 46.14 61.52 61.52 46.14 76.9 58.44 
 
 

Fig. 8. Aspecte din pajiştea ,,Ursu‟analizată 
 

Nr. Specificare 2014 2015 2016 2017 2018 Media 
1. Trupul de pajişte Ursu X 
2. Suprafaţa                                  171  
3. Producţia medie 

(t/ha/an) 
3 4 4 3 5 3.8 

4. Producţia totală 513 684 684 513 855 649.8 
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Fig. 9  Aspecte din pajiştea ,,Dârjala ‟analizată 

 
 

Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte Dârjala X 
2. Suprafaţa 182.30  
3. Producţia medie 

(t/ha/an) 
3 4 4 3 5 3.8 

4. Producţia totală 546.9 729.2 729.2 546.9 911.5 692.74 

 
Fig. 10  Aspecte din pajiştea ,,Căpățâna ‟analizată 
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Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte Căpățâna X 
2. Suprafaţa 162.44  
3. Producţia medie 

(t/ha/an) 
3 4 4 3 5 3.8 

4. Producţia totală 487.32 649.76 649.76 487.32 812.272 617.272 
        

Fig. 11  Aspecte din pajiştea ,,Balota ‟analizată 

 
 

Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 
4 

Anul 
5 

Media 

1. Trupul de pajişte Balota   X 
2. Suprafaţa 150.51  
3. Producţia medie 

(t/ha/an) 
3 3 3 3 4 3.2 

4. Producţia totală 451.53 451.53 451.53 451.53 602.04 481.632 
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Fig. 12  Aspecte din pajiştea ,,Cașerie ‟analizată 

 
 
 

Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte Cașerie X 
2. Suprafaţa 169.80  
3. Producţia medie 

(t/ha/an) 
3 4 4 3 5 3.8 

4. Producţia totală 509.4 679.2 679.2 509.4 849 645.25 

 

 

 
Fig. 13  Aspecte din pajiştea ,,Milescu ‟analizată 
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Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte Milescu X 
2. Suprafaţa 147  
3. Producţia medie 

(t/ha/an) 
3 4 4 3 5 3.8 

4. Producţia totală  
441 

 

588  
588 

 

 
441 

 

 
735 

 

558.6 

 
 
 

Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte                            Dealul Mare - Frăsinet X 
2. Suprafaţa 162.08  
3. Producţia medie (t/ha/an) 4 4 4 4 5 4.2 
4. Producţia totală 648.32 648.32 648.32 648.32 810.4 680.736 

 

 
 
 

Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte                      Brădățele X 
2. Suprafaţa 184.63  
3. Producţia medie (t/ha/an) 4 4 4 4 5 4.2 
4. Producţia totală 738.52 738.52 738.52 738.52 923.15 775.446 

 

Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte                        Cerna  I X 
2. Suprafaţa 162.08  
3. Producţia medie 

(t/ha/an) 
4 4 4 4 5 4.2 

4. Producţia totală 648.16 648.16 648.16 648.16 810.2 680.568 

 

Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte                                   Cerna II X 
2. Suprafaţa 12.46  
3. Producţia medie (t/ha/an) 4 4 4 4 5 4.2 
4. Producţia totală 49.84 49.84 49.84 49.84 62.3 52.332 
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Fig. 14  Aspecte din pajiştea ,,Corșoru ‟analizată 

 

Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte                            Corșoru X 
2. Suprafaţa 257.34  
3. Producţia medie 

(t/ha/an) 
3 4 4 3 5 3.8 

4. Producţia totală 772.02 1029.36 1029.36 772.02 1286.7 977.892 

 
 

 
Fig. 15 Aspecte din pajiştea ,,Buciumu ‟analizată 
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Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte                            Buciumu X 
2. Suprafaţa 191.52  
3. Producţia medie 

(t/ha/an) 
3 4 4 3 5 3.8 

4. Producţia totală 574.56 766.08 766.08 574.56 957.6 727.77 

 
 

Fig. 16  Aspecte din pajiştea ,,Zăvidanu ‟analizată 

 
 
 

Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte                    Zăvidanu X 
2. Suprafaţa                           40  
3. Producţia medie 

(t/ha/an) 
3 4 4 3 5 3.8 

4. Producţia totală 120 160 160 120 200 152 
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Fig. 17  Aspecte din pajiştea ,,Buciumu-Zăvidanu‟analizată 

 
 
 

Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte                      Buciumu-Zăvidanu X 
2. Suprafaţa                           15.35  
3. Producţia medie 

(t/ha/an) 
3 4 4 3 5 3.8 

4. Producţia totală 46.05 61.4 61.4 46.05 76.75 58.33 
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Fig. 18  Aspecte din pajiştea ,,Găuriciu -Marginea ‟analizată 

 

Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte                         Găuriciu -Marginea X 
2. Suprafaţa                           236.32  
3. Producţia medie 

(t/ha/an) 
3 4 4 3 5 3.8 

4. Producţia totală 708.96 945.28 945.28 708.96 1181.6 898 
 
 

Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte                           Cocini X 
2. Suprafaţa                           94.93  
3. Producţia medie 

(t/ha/an) 
3 4 4 3 5 3.8 

4. Producţia totală 284.79 379.72 379.72 264.79 474.65 360.734 
 
 

Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte                         Capela –Izvoru Rece X 
2. Suprafaţa                           50.75  
3. Producţia medie 

(t/ha/an) 
3 4 4 4 5 4 

4. Producţia totală 125.25 203 203 203 253.75 203 
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Fig. 19  Aspecte din pajiştea ,,Obștea Marița ‟analizată 

 

Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte                   Obștea Marița X 
2. Suprafaţa                           100.3  
3. Producţia medie 

(t/ha/an) 
3 3 4 3 5 3.6 

4. Producţia totală 300.9 300.9 401.2 300.9 501.5 361.08 

 

 
Fig. 20  Aspecte din pajiştea ,,Oteești –Cojocaru Nicolae ‟analizată 

 



33 
 

Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte                     Oteești –Cojocaru Nicolae X 
2. Suprafaţa                           29.39  
3. Producţia medie 

(t/ha/an) 
3 4 4 4 5 4 

4. Producţia totală 88.17 117.56 117.56 117.56 146.95 117.56 

 
 

Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte                  Valea Cerni - Cojocaru Ion X 
2. Suprafaţa 9.05  
3. Producţia medie 

(t/ha/an) 
3 3 4 3 4 3.4 

4. Producţia totală 27 27 36 27 36 30.6 
 
 

Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte                 Valea Cerni – Băluță Larisa X 
2. Suprafaţa                             3.33  
3. Producţia medie 

(t/ha/an) 
3 3 4 3 4 3.4 

4. Producţia totală 9.99 9.99 13.32 

 

9.99 13.32 11.32 

 
 

Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte               Fânețe particulari sector VIII X 
2. Suprafaţa                           35  
3. Producţia medie 

(t/ha/an) 
9 8 9 8 10 8.8 

4. Producţia totală 315 280 315 280 350 308 
 
 

Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte                   Fânețe particulari sector XI X 
2. Suprafaţa                               460.4  
3. Producţia medie 

(t/ha/an) 
9 9 9 9 9 9 

4. Producţia totală 4143.6 3683.2 4143.6 4143.6 4143.6 4143.6 
 
 

Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte       Păsuni  fânete Dealu Mare Frăsinet X 
2. Suprafaţa                               113.04  
3. Producţia medie 

(t/ha/an) 
9 9 9 9 9 9 

4. Producţia totală 1017.456 1017.45 1017.45 1017.45 1017.45 1017.45 
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Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte           Fânețe particulari sector III X 
2. Suprafaţa                               30  
3. Producţia medie 

(t/ha/an) 
9 8 9 8 10 8.8 

4. Producţia totală 270 240 270 240 300 270 
 
 

Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte              Fânețe particulari sector  II X 
2. Suprafaţa                            384.55  
3. Producţia medie 

(t/ha/an) 
8 8 8 8 8 8 

4. Producţia totală 3076.4 3076.4 3076.4 3076.4 3076.4 3076.4 

 
 

Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte           Fânețe particulari sector V X 
2. Suprafaţa                               440  
3. Producţia medie 

(t/ha/an) 
9 8 9 8 10 8.8 

4. Producţia totală 3960 3520 3960 3520 4400 3872 
 
 

Nr. Specificare Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Media 
1. Trupul de pajişte               Fânețe particulari sector IX X 
2. Suprafaţa                               302  
3. Producţia medie 

(t/ha/an) 
8 8 8 8 8 8 

4. Producţia totală 2416 2416 2416 2416 2416 2416 

 
Având în vedere că suprafaţa de 408.21 ha păşune,din care 257.34 în  

trupul de pășune Corșoru iar restul de 1500.87 ha in trupul de pășune 
Buciumu care face parte din  prezentului  Amenajament pastoral este situată 
în SITUL NATURA 2000 ROSCI 0128 NORDUL GORJULUI DE EST, 
măsurile de conservare pentru habitatele/speciile pentru care a fost decarat 
Situl sunt incluse în Planul de Management şi a prezentului Regulament. 
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Din punct de vedere administrativ aria se află pe teritoriul a 2 judeţe, 
96% din suprafaţă fiind localizată în partea de nord-est a judeţului Gorj, 
restul de 4% în partea de vest a judeţului Vâlcea. Teritoriul este în cea mai 
mare parte lipsit de localităţi cu excepţia celor dispuse de-a lungul limitei 
sudice și a zonei Rânca. Situl Natura 2000 ROSCI0128 Nordul Gorjului de 
Est este situat pe teritoriul administrativ al localităţilor Vaideenii din judeţul 
Vâlcea și Polovragi, Baia de Fier, Novaci, Crasna, Mușetești și Bumbești-Jiu 
din judeţul Gorj. Din punct de vedere geografic, situl ROSCI0128 Nordul 
Gorjului de Est este situat în Carpaţii Meridionali, ocupând partea sudică a 
Munţilor Parâng şi partea de vest a munţilor Căpăţânii. Amplasat într-un 
vast amfiteatru natural aproape nealterat, cu un ecart altitudinal de 2.319 m 
dezvoltat pe o distanţă transversală de sub 25 km, se situează în regiunile 
biogeografice alpină și continentală, în ecoregiunea Carpaţilor Meridionali pe 
versantul sudic al sectorului de vest al acestora, între interfluviul Olteţ-Cerna 
la răsărit, Parcul Naţional Defileul Jiului la apus și între cumpăna apelor la 
nord şi drumul submontan Apa Neagră – Bumbești – Racoviţa, la sud. 

Tehnologiile de exploatare adoptate se vor axa pe diminuarea 
impactului asupra mediului cum ar fi eroziunea solului, afectarea cursurilor 
de apă, a elementelor biodiversităţii şi altele asemenea. 

Lucrările vor urmări asigurarea condiţiilor favorabile implementării 
acestor tehnologii cu impact redus. 

Conform Regulamentului Sitului Natura 2000 ROSCI0128 Nordul 
Gorjului de Est 

, Capitolul 2 (Reglementarea activităţilor premise în Sit), art. 13 Pajişti 
(1) Terenurile din perimetrul Sitului evidenţiate ca pajişti, indiferent de 

forma de proprietate, se folosesc în exclusivitate pentru păşunat, 
fâneaţă, cultivarea plantelor de nutreţ în vederea obţinerii de masă 
verde, fân, seminţe. 

(2) Utilizarea durabilă a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat este 
permisă numai cu animalele domestic proprietate a membrilor 
comunităţii ce deţin aceste păşuni sau care deţin dreptul de utilizare 
a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în 
vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele 
avizate de Custode astfelîncât să nu fie afectate habitatele natural şi 
nici speciile de floră şi faună. 

(3) Păşunatul se supune următoarelor reglementări: 
a. pe teritoriul Sitului păşunatul este permis cu avizul Custodelui 
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b. în cazul degradării păşunilor Custodele poate opri de la păşunat 
anumite suprafeţe, pentru o perioadă, în scopul refacerii 
covorului vegetal; 

c. este interzis păşunatul fără contracte încheiate cu 
deţinătorii/administratorii păşunilor; 

d. este interzis păşunatul cu mai multe animale sau cu alte specii 
decât cele specificate în avizul Custodelui; 

e. păşunatul este interzis în fondul forestier indiferent de proprietar 
şi/sau administrator; 

f. amplasarea de stâne şi adăposturi pastorale, este permisă numai 
cu aprobarea Custodelui; 

g. numărul admis de câini se stabileşte prin contractual de păşunat, 
în funcţie de numărul de oi din fiecare turmă, în limitele 
prevăzute de legislaţia în vigoare. Câinii trebuie să poarte  jujee şi 
să fie vaccinaţi şi deparazitaţi la zi; 

h. trecerea prin fond forestier şi trecerea la apă se face cu respectarea 
reglementărilor în vigoare, în baza contractului încheiat cu 
administratorii/proprietarii de pădure; 

i. este interzisă lăsarea animalelor nesupravegheate la păşunat. 
(4) Managementul pajiştilor va fi stabilit pe baza evaluării capacităţii de 

suport a acestora şi va fi adus la cunoştinţa proprietarilor în vederea 
reglementării corespunzătoare a păşunatului şi cositului în cazul în 
care se constată modificarea parametrilor de mediu biotic şi abiotici 
ai ecosistemelor. 

(5) Custodele monitorizează activitatea de păşunat prin stabilirea 
impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din sit şi pentru 
stabilirea unor eventuale măsuri de refacere a zonelor degradate sau 
instituirea de restricţii în zonele afectate. 
 

Sit Natura 2000: ROSCI0128 NORDUL GORJULUI DE EST (situl este 
un SCI, având codul ROSCI0128), în conformitate cu Ordinul Ministrului 
Mediului și Dezvoltării Durabile nr.1964/2007 privind instituirea regimului 
de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte 
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. 
 

Natura 2000 este o reţea ecologicã europeanã de zone protejate 
desemnate de Statele Membre ale Uniunii Europene, pe baza Directivei 
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Habitate şi Directivei Pãsãri. Conform art. 3 din Directiva Habitate 
(92/43/EEC). 
              Natura 2000 este o reţea ecologicã europeanã formatã din Arii 
Speciale de Conservare (în limba englezã, Special Areas of Conservation - 
SAC) şi Arii de Protecţie Specialã Avifauninstice (în limba englezã, Special 
ProtectionAreas - SPA). Directivele Habitate şi Pãsãri sunt cele mai 
importante instrumente legale ale UE pentru protejarea biodiversitãţii. 
Scopul Directivei Habitate este „sã contribuie la asigurarea biodiversitãţii 
prin conservarea habitatelor naturale şi a faunei şi florei sãlbatice de pe 
teritoriul european al Statelor Membre în care tratatul se aplicã. (Art. 2.1). 
Trebuie înţeles cã Natura 2000 nu este un sistem de rezervaţii strict 
protejate, unde activitãţile umane sunt excluse. Natura 2000 recunoaşte cã 
omul face parte din naturã şi cã activitãţile umane trebuie sã se desfãşoare în 
parteneriat cu conservarea naturii. 
                Managementul acestor zone va trebui sã ţinã cont de faptul cã 
Natura 2000 este, în primul rând, un instrument de conservare a 
biodiversitãţii. Planurile de management vor include acele activități 
economice care ajutã la menţinerea şi protejarea naturii şi a mediului. Astfel, 
în siturile Natura 2000 vor fi permise: activitãţi agricole tradiţionale, unele 
dintre acestea necesare pentru menţinerea peisajelor (de exemplu cositul sau 
pãşunatul pentru menţinerea pajiştilor montane).  
 

Fig. 21.Aspect din  pajiştea ,,Corșoru‟ analizată. 
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Fig. 22.Aspect din  pajiştea ,,Buciumu‟ analizată.

 
Fig. 23.Aspect din  pajiştea ,,Buciumu Zăvidanu‟ analizată. 
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Fig. 24.Aspect din  pajiştea ,,Milescu‟ analizată. 
 
 

 
Fig. 25. Aspect din  pajiştea ,,Balota‟ analizată. 
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CAP. 2. ORGANIZAREA TERITORIULUI 
 
2.1 Denumirea trupurilor de pajiște care fac obiectul acestui studiu 
Trupurile de pajiște ce urmează a fi amenajate conform tabelului 2.1 
 
 
Organizarea suprafeței ce urmează a fi amenajată 
 
                                                                                                   Tabelul 2.1 

Nr 
crt. 

Trupul de pajiste  Suprafaț
a 
totală 

Parcele 
descriptive 
    
componente  

Suprafața 
(ha) 
Amenajată        Denumire 

1 Ursulețu 15.38 1 15.38 
2 Ursu 171 2 

4 
4 

20.66 
5 19.43 
6 54.89 
7 

72.02 
3 Dârjala 182.30 8 104.64 

9 77.66 
4 Căpățâna 162.44 10 12.99 

11 62.47 
12 32.39 
13 29.04 

 
14 25.55 

5 Balota- 
 

150.51 15 14.43 
16 48.01 
17 8.20 
18 79.87 

6 Cășerie 169.8 19 10.18 
20 83.78 
21 19.60 
22 56.24 

7  
Milescu 

 
147 

23 17.30 
24 56.22 
25 73.48 

8 Brădățele 184.63 45 3.96 
46 48.78 
47 39.40 
48 31.20 
49 9.07 
50 48.20 
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51 4.02 

9 Dealu Mare Frăsinet 162.23 52 63.51 
53 98.72 

10 Cerna  1 162.08 59 44.79 
60 13.73 
61 69.78 
62 33.78 

11 Cerna II 12.46 65 12.46 

12 Corșoru 257.34 26 30.50 
27 88.30 
28 43.30 
29 95.24 

13 Buciumu 191.52 30 40.58 
31 37.12 
32 81.28 
33 32.54 

14 Zăvidanu 40 34 18.00 
35 22.00 

15 Buciumu-Zăvidanu 15.35 54 15.35 

16 
 
 

Găuriciu –Marginea 236.32 36 49.90 
37 13.90 
38 80.35 

38/1 80.35 
39 11.82 

17 Cocini 94.93 40 1.40 
41 5.20 
42 19.87 
43 68.46 

18 Capela –Izvoru Rece 50.75 44 50.75 

19 Obștea Marița 100.3 55 23.57 
56 25.91 
57 50.82 

20 Oteești –Cojocaru Nicolae 29.39 58 29.39 
 
 

21 Valea Cerni - Cojocaru Ion 9.05 63 9.05 
22 Valea Cerni – Băluță Larisa 3.33 64 3.33 
23 Fanete particulari sector VIII  

 
35 

66 
15.00 

67 
20.00 

24 Fanete particulari sector XI 460.4 68 18.4 

69 27.6 

70 18.01 
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71 15.04 

72 21.4 

73 41.3 

74 24.2 

75 30.4 

76 1.2 

77 1.2 

78 40 

79 50.47 

80 22.3 

81 7.1 

82 48.23 

83 39.5 

84 54.05 

25 Fânete Dealu Mare Frăsinet 113.05 85 10 

86 22.6 

87 45 

88 35.45 

26 Fanete particulari sector III 30 89 

30.00 

27 Fanete particulari sector II 384.55 90 

15 

91 

37 

92 

95.05 

92 

73.25 
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Total suprafață ce urmează a fi amenajată = 4313.11ha 
 

 
Foto 26.   
Imagini  din pășunea „Milescu” 
 
 
 
 
 
 

94 

72.12 

95 

92.13 

28 Fanete particulari sector V  
440 

96 76.1 

97 64.4 

98 41.8 

99 84.4 

100 79.65 

101 93.65 

29 Fanete particulari sector lX 302 
 
 

102 30.2 

103 15.4 

104 22.8 

105 84 

106 32.3 

107 11.6 

108 30.3 

109 3.1 

110 32.2 

111 40.1 

       TOTAL   4313.11   
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2.2 Amplasarea teritorială a trupurilor de pajiște (planul cadastral). Vecinii și 

hotarele pajiștii 

                                                                                                                         Tabelul 2.2 

 

Trup păşune Nr Parcelă 

descript

ivă 

Supra- 

față 

Vecinătăți la: 

N S E V 

Nr 
1 

 

Ursulețu   
1 
 1 15.38 

 

Parcela 46 Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Pădure 
Ocolul Silvic 

Romani 
  

2 Ursu  1 2 
4 

Parcela 4 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 46 

2 4 
20.66 

Parcela 6 
Parcela 5 

Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Parcela 5 Pădure 
O.S.Romani 

3 5 
19.43 

Pășune 
Obștea 
Coșana 

Proprietate  
primăria 
Vaideenii 

Pășune UAT 
Horezu 

Parcela 7 
Parcela 4 
Parcela 6 

4 6 

54.89 

Parcela 7 
Parcela 5 

Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Parcela 5 Parcela 7 
Pădure 

Ocolul Silvic 
Romani 

5 7 
72.02 

Parcela 5 Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Parcela 6 Parcela 8 

171 
 

3 
Dârjala  1 8 104.64 Proprietate 

Obștea 
Coșana 

Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Parcela 7 
Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Parcela 9 
Pădure 

Ocolul Silvic 
Romani 

2 9 77.66 Parcela 8 
 

Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Parcela 8 
 

Parcela 11 
 

 182.30 

4 Căpățân

a 

1  10 12.99 Proprietate 
Obștea 
Coșana 

Parcela 11 
 

Parcela 8 
 

Parcela 17 
 

2 11 62.47 Parcela 10 
 

Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Parcela 9 
Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Parcela 13 
Pădure 

Ocolul Silvic 
Romani 

3 12 32.39 Parcela 11 Parcela 14 Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Parcela 13 

4 13 29.04 Parcela 11 Parcela 14 Parcela 15 Parcela 12 

5 14 25.55 Parcela 12 
Parcela 14 

Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Pădure 
Ocolul Silvic 

Romani 

Total 162.44 
5 Balota 1 15 14.43 Parcela 13 

Parcela 16 
Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Parcela 13 Parcela 16 

2 16 48.01 Parcela 17 Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Parcela 15 
Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Parcela 18 
Pădure 

Ocolul Silvic 
Romani 

3 17 8.20 Proprietate 
Obștea 

Parcela 18 Parcela 10 Parcela 19 
Parcela 20 
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Coșana 
4 18 79.87 Parcela 17 Pădure Ocolul 

Silvic Romani 
Parcela 16 Pădure 

Ocolul Silvic 
Romani 

  Total 150.51  

6 Cășerie  1 19 10.18 Proprietate 
Obștea 
Coșana 

Parcela 20 Parcela 17 Parcela 24 

2 20 83.78 Parcela 19 Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Parcela 18 Parcela 21 
Parcela 24 

3 21 19.60 Parcela 20 Parcela 36 Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Parcela 23 

4 22 56.24 Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Parcela 37 
Parcela 36 

Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Parcela 21 

Total 169.8 
7 Milescu 1 23 

17.30 

Parcela 24 Pădure 
proprietate 
privată 

Parcela 21 Parcela 25 

2 24 

56.22 

Obștea Malaia Pădure 
proprietate 
privată 

Parcela 20 Parcela 21 
Parcela 24 

3 25 
73.48 

Pădure 
proprietate 

privată 

Pădure 
proprietate 

privată 

Parcela 203 Pădure 
proprietate 

privată 
  Total 147 

8 Brădățel

e 

1 45 3.96 Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Parcela 46 Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Parcela 42 

2 46 48.78 Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Parcela 80 Parcela 48 

 47 39.40 Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Parcela 80 Parcela 49 

 48 31.20 Pădure 
primăria 
Vaideeni 

Pădure primăria 
Vaideenii 

Pădure 
primăria 
Vaideenii 

Pădure 
primăria 
Vaideenii 

 49 9.07 Pădure 
primăria 
Vaideeni 

Pădure primăria 
Vaideenii 

Parcela 47 Parcela 44 

 50 48.20 Pădure 
primăria 
Vaideeni 

Parcela 79 Pădure 
primăria 
Vaideenii 

Parcela 44 

 51 4.02 Pădure 
primăria 
Vaideeni 

Pădure primăria 
Vaideeni 

Pădure 
primăria 
Vaideeni 

Pădure 
primăria 
Vaideeni 

Total 184.63   

9 Dealu 
Mare 

Frăsinet 

1 52 63.51 Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

UAT Horezu Pădure 
Ocolul Silvic 

Romani 
2 53 98.72 Pădure Ocolul 

Silvic Romani 
Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

UAT Horezu Pădure 
Ocolul Silvic 

Romani 
  Total 162.23 

10 Cerna1 1 59 44.79 Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Pădure 
Ocolul Silvic 

Romani 
2 60 13.73 Parcela 59 Pădure Ocolul 

Silvic Romani 
Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Pădure 
Ocolul Silvic 

Romani 
3 61 69.78 Pădure Ocolul 

Silvic Romani 
Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Pădure 
Ocolul Silvic 
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Romani 
4 62 33.78 Pădure Ocolul 

Silvic Romani 
Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Pădure 
Obștea 
Marița 

Total 162.08  

11 Cerna II  1 65 12.46 Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Pădure 
Ocolul Silvic 

Romani 
Total 12.46 

12 Corșoru 1   26 30.50 UAT Polovragi  Parcela 30 Parcela29  UAT 
Polovragi 

2 27 88.30 Parcela29 Pădure Obștea 
Corșoru 

Parcela27 Parcela29 

3 28 43.30 Pădure Obștea 
Corșoru 

Parcela 33 Pădure Obștea 
Corșoru 

Parcela 29 

4 29 95.24 Parcela26 

Parcela27 

Parcela 31 

Parcela33 

Parcela27 
Pădure Obștea 

Corșoru 

Parcela26 

Total 257.34 
13 Buciumu 1 30 40.58 Parcela26 Parcela31 Pădure Obștea 

Buciumu- 
Zăvidanu 

UAT 
Polovragi 

2 31 37.12 Parcela29 Parcela 32 Pădure Obștea 
Buciumu- 
Zăvidanu 

Parcela 30 

3 32 81.28 Pădure Obștea 
Buciumu- 
Zăvidanu 

Pădure Obștea 
Buciumu- 
Zăvidanu 

Pădure Obștea 
Buciumu- 
Zăvidanu 

Parcela31 

4 33 32.54 Parcela29 Parcela31 Pădure Obștea 
Buciumu- 
Zăvidanu 

Parcela31 

Total 191.52 
14 Zăvidan

u 

1 34 18.00 Parcela36 
Parcela 35 

 

Pădure Obștea 
Buciumu- 
Zăvidanu 

Pădure Obștea 
Buciumu- 
Zăvidanu  

Pădure 
Obștea 

Buciumu- 
Zăvidanu 

2 35 22.00 Pădure Obștea 
Buciumu- 
Zăvidanu 
Parcela36 

Parcela34 Pădure Obștea 
Buciumu- 
Zăvidanu 

 

Parcela36 

Total 40 

15 Buciumu

-
Zăvidan

u 

1 54 15.35 Pădure  
proprietate 

privată 
 

Pădure Obștea 
Buciumu- 
Zăvidanu 

 

Pădure  
proprietate 

privată 
 

Pădure 
Obștea 

Buciumu- 
Zăvidanu 

 
 Total 15.35 

16 Găuriciu 

-
Margine

a 

1 36 49.90 Pădure Obștea 
Izv-Rece 

Parcela38 

Parcela34 
Parcela 35 

 

Pădure Ocolul 
Silvic Romani 

Parcela21 
Parcela 23 

 
2 37 13.90 Parcela 22 

 
 

Parcela 38 
 

Pădure Obștea 
Izv-Rece 

 

Parcela 36 
 

3 38 80.35 Parcela 36 
 

Parcela 38/1 
 

Parcela 37 
 

Pădure 
Obștea Izv-

Rece 
 

4 38/1 80.35 Parcela 38 
 

Pădure Obștea 
Izv-Rece 

 

Parcela 37 
 

Pădure 
Obștea Izv-

Rece 
 

5 39 11.82 Parcela 38/1 Pădure Obștea Pădure Pădure 
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 Izv-Rece 
 

O.s.Romani Obștea Izv-
Rece 

 
Total 236.32 

17 Cocini 1 40 1.40 Parcela 39 Parcela 45 Pădure 
O.S.Romani 

Pădure 
Obștea Izv-

Rece 
 

2 41 5.20 Pădure Obștea 
Izv-Rece 

 

Parcela 42 
Parcela 45 

Parcela 45 Pădure 
Obștea Izv-

Rece 
 

3 42 19.87 Pădure Obștea 
Izv-Rece 

 

Parcela 43 Parcela 45 
 

Pădure 
Obștea Izv-

Rece 
 

4 43 68.46 Parcela 42 Pădure Obștea 
Izv-Rece 

 

Parcela 48 Pădure 
Obștea Izv-

Rece 
 

Total 52.44 
18 Capela –

Izvoru 

Rece 

1 44 50.75 Pădure Obștea 
Izv-Rece 

 

Parcela 78 Parcela 50 
Parcela 79 

Pădure 
Obștea Izv-

Rece 
 

Total 50.75 

19 Obștea 

Marița 

1 55 23.57 Pădure Obștea  
Marița 

 

Pădure Obștea  
Marița 

 

Pădure Obștea  
Marița 

 

Pădure 
Obștea  
Marița 

 
2 56 25.91 Pădure Obștea  

Marița 
 

 
Pădure Obștea  

Marița 
 

Pădure Obștea 
Izv-Rece 

 

Pădure 
Obștea  
Marița 

 
3 57 50.82 Pădure Obștea  

Marița 
 

Pădure Obștea  
Marița 

 

Parcela 56 Pădure 
Obștea  
Marița 

 
  

20  
Oteești –
Cojocaru 
Nicolae 
 

1 58 29.39 
 
 

Pădure 
proprietate 
privată 

Pădure 
proprietate 
privată 

Pădure 
proprietate 
privată 

Pădure 
proprietate 
privată 

29.39 
21 Valea 

Cerni - 
Cojocaru 
Ion 

1 63 9.05 Pădure 
proprietate 
privată 

Pădure 
proprietate 
privată 

Pădure 
proprietate 
privată 

Pădure 
proprietate 

privată 

Total 9.05 
22 Valea 

Cerni – 
Băluță 
Larisa 

1 64  3.33 Pădure 
proprietate 

privată 

Pădure 
proprietate 
privată 

Pădure 
proprietate 
privată 

Pădure 
proprietate 
privată 

 Total 3.33 
 

23 Fanete 

particula
ri sector 

VIII 

1 66  
15.00 

Proprietăți 
private UAT 

Vaideenii 

Parcela 67 Parcela 68 Proprietăți 
private UAT 

Polovragi 
2 67 

20.00 
Parcela 66 Proprietăți 

private UAT 
Slătioara 

Parcela 111 Proprietăți 
private UAT 

Slătioara 
Total 35   
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24 Fanete 

particula
ri sector 

XI 

1 68 

18.4 

Pădure Ocolul 
silvic Romani 

Parcela 109 
Parcela 110 

 

Parcela 69 
 

Parcela 66 
 

2 69 

27.6 

Pădure Ocolul 
silvic Romani 

Parcela 108 
Parcela 71 
Parcela 68 

 

Parcela 70 
 

Parcela 68 
 

3 70 

18.01 

Pădure  
proprietari 
particulari 

Pădure  
proprietari 

particulari 

Parcela 71 
 

Pădure  
proprietari 
particulari 

 
4 71 

15.04 

Parcela 70 
 

Parcela 108 
 

Parcela 72 
Parcela 107 

 
 

Parcela 70 
 

5 72 
21.4 

Pădure  
proprietari 
particulari 

Parcela 74 
Parcela 107 

 

Parcela 74 
Parcela 73 

 

Parcela 71 
 

6 73 
41.3 

Pădure  
proprietari 
particulari 

Parcela 74 
Parcela 75 

 

Parcela 76 
 

Parcela 72 
 

7 74 
24.2 

Parcela 73 Parcela 105 Parcela 75 Parcela 72 
Parcela 107 

 
8 75 

30.4 

Parcela 73 Parcela 103 Parcela 76 
Pădure  

proprietari 
particulari 

Parcela 74 
Parcela 103 

 

9 76 

1.2 

Pădure  
proprietari 
particulari 

Pădure  
proprietari 
particulari 

Pădure  
proprietari 
Particulari 
Parcela 77 

Parcela 75 
Parcela 73 

 

10 77 

1.2 

Pădure  
Obștea Izv-

Rece 

Pădure  
proprietari 
particulari 

Pădure  Obștea 
Izv-Rece 

Pădure  
proprietari 
Particulari 
Parcela 75 
Parcela 73 

 
11 78 

40 

Parcela 44 
 

Pădure  
proprietari 
particulari 

Parcela 79 
Pădure  

proprietari 
particulari 

Pădure  
proprietari 
particulari 

12 79 
50.47 

Parcela 50 
 

Parcela 83 
 

Parcela 82 
Parcela 83 

 

Parcela 78 
Parcela 44 

 
13 80 

22.3 
Proprietați 
particulare 

 

Proprietați 
particulare 

 

Proprietați 
particulare 

 

Parcela 47 

14 81 
7.1 

Proprietați 
particulare 

 

Parcela 79 
 

Proprietați 
particulare 

 

Parcela 80 
Parcela 47 

 
15 82 

48.23 
Parcela 79 

 
Parcela 96 

 
Parcela 84 

 
Parcela 79 
Parcela 83 

 
16 83 

39.5 
Parcela 79 

 
Parcela 96 

 
Parcela 82 

 
Proprietați 
particulare 

 
17 84 

54.05 

Padure Ocolul 
Silvic Romani 

 

Parcela 90 
 

Parcela 86 
 

Parcela 82 
Parcela 81 

 

TOTAL 460.4 
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25 Fânete 

particula
ri Dealu 

Mare 

Frăsinet  

1 85 

10 

Padure Ocolul 
Silvic Romani 

 

Proprietați 
particulare 
Parcela84 

Proprietați 
particulare 
 Parcela 86  

Padure 
Ocolul Silvic 

Romani 
 

2 86 

22.6 

Padure Ocolul 
Silvic Romani 

 

Proprietați 
particulare 

 

Proprietați 
particulare 

Parcela 87 și  
Proprietați 
particulare 

UAT  Horezu 

Proprietați 
particulare 
Parcela 85 

3 87 

45 

Proprietați 
particulare 

UAT  Horezu 

Proprietați 
particulare 

 

Proprietați 
particulare 

Parcela 88 și  
Proprietați 
particulare 

UAT  Horezu 

Proprietați 
particulare 
Parcela86 

4 88 

35.45 

Proprietați 
particulare 

Parcela 87 și  
Proprietați 
particulare 

UAT  Horezu 

Proprietați 
particulare 

 

Proprietați 
particulare 

UAT  Horezu 

Proprietați 
particulare 
Parcela 87  

 

 Total 113.05 

26 Fanete 

particula
ri sector 

III 

1 89 30.00 Parcela 88 
 

Parcela 91 
 

Proprietați 
particulare 

UAT  Horezu 

Proprietați 
particulare 

 
Total  30 

27 Fanete 

particula
ri sector 

II 

1 90 
15 

Parcela 84 
Parcela 82 

 

Parcela 91 
 

Proprietați 
particulare 

UAT Vaideenii 

Parcela 96 
Parcela 92 

 
2 91 

37 

Parcela 90 
 

Proprietați 
particulare 

UAT  Horezu 

Proprietați 
particulare 

UAT Vaideenii 

Parcela 94 
 

3 92 

95.05 

Parcela 100 
 

Proprietați 
particulare 

UAT  Slătioara 

Parcela 93 
 

Proprietați 
particulare 

UAT  

SVaideenii 
4 93  

73.25 

Parcela 92 
Parcela 97 

 

Pădure Ocolul 
Silvic Horezu 

Parcela 95 
Proprietați 
particulare 

UAT Vaideenii 

Parcela 101 
 

5 94 
72.12 

Parcela 92 
 

Proprietați 
particulare 

UAT  Horezu 

Proprietați 
particulare 

UAT Vaideenii 

Parcela 95 
 

6 95 
92.13 

Parcela 92 
 

Proprietați 
particulare 

UAT  Horezu 

Parcela 94 Parcela 92 
Parcela 93 

Total 384.55 
28 Fanete 

particula

ri sector 

V 

7 96 76.1 Parcela 82 
Parcela 83 

Parcela 92 
Parcela 97 

Parcela 90 
 

Parcela 98 
Parcela 97+ 

8 97 64.4 Parcela 96 Parcela 93 Parcela 92 Parcela 98 
Parcela 100 

9 98 
41.8 

Proprietați 
particulare 

UAT Vaideenii 

Proprietați 
particulare 

UAT Vaideenii 

Parcela 96 Parcela 99 

10 99 

84.4 

Proprietați 
particulare 

UAT Vaideenii 

Proprietați 
particulare 

UAT Vaideenii 

Parcela 98 Proprietați 
particulare 

UAT 
Vaideenii 
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11 100 
79.65 

Proprietați 
particulare 

UAT Vaideenii 

Parcela 101 Parcela 97 Parcela 102 

12 101 93.65     

Total 440 
29 Fanete 

particula

ri sector 

lX 

1 102 
30.2 

Parcela 103 Proprietați 
particulare 

UAT  Slătioara 

Parcela 103 
Parcela 100 

Parcela 105 
Proprietăți 
particulare 

2 103 
15.4 

Parcela 75 
Proprietăți 
particular 

Parcela 102 Proprietați 
particulare 

UAT Vaideenii 

Parcela 104 
Parcela 102 

3 104 22.8 Parcela 75 Parcela 105 
Parcela 102 

Parcela 103 Parcela 105 

4 105 
84 

Parcela 74 Proprietați 
particulare 

UAT  Slătioara 

Parcela 104 
Parcela 102 

Parcela 107 
Parcela 106 

5 106 

32.3 

Parcela 108 
Proprietați 
particulare 

UAT Vaideenii 

Proprietați 
particulare 

UAT  Slătioara 

Parcela 105 Proprietați 
particulare 

UAT  

Slătioara 
6 107 

11.6 

Parcela 71 
Parcela 72 

Parcela 106 
 

Parcela 72 
Parcela 74 

Parcela 105 
 

Parcela 71 
Parcela 108 

7 108 

30.3 

Parcela 71 
 

Parcela 106 
 

Parcela 71 
Parcela 107 

Parcela 109 
Proprietăți 
particulare 

 
8 109 

3.1 
Parcela 68 

 
Proprietăți 
particulare 

 

Parcela 68 
Parcela 108 

Parcela 110 

9 110 32.2 Parcela 68 Parcela 111 Parcela 109 Parcela 111 

10 111 
40.1 

Parcela 68 Proprietați 
particulare 

UAT  Slătioara 

Parcela 110 Parcela 67 

Total 302  
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2.3 CONSTITUIREA ȘI MATERIALIZAREA PARCELARULUI ȘI 
SUBPARCELARULUI DESCRIPTIV 
 
Constituirea parcelarului s-a realizat folosind ca bază,planuri cu curbe de nivel, 
planuri cadastrale și imagini satelitare. Aceste date au fost prelucratenîn programe 
de specialitate GIS ( Geographic Information System) și transpuse în teren cu 
ajutorul aparaturii cu tehnologie GPS(Global Position System) 

Subparcela descriptivă este unitatea teritorială elementară de amenajare a 
pășunilor constituind în același timp unitatea de bază pentru planificarea și 
executarea măsurilor de gospodărire. 

Delimitarea parcelelor de pajişte care fac obiectul amenajării s-a efectuat prin 
ridicări topografice utilizând aparatură de specialitatestația Stereo 70. 

2.4 BAZA CARTOGRAFICĂ UTILIZATĂ  

2.4.1 Evidența planurilor pe trupuri de pajiște 

                Documentele care au fost folosite ca planuri de bază la întocmirea 
planurilor de amplasament şi delimitare a parcelelor descriptive ce intră în 
componenţa trupului de păşune sunt: 

                  Planuri cadastrale elaborate de Institutul de Geodezie, Fotogrametrie, 
Cartografie şi Organizarea Teritoriului (IGFCOT) şi puse la dispoziţie de către 
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI); 
Planuri topografice elaborate de Institutul de Geodezie, Fotogrametrie, Cartografie 
şi Organizarea Teritoriului (IGFCOT) şi puse la dispoziţie de către Agenţia 
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI); 

                 Documentele care au fost folosite ca planuri de baza pentru intocmirea 
amenajamentului au fost planurile cadastrale, scara 1:5000 intocmite in anul 2014 si 
hartile de ansamblu 1:5000 si 1:10000 puse la dispozitia echipei de lucru de catre 
Consiliul local al comunei Vaideenii. Pentru inlesnirea determinarilor pe planurile 
de baza au fost utilizate cele mai recente fotograme la scara 1:5000.Aceste 
informatii sunt transpuse in tabelul 2.3. 
             Suprafaţa pajiştilor reprezintă practic inventarierea teritoriului pajiştii din 
comuna Vaideenii. Pentru realizarea fiecărui sistem de cultură a pajiştii, s-a cerut o 
identificare a tuturor terenurilor de pajişte ale unităţii administrativ-teritoriale 
Vaideenii.  
           În acest sens s-au identificat toate parcelele folosite ca păşuni, dar şi 
porţiunile de teren nefolosite, dar care pot fi valorificate ca şi pajişti (terenuri 
acoperite de muşuroaie, tufăriş, etc).  
                 Modul de determinare a suprafeţelor respective s-a făcut după materialul 
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cartografic existent la nivelul Primăriei comunei Vaideenii (hărţi, planuri de bunuri 
etc). 

 

                                                                                                              Tabelul 2.3 

Nr crt  Indicativ plan  Trupuri de pajiști -ha Total –ha 

Denumire 

Trup de pajiște 

Suprafață-ha 

1 L-34-108-B-b-3-II Ursulețu   15.38 15.38 

2 L34-108-B-b-1-IV Ursu   171 171 

3 L-34-108-B-b-1-I Dârjala 182.30 182.30 

4 L-34-108-B-b-1-III Căpățâna  162.44 162.44 

5 L-34-108-B-b-1-III Balota   150.51 150.51 

6 L-34-108-B-b-3-1 Cașerie  169.80 169.80 

7 L-34-108-B-a-2-IV Milescu  147 147 

8 L-34-108-B-d-1-III  Brădățele 184.63  
184.63 

9 L-34-108-B-d-1-IV   Dealu Mare 
Frăsinet  

162.23 162.23 

10 L-34-1080B-C-2-III  Cerna 1 162.08 162.08 

11 L-34-1080B-C-2-I Cerna II 12.46 12.46 

12 L-34-108-B-a-2-I Corșoru 257.34 257.34 

13 L-34-108-B-a-4-I Buciumu 191.52 191.52 

14 L-34-108-B-a-4-I Zăvidanu 40 40 

15 L-34-108-B-a-4-I Buciumu-
Zăvidanu 

15.35 40.00 

16 L-34-108-B-a-4-II Găuriciu 
Marginea  

236.32 236.32 

17 L-34-108-B-c-2-II Cocini  94.93 94.93 

18 L-34-108-B-d-3-III Capela  50.75 50.75 

19 L-34-108-B-c-4-IV Marița  100.30 100.30 

20 L-34-108-B-a-4-III  Oteești  29.39 29.39 

21 L-34-108-B-c-2-III Valea Cernei 1 9.05 9.05 
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22 L-34-108-B-c-2-III Valea Cernei 2 3.33 3.33 

23 L-34-108-B-c-4-lV 

L-34-108-D-q-2-II 

Fanete particulari 
sector cadastral 
VII  

35  35  

24 L-34-108-B-c-4-lV 

L-34-108-B-d-3-III 

L-34-108-B-d-3-IV 

Fanete particulari 
sector cadastral 
XI 

460.4 460.4 

25 L-34-108-B-d-4-II  Pășuni fânete 
Dealu Mare 
Frăsinet 

113.05 113.05 

26 L-34-108-B-d-4-II Fanete particulari 
sector cadastral 
III 

30 30 

27 L34-108-D-B-2-I Fanete particulari 
sector cadastral 
II 

384.55 384.55 

28 L34-108-D-b-1-II 

L34-108-D-b-1-IV 

Fanete particulari 
sector cadastral 
V 

440 440 

29 L-34-108-D-b-1-I Fanete particulari 
sector cadastral 
IX 

302 302 

 TOTAL UAT 4313.11 4313.11  
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2.4.2 Ridicări în plan  

          Pentru efectuarea ridicărilor în plan ,s-a folosit aparatură G.P.S.(sisteme de 
poziționare globală), tehnologie prin care se determinăpoziția unui receptor care 
primește informație simultan de la mai mulți sateliți specializați. 
             Măsurătorile de teren au fost realizate , prin parcurgerea limitelor 
trupurilor de pășune , a liniilor parcelare și subparcelare, care anterior au fost 
introduse în GPS, pe teren acestea fiind transpuse și verificate totodată.Ele au fost 
prelucrate cu ajutorul programelor specializate (GIS)în sistem de de proiecție 
Stereo 70, rezultatele fiind imprimate la scară impusă de baza cartografică folosită ( 
scara 1:5 000) 
           Am anexat hărțile cu reprezentare grafică a trupurilor de pajişti. 
 
2.5 SUPRAFAȚA PAJIȘTILOR. DETERMINAREA SUPRAFEȚELOR  
 
     Suprafaţa totală a pajiştii inclusă în UAT este de 4313.11 ha şi a fost determinată 
în conformitate cu măsurătorile efectuate 
       Determinările s-au făcut cu strictețe până la nivel de parcelă/subparcelă 
descriptivă și s-a urmărit ca suprafețele rezultate să fie identice cu suprafața totală 
a trupului de pășune. 
 
2.5.1.Suprafața pajiștii pe categorii de folosință 
Această lucrare s-a realizat după transpunerea integrală a parcelarului și 
subparcelarului descriptiv. 
        Suprafața de  1765ha  de fânețe în extravilan aparține  proprietarilor particulari 
din comuna Vaideeni așa cum reiese din tabelele anexate 
                                                                                                   Tabelul 2.4 
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               Din care  

        Obști Proprie- 

tari 

persoane 

fizice 

C
or

șo
ru

 

M
ar

iț
a 

Iz
v-

R
ec

e 

B
uc

iu
m

u-
  

 
1 

Ursulețu   15.38 - - - 15.38 15.38 - - - - - 

2 
 

Ursu   171 - - - 171 171 - - - - - 

3 Dârjala 182.30 - - - 182.30 182.30 - - - - - 
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4 
Căpățâna  162.44 - - - 162.44 162.44 - - - - - 

5 
 

Balota   150.51 - - - 150.51 150.51 - - - - - 

6 
 

Cașerie  169.80 - - - 169.80 169.80 - - - - - 

7 Milescu  147 - - - 147 147 - - - - - 
8 Dealul 

Mare - 
Frăsinet 

162.23 - - - 162.23 162.23 - - - - - 

9 Brădățele  184.63 - - - 184.63 184.63 - - - - - 
10 Cerna  I  162.08 - - - 162.08 162.08 - - - - - 
11 Cerna II 12.46 - - - 12.46 12.46   - - - 
12 Corșoru  257.34 - - - 257.34 - 

25
7.

34
 - - - - 

13 Buciumu 191.52 - - - 191.52 - - - - 

19
1.

52
 

- 

14 Zăvidanu  40.00 - - - 40.00 - - - - 

40
.0

0 

- 

15 Buciumu si 
Zavidanu  

15.35 - - - 15.35 - - - - 

15
.3

5 

- 

16 Găuriciu 
Marginea  

236.32 - - - 236.32 - - - 

23
6.

32
 

- - 

17 Cocini  94.93 - - - 94.93 - - - 

94
.9

3 

- - 

18 Capela  50.75 - - - 50.75 - - - 

50
.7

5 

- - 

19 Marița  100.30 - - - 100.30 - - 

10
0.

30
 - -  

20  Oteești  29.39 - - - 29.39 - - - - - 29.39 
21 Valea 

Cernei 1 
9.05 - - - 9.05 - - - - - 9.05 

22 Valea 3.33 - - - 3.33 - - - -  3.33 
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Cernei 2 
23 Fanete 

particulari 
sector 
cadastral 
VII  

- - 35  - 35  - - - - - 35  

24 Fanete 
particulari 
sector 
cadastral 
XI 

- - 460.4 - 460.4 - - - - - 460.4 

 Pășuni 
fânete 
Dealu 
Mare 
Frăsinet 

 - 113.05  113.05 10     103.05 

25 Fanete 
particulari 
sector 
cadastral 
III 

- - 30 - 30 - - -  - 30 

26 Fanete 
particulari 
sector 
cadastral II 

- - 384.55 - 384.55 - - -  - 384.55 

27 Fanete 
particulari 
sector 
cadastral V 

- - 440 - 440 - - -  - 440 

28 Fanete 
particulari 
sector 
cadastral 
IX 

- - 302 - 302 - - -  - 302 

 TOTAL 

2548.11 

- 1765 - 

4313.11 

1529.83 

25
7.

34
 

10
0.

3 38
2 

24
6.

87
  

1796.77 
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2.5.2 Organizarea administrativă 

        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.  
     Menționăm faptul că până în prezent administrarea pășunilor s-a făcut conform 

Regulamentului de pașunat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Vaideeni nr. 

14/30.03.2018pentru trupurile de pajiști din comuna Vaideeni, judetul Valcea  iar pe 

viitor, se va face conform Amenajamentului pastoral 

 

2.6 Enclave- nu este cazul 

CAP. 3. CARACTERISTICI GEOGRAFICE ȘI CLIMATICE 

3.1.Indicarea zonei geografice și caracteristicile reliefului 

Teritoriul cercetat se situeaza in jumatatea de nord a judetului Valcea, in 

extremitatea de vest si are urmatoarele vecinatati: 

N- teritoriul Malaia, 

V – judetul Gorj 

S – teritoriul Slatioara 

E – localitatea Horezu 

E-SE – localitatea Maldaresti. 

 Accesul in comuna este asigurat prin soseaua nationala Rm. Valcea- Tg Jiu, 

din care se desprind catre N, in principal doua drumuri de acces: unul pe valea 

raului Luncavat si celalalt pe valea raului Cerna. De asemenei, paralel cu drumul 



58 
 

national, pe sub munte, uneori marcand chiar trecerea de la depresiune la zona 

montana inferioara, exista un drum care face legatura intre principalele sate 

componente de la este la vest, faciliteaza legatura cu teritoriile vecine din judetul 

Gorj- Polovragi si apoi Novaci. 

 In componenta comunei intra un numar mare de sate dintre care mai 

importante sunt: 

 -Vaideenii, pe râul Luncavat 

 - Izvorul Rece si Cornet pe râul Plopilor 

 - Marița pe râul Marita 

 -Cerna  pe râul Cerna. 

 Metotologia de lucru este conforma cu instructiunile de intocmire a studiilor 

pedologice si agrochimice elaborate de I.C.P.A Bucuresti in anul 1987. 

Referindu-ne la perimetrul care face obiectul acestui amenajament pastoral 

localizarea trupurilor de pășune și fânețe  se prezinta astfel: 

  Trupul  1   ,,Ursulețu  ”in suprafata de 15.38 ha se prezinta sub forma de culme cu 

pantă are o singură parcelă   de fertilizare  nr 1. 

Trupul  2 ,,Ursu ’’ in suprafata de 171  ha se prezinta sub forma de  de versant cu 

pantă si  culme ingusta . S-au diferentiat 5 parcele de fertilizare 2,4,5,6, și 7. 

Trupul  3 ,,Dîrjala ’’ in suprafata de 182.30 ha se prezinta sub forma de versant și 

culme largă. S-au diferentiat 2 parcele de fertilizare 8 și 8. 

Trupul  4 ,,Căpățîna  ’’ in suprafata de 162.44 ha se prezinta sub forma de versant și 

culme largă. S-au diferentiat 5 parcele de fertilizare 10,11,12,13, și 14. 

Trupul  5 ,,Balota’’ in suprafata de 150.51ha se prezinta sub forma de versant și 

culme largă. S-au diferentiat 4 parcele de fertilizare 15,16,17 și 18. 

Trupul  6 ,,Cășerie ’’ in suprafata de 169.8ha se prezinta sub forma de versant și 

culme îngustă. S-au diferentiat 4 parcele de fertilizare 19,20,21 și 22. 

Trupul  7 ,,Milescu   ’’ in suprafata de 147 ha se prezinta sub forma de versant și 

culme îngustă. S-au diferentiat 3 parcele de fertilizare 23,24 și 25. 

Trupul  8 ,,Brădățele   ’’ in suprafata de 184.63 ha se prezinta sub forma de versant 

și culme îngustă. S-au diferentiat 7 parcele de fertilizare 45,46,47,48,49,50,și 51. 
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Trupul  9 ,,Dealu Mare Frăsinet    ’’ in suprafata de 162.23 ha se prezinta sub forma 

de versant . S-au diferentiat 2 parcele de fertilizare 52,și 53. 

Trupul  10 ,,Cerna 1’’ in suprafata de 162.08ha se prezinta sub forma de versant 

complex și culme îngustă. S-au diferentiat 4 parcele de fertilizare 59,60,61și 62. 

Trupul  11 ,,Cerna II  ’’ in suprafata de 12.46 ha se prezinta sub forma de  culme 

îngustă însoțită de versant. S-au diferentiat 1 parcelă de fertilizare  65. 

Trupul  12 ,,Corșoru   ’’ in suprafata de 257.34 ha se prezinta sub forma de culme 

largă însoțită de versant complex . S-au diferentiat 4 parcele de fertilizare 26,27,28și 

29. 

Trupul  13 ,,Buciumu   ’’ in suprafata de 191,52 ha se prezinta sub forma de culme 

largă  si versant  . S-au diferentiat 4 parcele de fertilizare  30,31,32 și 33. 

Trupul  14 ,,Zăvidanu   ’’ in suprafata de 40 ha se prezinta sub forma de culme 

largă și versant  . S-au diferentiat 2 parcele de fertilizare  34 și 35. 

Trupul  15 ,,Buciumu-Zăvidanu   ’’ in suprafata de 15,35 ha se prezinta sub forma 

de culme largă și îngustă  . S-au diferentiat 2 parcele de fertilizare  34 și 35. 

Trupul  16 ,,Găuriciu Marginea   ’’ in suprafata de 236.32 ha se prezinta sub forma 

de versant și  culme largă   . S-au diferentiat 5 parcele de fertilizare  36,37,38,38/1 și 

39 

Trupul  17 ,,Cocini   ’’ in suprafata de 94,93 ha se prezinta sub forma de   culme 

îngustă   . S-au diferentiat 4 parcele de fertilizare  40,41,42 și 43 

Trupul  18 ,,Capela Izvorul-Rece  ’’ in suprafata de 50.75 ha se prezinta sub forma 

de versant    . S-au diferentiat 1 parcelă de fertilizare  44 

Trupul  19 ,,Marița   ’’ in suprafata de 100.3 ha se prezinta sub forma de   culme 

largă însoțită de versant   . S-au diferentiat 3 parcele de fertilizare  55,56 și 57 

Trupul  20 ,,Oteești   ’’ in suprafata de 29.39 ha se prezinta sub forma de   culme 

îngustă însoțită de versant   . S-au diferentiat 1 parcelă de fertilizare  58 

Trupul  21 ,,Valea Cerni –Cojocaru Ion    ’’ in suprafata de 9,05 ha se prezinta sub 

forma de  suprafață inclinată   . S-au diferentiat  parcela de fertilizare  cu nr 63 
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Trupul  22 ,,Valea Cerni –Băluță Larisa   ’’ in suprafata de 3.33 ha se prezinta sub 

forma de  suprafață inclinată   . S-au diferentiat  parcela de fertilizare  cu nr 64 

Trupul  23  ,,Fânețe particulari sector VIII   ’’ in suprafata de 35 ha se prezinta sub 

forma de  versant   . S-au diferentiat 2 parcele de fertilizare  66 și 67 

Trupul  24  ,,Fânețe particulari sector XI   ’’ in suprafata de 460.4 ha se prezinta sub 

forma de  versant complex cu culme largă   . S-au diferentiat 17 parcele de 

fertilizare  68,69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 și 84 

Trupul  25  ,,Fânețe particulari  Dealu Mare Frăsinet    ’’ in suprafata de 113.05 ha 

se prezinta sub forma de  versant complex    . S-au diferentiat 4 parcele de 

fertilizare  85, 86, 87 și 88 

Trupul  26  ,,Fânețe particulari  sector III   ’’ in suprafata de 30 ha se prezinta sub 

suprafata slab inclinata. S-au diferentiat  parcela de fertilizare   nr 89 

Trupul  27  ,,Fânețe particulari sector II   ’’ in suprafata de 384.55 ha se prezinta sub 

forma de  suprafață slab înclinată   . S-au diferentiat 6 parcele de fertilizare  90, 91, 

92, 93, 94 și 95 

 

Trupul  27  ,,Fânețe particulari sector V   ’’ in suprafata de 440  ha se prezinta sub 

forma de  suprafață slab înclinată și versant complex   . S-au diferentiat 6 parcele de 

fertilizare  96, 97, 98, 99, 100 și 101 

Trupul  27  ,,Fânețe particulari sector IX   ’’ in suprafata de 302 ha se prezinta sub 

forma de  versant complex   . S-au diferentiat 10 parcele de fertilizare  102, 103, 104, 

105, 106, 107, 108, 109, 110 și 111 

 

Relieful 

Ca factor pedogenetic, relieful actioneaza in procesul de fomare al solurilor mai 

ales prin influenta pe care o exercita asupra celorlati factori de solificare, indeosebi 

asupra climei si vegetatiei. 

 Din punct de vedere geomorfologic teritoriul Vaideenii se situeaza cu 

primele doua treimi in cea mai reprezentativa sectiune montana – Carpatii 

Meridionali, in cadrul acestora ocupand cel mai reprezentativ sector din Muntii 
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Capatanii, componenta a braului sudic din masivul cuprins intre Jiu si Olt. Treimea 

inferiora a teritoriului se situeaza in depresiunile submontane Horezu la est si 

Slatioara la vest, marginite la nord de Muntii Capatanii si la sud de Magura 

Slatioarei.  

 

3.2 ALTITUDINE, EXPOZIȚIE, PANTĂ 

Zona montana are ca trasatura de baza caracterele altimetrice, masivitatea, 

adancimea fragmentarii si/sau energia de relief care are valori in general cuprinse 

intre 500 si 1000 metrii. Cea mai mare parte a acestui sector si cu deosebire zonele 

greu accesibile, este impadurit.  Functie de altitudinea absoluta si adancimea de 

fragmentare muntii pot fi impartiti in: munti josi, mijlocii si inalti. 

 Cei josi au pana la 1000 m altitudine absoluta si pana la 200 m adancime de 

fragmentare. 

       Muntii mijlocii au pana la 1900-2000 m altitudine absoluta si 200-500 m 
adancime de fragmentare 

       Muntii inalti au peste 1900-2000 m altitudine absoluta si adancimea de 
fragmentare mai mare de 500 m. 

 In nord, culmea principala cu orientare longitudinala are altitudini ce 
depasesc 1900m, cea maxima realizandu-se in muntele Ursul – 2125 m. Este zona 
alpina si aproape in intregime este acoperita cu vegetatie ierbacee, cele cateva 
areale de jnepenisuri fiind  nesemnificative prin suprafata ce o ocupa. 

 Din ea se desprind catre sud, dupa o descrestere altitudinala de cca 200-300 
metrii, culmi ce sunt fragmentate de principalele ape ce strabat zona: Luncavatul, 
Izvorul Rece  si Cerna. 

 Acestea coboara treptat altitudinal printr-o succesiune de varfuri si inseuari 
pana deasupra depresiunii pe o lungime de mai bine de 10 km.  Ele prezinta in 
general caracteristici asemenea si anume: 

 - descresteri altitudinale in general treptate dar mai rar si cu denivelari 
semnificative ce le fac uneori greu accesibile;  

 - succesiune de varfuri si inseuari, varfurile la inceput fiind in buina parte 

pietroase;  

 - mai largi la inceput (200-300 m) si din ce in ce mai inguste catre sud; 
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 - sunt marginite de versanti lungi si puternic inclinati ce sunt puternic 

fragmentati si afectati de numeroasele formatiuni torentiale. 

 La inceput culmile in intregime sunt acoperite de pasuni, locurl acestora 

treptat fiind luat de paduri pe masura inaintarii catre sud. Vaile in acest sector 

montan sunt foarte inguste si pietroase.  

 Zona depresionara din sud, cu aspect de culoar larg format din doua bazine, 

Horezu si Slatioara, se caracterizeaza printr-o succesiune longitudinala de inălțuri, 

corespunzatoare podului depresionar si zone mai joase, din preajma vailor ce o 

fragmenteaza. Prin ea se aigura legatura intre Rm. Valcea si Tg. Jiu. 

  Trecerea intre cele doua depresiuni se realizeaza prin inseuari joase asociate 

intr-un adevarat culoar care reprezinta traseul unui curs de apa longitudinal, 

fragmentat prin captari frontale. Depresiunea Slatioara, reprezentativa in teritoriu, 

se remarca prin asimetria sa, plaiuri domoale prelungite dinspre munte si abruptul 

cu aspect de creasta al Magurii Slatioarei cu un glacis acumulativ de baza. 

 In general, podul depresiunii are altitudini cuprinse intre 525 m in sud pe 

forma plana reprezentativa si 609 m in Coasta Corbului, pe forme de relief inalte. 

In acelasi timp, altitudinea cea mai joasa este realizata pe fundul vailor unde la 

iesirea din perimetru, de exemplu pe valea Luncavatului, se ajunge pana la 485 -

490m. in acest sector de depresiune, raurile si-au creat lunci sau chiar terase 

aluviale de pana la 200-300 m latime. 

 Asa cum se afirma anterioar, relieful are un rol hotarator in formarea 

solurilor si a invelisului  de sol actiunea lui manifestandu-se atat direct, cat si 

indirect. Actiunea indirecta se manifesta prin modificarea elementelor landsaftului, 

in special a climei si a vegetatiei ca urmare a cesterii absolute, a fragmentarii 

reliefului, a inclinarii si expozitiei diferite a versantilor, etc. 

 Aceasta influenta a reliefului asupra climei si vegetatiei a determinat 

schimbarea pe verticala a invelisului de sol ( soluri brune eumezobazice la 

altitudini  mai mici, brune acide la altitudini medii si soluri alpine la altitudini 

mari). 

 Actiunea directa s-a manifestat foarte pronuntat, in primul rand prin 

procesul de eroziune geologica de care depinde transportul si sortarea de-a lungul 

versantilor a materialului rezultat din alterarea rocilor. Astfel se explica legatura 
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dintre inclinarea versantilor pe de o parte si grosimea depozitelor de suprafata, 

textura acestora si stadiul de evolutie a solului pe de alta parte. De regula, pe 

versantii cu inclinare accentuata, solurile s-au format pe depozite eluvial-deluviale 

subtiri care contin cantitati mari de fragmente grosolane de roca compacta si raman 

intr-un stadiu incipient de evolutie. Pe versantii slab inclinati s-au intalnit soluri in 

alte statii de evolutie, cu textura mai fina formate pe deopozite deluvio-proluviale 

groase. Relieful plan din depresiune, unde a existat un grad mare de stabilitate a 

favorizat formarea unor soluri evoluate, in timp ce pe formele tinere din cadrul 

aceleiasi depresiuni, unde mai ales in lunci, aluvionarile au fost repetate, solurile 

sunt neevoluate si la fel pe versanti, datorita eroziunii geologiece. 

Altitudinea, expoziția și panta parcelelor componente  Trupurilor  de pășune ce aparțin 

comunei Vaideenii 

                                                                                                                 Tabel 3.1 

Nr. 

crt. 

Trup de pajiste Parcela 

descrip- 

tiva 

Altitudine 

(m) 

Expozitie Panta 

(%) 

 
Suprafaț

a  

(ha) 

0 1 2 3 4 5 6 

1 Ursulețu 1 1500-1750 V-SV 17(07-30) 15.38      

2 Ursulețu 2 1700-1800 SV 22(12-30) 
4 

4 1650-1900 S 22(17-42) 
20.66 

5 1800-2150 S 12(03-22) 
19.43 

6 1700-2000 SV 30(17-70) 
54.89 

7 1700-2100 S 30(17-70) 
72.02 

3 Dârjala 8 1600-2100 S 17(07-30 

) 

104.64 

9 1700-2000 S 42(17-70 

) 

77.66 
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4 Căpățâna  10 2000-2100 V 07(01-22 

) 

12.99 

11 1700-2000 S 42(07-70 

) 

62.47 

12 1750-1900 E 30(17-42 

) 

32.39 

13 1800-2000 SV 42(30-70 

) 

29.04 

14 1650-1850 S-SE 30(03-42 

) 

25.55 

5 

 

Balota 

 

 

15 1650-2050 S 42(30-70 

) 

14.43 

16 1550-2050 S 30(03-70 

) 

48.01 

17 1850-2100 V 22(03-42 

) 

8.20 

18 1650-2050 S 42(30-70 

) 

79.87 

6 Cășerie 19 1850-1950 E 17(03-30 

) 

10.18 

20 1650-1900 E 22(12-42 

) 

83.78 

21 1650-1750 E 07(03-12 

) 

19.60 

22 1600-1700 SE 17(07-22 

) 

56.24 

7  
Milescu 

23 1600-1700 S 07(03-12 

) 17.30 
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24 1650-1900 SV 42(30-70 

) 56.22 

25 1550-1700 SV 17(12-22 

) 73.48 

8  Brădățele 45 930-1200 S-SV 12(07-17) 3.96 

46 670-930 S 42(30-70) 48.78 

47 620-670 E 22(12-30) 39.40 

48 650-790 SE 30(17-70) 31.20 

49 690-810 E 42(30-70) 9.07 

50 500-880 E 42(17-70) 48.20 

51 500-900 S 07 4.02 

9   Dealu Mare 
Frăsinet  

52 970-1150 S 17(07-30) 63.51 

53 650-950 S-SV 17(07-42) 98.72 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cerna  59 850-1000 S-SV 42(30-70) 44.79 

60 870-1050 S 30(22-42) 13.73 

61 650-970 S-SV 30(17-70) 69.78 

62 650-970 S-V 12(07-40) 33.78 

11 Cerna II 65 700-780 SV 12(07-17) 12.46 

12 Corșoru   26 1900-2050 SV 12(03-22 

) 

30.50 

27 1600-1900 SV 30(12-70 

) 

88.30 

28 1600-1850 SE 17(12-30 43.30 
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) 

29 1600-1950 SE 30(12-42 

) 

95.24 

13 Buciumu 30 1600-1900 SE 17(07-22 

) 

40.58 

31 1600-1850 SE 30(17-42 

) 

37.12 

32 1450-1650 SE 22(17-30) 81.28 

33 1650-1800 SE 22(17-30 

) 

32.54 

14 Zăvidanu 34 1500-1600 SV 07(03-12 

) 

18.00 

35 1500-1600 SE 17(12-30 

) 

22.00 

15 Buciumu-
Zăvidanu 

54 1350-1600 S 07(03-12) 15.35 

16 
 
 

Găuriciu -
Marginea 

36 1500-1650 SE 30(07-42 

) 

49.90 

37 1600-1650 S 07 13.90 

38 1450-1550 SV 17(12-30 

) 

80.35 

38/1 1450-1550 SV 17(12-30 

) 

80.35 

39 1450-1500 SV 12(07-30 

) 

11.82 

17 Cocini 40 1400 V 17 1.40 

41 1100-1350 SV 30(12-70) 5.20 
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42 730-1100 SV 42(12-70) 19.87 

43 780-870 SV 22(07-42) 68.46 

18 Capela –Izvoru 
Rece 

44 700-820 SV 22(03-42) 50.75 

19 Obștea Marița 55 1000-1350 S 12(07-40) 23.57 

56 880-1250 S 17(07-42) 25.91 

57 700-1000 SV 42(30-70) 50.82 

20  
Oteești –
Cojocaru 
Nicolae 

58 1000-1250 S-SV 12(03-30) 29.39 

 

 

21  Valea Cerni - 
Cojocaru Ion 

63 800-1200 S 12(07-17) 9.05 

22 Valea Cerni – 
Băluță Larisa 

64  600-800 S 07 3.33 

23 Fanete 

particulari 

sector VIII 

66  580-720 E 12(07-17) 15.00 

67 570-620 V 12(07-17) 

20.00 

24 Fanete 

particulari 

sector XI 

68 600-770 S-SV 12(07-17) 18.4 

69 630-770 S-SV 07(03-17) 27.6 

70 560-720 V 12(07-30) 18.01 

71 560-800 S 12(07-30) 15.04 

72 560-790 S 12(07-30) 21.4 

73 590-730 SE 17(07-30) 41.3 

74 550-650 S 12(07-17) 24.2 

75 600-670 S (V-E) 17(12-22) 30.4 

76 590-610  03 1.2 
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77 610-670 SV 17(12-22) 1.2 

78 550-750 S 12(07-22) 40 

79 580-740 E 12(07-22) 50.47 

80 520-600 E 07(03-12) 22.3 

81 620  03 7.1 

82 520-630 E 12(07-17) 48.23 

83 620-670 E 12(07-17) 39.5 

84 600-700 S 17(07-22) 54.05 

 Păsuni  fânete 

Dealu Mare 

Frăsinet 

85 700-800 S 17(12-22) 10 

86 580-870 S 17(12-30) 22.6 

87 550-740 S-SE 12(07-17) 45 

88 530-660 S-SE 12(07-17) 35.45 

25 Fanete 

particulari 

sector III 

89 540  03 30.00 

26 
 

Fanete 

particulari 

sector II 

90 

 

540 SE 07 

15 

91 540-600  03 37 

92 580  03 95.05 

93  580  03 73.25 

94 540 NE-SE 17 72.12 

95 540 NE-SE 17 92.13 

27 Fanete 96 580  03 76.1 
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 particulari 

sector V 

97 600 E 07 64.4 

98 510 V 12 41.8 

99 530-600 SV 12(07-17) 84.4 

100 510-620 V 12(07-17) 79.65 

101 500-600 V 12(07-17) 93.65 

28 Fanete 

particulari 

sector lX 

102 530-620 E 17(12-22) 93.65 

103 480-590 E 12 15.4 

104 600 V 12 22.8 

105 500-610 V 12(07-17) 84 

106 510-600 E 12(07-17) 32.3 

107 560 E 17 11.6 

108 550 V 12 30.3 

109 590 E 12 3.1 

110 610 V 12 32.2 

111 570 V 07 40.1 

       

 
 
3.3 CARACTERISTICI GEOLOGICE ȘI PEDOLOGICE 
Din punct de vedere geologic, zona Vaideenii poate fi etichetată ca o zonă 
complexă, pe teritoriul acesteia intâlnidu-se atât depozite metamorfice, magmatice 
cat si depozite sedimentare, toate acestea apartinâd mai multor unitați geologice si 
anume: 

 - unitațile sau sistemul pânzelor danubiene cunoscute in literatura mai veche ca 
Autohtonul Danubian  

 -   unitațile sau sistemul pânzelor getice 

 -   formațiuni post tectonice  
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          1. Autohtonul Danubian deși este prezent pe arii relativ restrânse ( partea de 
N-V a teritoriului precum și un areal in partea central estica), prezintă o mare 
variabilitate din punct de vedere geologic si anume:  

 - paragnaise si cuartite cu intercalații de calcare cristaline si dolomite 
cristaline aparținand grupului de Lainici- Paiusi. Rocile primare din care au aparut 
aceste noi roci prin metamorfism au fost epilastice si carbonatate metamorfozate in 
facies amfibolitic in orogeneza preassyntica ulterior retromorfozate; 

 - granite sincinematice, apar in aliniamente dispuse pe direcția sisturilor 
cristaline, paragnaisele amintite mai sus avand o compozitie preponderent 
granodioritica, mai rar granitica sau dioritica. Aceste roci prezintă o textură masivă 
și sunt insoțite de o aureola de contact. Vârsta lor este înca un subiect de discuție 
intre geologi: dupa unii granițele sunt hercinice iar după alții mult mai vechi si 
anume caledonice, assyntice sau chiar preassyntice. 

 - sisturi ankimetamorfice de vârsta ordoician-carbonifer mediu, aparțianad 
grupului de Tulisa. Aceste roci sunt slab metamorfozate in doua cicluri tectonice 
(caledonic si hercinic)  si sunt reprezentate prin: sisturi grafisoase, sisturi cuartitice 
sericitice, sisturi sercituase cu cloritoid; 

 - calcare masive in facies eugonian apar la limita cu sistemul panzelor getice, 
foarte bine reprezentate pe valea Cernei. Aceste calcare sunt de varsta Jurasic-
Superior-Cretacic-inferior. 

 - formatia de Nadonova reprezentata printr-o alternata de calcare si marne 
cu Neohibolites si feraminifere. Aceasta formatiune apare in continuare de de 
sedimentare peste calcarele mai sus amintite si sunt de varsta Turanian-Senonian. 
Aceste ultime doua categorii de roci sedimentare au fost afectate de miscari 
orogenetice si anume: miscari austrice in care se schiteaza anticlinalele si 
sinclinalele, se produc facturi pe care au loc impingeri. De asemenea tot in timpul 
acestor miscari incepe seriajul panzelor getice peste Autohtonul Danubian; miscari 
taramice in care se definitiveaza fenomenele incepute in miscarile anterioare. 

          2.Unitatile getice – desi ocupa o arie larga ( doua treimi din teritoriu spre 
nord) nu prezinta o mare variabilitate petrografica.Sunt reprezentate numai prin 
formatiuni prealpine si anume: 

 - paragnaise si micosisturi cu rare intercalatii de amfibolite si cuartite. Aceste 
rosi au provenit prin metamorfozare profunda a unor roci epiplastice proterozoice 
metamorfozate in faciesul amfibolitic.  
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 - migmatite foarte slab reprezentate, pe arii restranse prin roci granitoide: 
granite, granodiorite provenite in urma unui metamorfizm de mare intensitate, 
avand o structura apropiata de cea a rocilor magmatice. 

 Unitatile getice sunt variate spre Autohtonul Danubian. Acest fenomen s-a 
petrecut in cele doua etape amintite mai sus: 

Miscarile austrice – incepe sariajul 

Miscarile taramice – se definitiveaza. 

         3. Formatiunile post tectonice – Sunt reprezentate prin argile, argile 

marnoase, nisipuri si pietrisuri de varsta Sarmatian-neotian. Acestea ocupa treimea 

sudica a teritoriului si acopera in intregime depozitele mai vechi apartinand zonei 

de molasa (panaza pericarpatica) venind in contact direct cu formatiunile 

Autohtonului Danubian. Sunt strate putin deformate, cvasiorizontale cu o usoara 

inclinare spre sud. Deformarea este pusa pe seama miscarilor valahe, miscari ce au 

condus la definitivarea reliefului de depresiune subcarpatica ( cu gruiuri 

piemontane inclse acestuia) si dealuri subcarpatice ce limiteaza depresiunea spre 

sud.  

 De-a lungul depresiunii sedimentarea a continuat in axul acesteia la zi 

aparand depozite de varsta Pleistocen reprezentate prin pietrisuri si nisipuri. De 

asemenea de-a lungul principaleleor cursuri de apa (Cerna, Marita, Recea, 

Luncavat), mai ales in treimea sudica sunt prezente depozite fluviatile reprezentate 

prin pietrisuri si nisipuri de varsta Holocen Superior. 

 Roca reprezentand materialul de baza al solificarii, in functie de proprietatile 

ei fizice si chimice marind sau micsorand ritmul solificarii, a imprimat proprietati 

specifice, functie de diversitatea ei. 

 Materialul parental al solurilor este extrem de variat, la fel de variat precum 

si relieful si vechimea lui. El provine din diferite roci eruptive, metamorfice, 

sedimentare – de la cele acide ca greiile silicioase, gnaisele, pana la rocile bazice, ca 

marnele, calcarele si argilele cu carbonati. In zona montana sunt formate soluri 

subtiri sau cu proprietati ce depind de natura chimica si mineralogica a rocilor. 

Astfel solurile formate pe roci bogate in siliciu (cuatite, conglomeratele silicioase) 

sunt puternic acide, sarace in elemente nutritive, sunt scurte si scheletice iar cele 

dezvolatate pe roci bazice, mai accesibile alterarii (calcare si marne) sunt mai fine, 

profunde si neutre. 
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 In general actiunea rocii in formarea solurilor este subordonata altor factori 

de formare. In zona montana roca a intevenit destul de puternic in formarea 

solurilor si a invelisului de sol, datorita pe de-o parte predominarii rocilor 

compacte, ca roci mame de sol, iar pe de alta parte variatiei mari pe distante mici a 

acestor roci. Predominarea rocilor compacte, pe ale caror produse de dezagregare 

si alterare s-au format solurile, constituie cauza principala care a determinat 

caracterul frecvent schetetic. Produsele de dezagregare si alterare ale rocilor 

amintite formeaza depozite de covertura rareori in loc, cel mai des sunt deplasate 

pe distante variate de-a lungul versantilor sau la poalele acestora, indeosebi prin 

apele de siroire, fapt ce explica polistratificarea frecventa a depozitelor de 

cuvertura.  

 In zona alpina predomina fomatiunile dure si anume gnaisele si sisturile 
cristaline. Pe masura descresterii de altitudine acestea dar si alte tipuri de roci, apar 
din ce in ce mai fragmentate si mai in profunzime. In zona depresionara, spre 
deosebire de zona montana, materialul parental este net diferentiat prin natura lui 
si are o mare diversitate litologica. Aici, caracterul scheletic si textura grosiera se 
mai pastreaza inca in zonele tinere de relief limitrode raurilor. 

          Invelisul de sol, rezultat al interactiunii factorilor fizico-geografici prezentati 
mai sus este foarte divers, functie de modul de implicare al fiecaruia dintre acesti 
factori. Remarcam in mod deosebit influenta rocii, a reliefului (mai ales prin 
influent ape care o exercita asupra celorlalti factori de solificare) si a apei freatice 
sau stagnante, toate in stransa depedenta cu regimul climatic, ceilalti factori 
influentand doar local diversificarea invelisului de sol. 
Pentru caracterizarea pedologică au fost preluate datele din „Studiul pedologic-
teritoriul administrativ Vaideenii  , județul Vâlcea”, elaborat de O.S.P.A. Vâlcea în 
anul 2018.   

Clasele solurilor  dominante pe terenurile cu pășuni, fânețe   sunt: 
 
-Protisolurile (solurile neevoluate) sunt soluri in stadiu incipient de formare, cu 
profil inca incomplet diferentiat, lipsit de orizonturi diagnostice; prezinta cel mult 
un orizont A sau O sub 20 cm grosime, fara alte orizonturi caracteristice . Din 
această clasă  pe teritoriul comunei Vaideenii  se află următoarela tipuri Regosol și 
Aluviosol  
 
- Cambisolurile sunt caracterizate prin prezenta unui orizont B cambic (Bv), cu 

exceptia acelor soluri care indeplinesc conditia de a fi molisoluri, umbrisoluri, 

hidrisoluri (soluri hidromorfe) sau salsodisoluri (soluri halomorfe).  Pe teritoriul 
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Comunei Vaideenii  urmatoarele tipuri: eutricambisolul (solul brun eu-mezobazic) si 

districambisolul (solul brun acid) 

- Luvisolurile (argiluvisolurile) includ solurile cu profil bine diferentiat, 

caracterizat prin prezenta unui orizont B argilic (Bt), cu exceptia acelor soluri care 

se incadreaza la molisoluri si care au – de altfel – un orizont Bt relativ slab 

exprimat. Luvisolurile pot avea sau nu orizont eluvial E. Din aceasta clasa  pe 

terenurile  la care ne referim se află următoarele tipuri : preluvisolul tipic (sol brun 

argiloiluvial), luvosolul tipic (solul brun luvic tipic) și planosolul 

 
-Umbrisolurile sunt caracterizate printr-un orizont A umbric (Au). Includ 
urmatoarele tipuri  humosiosolul (solul humico-silicatic) 
 
- Spodisolirile  (spodosolurile)Cuprinde soluri cu orizont spodic (Bhs, Bs) sau 
orizont criptospodic (Bcp). Această clasă include următoarele tipuri de sol: 
Prepodzol, Podzol şi Criptopodzol. 
 

 Caracterizarea parcelelor (pedologic și geologic) 

                                                                                                                                                          Tabel 3.2 

Nr. 
trup/s
up. 
ha 

Parcel
a de 
fertiliza
re( 
descrip
tiva) 

Nr  
US 

Tip 
de 
sol 

Subtip Succesiune 
de 
orizonturi 

Tip de 
sta 
tiu 
ne 

Supra 
fata 
(ha) 

Pro 
cent 
din 
trup 
(%) 

Pro 
cent 
din 
sup. 
total
a 
(%) 

1 
15.38 

1 19 DC  um|Xsf|s/sq2-
e11 

At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 
34-62; Cq. 57-100cm 

3.4.1 15.38 100 0.36 

2 
171 

2 19 DC  um|Xsf|s/sq2-
e11 

At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 
34-62; Cq. 57-100cm 

3.4.1 
4 

2.34 0.09 

4 18 DC um|u/s At. 0-11; Au. 11-28; AB. 28-41; Bv. 
41-77; Cq. 77-100cm 

3.4.1 
20.66 

12.08 0.48 

5 1 
31 

LS 
PD 

di|d1|uq2 
um-
li|d2|uq1/uq2 

Aouq. 0-24 ; R 
Aou. 0-8; Esq. 8-14; Bhsq. 14-
35cm;R 

1.1.1 

19.43 

11.36 
0.45 

6 2 
29 
 
30 

RS 
EP 
 
EP 

di|Xsf|sq1/uq1 
 
um|u/uq1 
 
um-li|d2|uq1 
/uq2 

At. 0-7cm; Ao. 7-18; ACq. 18-41; Cq. 
41-100cm 
Aou. 0-21 ; AB. 21-31 ; Bs1. 31-70; 
Bs2q. 70-110 ; Cq. 110-130cm 
Aou. 0-21; AB. 21-30; Bsq. 30-43cm; 
R 

3.4.1 

54.89 

32.1 

1.27 

7 2 
30 

RS 
EP 

di|Xsf|sq1/uq1 
um- 
li|d2|uq1/uq2 

At. 0-7cm; Ao. 7-18; ACq. 18-41; Cq. 
41-100cm 
Aou. 0-21; AB. 21-30; Bsq. 30-43cm; 
R 

3.1.5 

72.02 

42.12 

1.67 

3 
182.3
0 

8 8 
 
31 

HS 
 
PD 

ti|d3|s/uq1 
 
um-li|d2|uq1 
/uq2 

At. 0-14; Au. 14-33; AC. 33-50; Cq. 
50-78cm;R 
Aou. 0-8; Esq. 8-14; Bhsq. 14-
35cm;R 

1.1.1 104.6
4 

57.40 

2.43 
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9 19 
 
30 

DC 
EP 

um|Xsf|s/sq2-
e11 
um-li|d2|u/uq1 

At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 
34-62; Cq. 57-100cm 
Aou. 0-21; AB. 21-30; Bsq. 30-43cm; 
R 

2.1 77.66 42.6 

1.80 

4 
162.4
4 

10 701 LS 
PD 

di|d1|uq2/R 
 
um-
li|d2|uq1/uq2 

Aou. 0-8; Esq. 8-14; Bhsq. 14-
35cm;R 
At. 0-8; Esq. 8-15; Bhsq. 15-35cm;R 

1.1.1 12.99 8.00 

0.30 

11 19 
29 

DC 
EP 

um|Xsf|s/sq2-
e11 
 
um|u/uq1 

At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 
34-62; Cq. 57-100cm 
Aou. 0-21 ; AB. 21-31 ; Bs1. 31-70; 
Bs2q. 70-110 ; Cq. 110-130cm 

2.1 62.47 38.46 

1.45 

12 19 DC  um|Xsf|s/sq2-
e11 

At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 
34-62; Cq. 57-100cm 

2.2.1 32.39 19.94 0.75 

13 19 
29 
 
31 

DC 
 
EP  
PD 

um|Xsf|s/sq2-
e11 
um|u/uq1 
 
um-
li|d2|uq1/uq2 

At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 
34-62; Cq. 57-100cm 
Aou. 0-21 ; AB. 21-31 ; Bs1. 31-70 ; 
Bs2q. 70-110 ; Cq. 110-130cm 
Aou. 0-8; Esq. 8-14; Bhsq. 14-
35cm;R 

2.2.1 29.04 17.88 

0.67 

14 19 
30 
 
31 

DC 
 
EP  
PD 

um|Xsf|s/sq2-
e11 
um-li|d2|u/uq1 
 
um-li|d2|uq1 
/uq2 

At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 
34-62; Cq. 57-100cm 
Aou. 0-21; AB. 21-30; Bsq. 30-43cm; 
R 
Aou. 0-8; Esq. 8-14; Bhsq. 14-
35cm;R 

2.2.1 25.55 15.72 

0.59 

5 
150.5
1 

15 19 DC  um|Xsf|s/sq2-
e11 

At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 
34-62; Cq. 57-100cm 

2.2.1 14.43 9.59 0.33 

16 29 EP um|u/uq1 Aou. 0-21 ; AB. 21-31 ; Bs1. 31-70; 
Bs2q. 70-110 ; Cq. 110-130cm 

2.2 48.01 31.90 1.11 

17 701 LS 
PD 

di|d1|uq2/R 
 
um-
li|d2|uq1/uq2 

Aou. 0-8; Esq. 8-14; Bhsq. 14-
35cm;R 
At. 0-8; Esq. 8-15; Bhsq. 15-35cm;R 

1.1.1 8.20 5.45 

0.19 

18 19 DC  um|Xsf|s/sq2-
e11 

At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 
34-62; Cq. 57-100cm 

2.1.3 79.87 53.06 1.85 

6 
169.8
0 

19 706 RS 
HS 

um-
li|d2|sq1/uq1 
ti|d3|s/uq1 

At. 0-7; Aou. 7-18; ACq. 18-41cm;R 
At. 0-14; Au. 14-33; AC. 33-50; Cq. 
50-78;R 

1.1.1 10.18 6.00 
0.23 

20 19 
 
706 

DC 
RS 
HS 

um|Xsf|s/sq2-
e11 
 
um-
li|d2|sq1/uq1 
ti|d3|s/uq1 

At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 
34-62; Cq. 57-100cm 
At. 0-7; Aou. 7-18; ACq. 18-41cm;R 
At. 0-14; Au. 14-33; AC. 33-50; Cq. 
50-78;R 

2.1.3 83.78 49.34 

1.94 

21 17 DC um|u/u At. 0-12; Au. 12-36; AB. 36-50; Bv. 
50-74; BC. 74-100; Cq. 100-120cm 

3.1.5 19.60 11.57 0.45 

22 17 
 
18 

DC 
 
DC 

um|u/u 
 
um|u/s 

At. 0-12; Au. 12-36; AB. 36-50; Bv. 
50-74; BC. 74-100; Cq. 100-120cm 
At. 0-11; Au. 11-28; AB. 28-41; Bv. 
41-77; Cq. 77-100cm 

3.4.1 56.24 33.12 

1.30 

7 
147 

23 17 
 
31 

DC 
 
PD 

um|u/u 
 
 
um-
li|d2|uq1/uq2 

At. 0-12; Au. 12-36; AB. 36-50; Bv. 
50-74; BC. 74-100; Cq. 100-120cm 
Aou. 0-8; Esq. 8-14; Bhsq. 14-
35cm;R 

3.1.5 17.30 11.77 

0.40 

24 19 DC  um|Xsf|s/sq2-
e11 

At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 
34-62; Cq. 57-100cm 

2.1 56.22 38.25 1.3 

25 18 DC um|u/s At. 0-11; Au. 11-28; AB. 28-41; Bv. 
41-77; Cq. 77-100cm 

3.1.5 73.48 48.79 1.70 

8 
184.6
3 

45 2 
 
15 

RS 
EC 

di|Xsf|sq1/uq1 
 
di|Xsf|sq1/sq1   

At. 0-7cm; Ao. 7-18; ACq. 18-41; Cq. 
41-100cm 
At. 0-7cm; Ao. 7-23cm; AB. 23-40cm; 
Bvq. 40-80cm; Cq. 80-120cm 

4.2.1.7 3.96 2.14 

0.09 

46 17 
 
25 

DC 
 
EL 

um|u/u 
 
ca-ag| 
K3W3G3|a/a 

At. 0-12; Au. 12-36; AB. 36-50; Bv. 
50-74; BC. 74-100; Cq. 100-120cm 
At. 0-12cm; Ao.12-25cm; ABw. 25-
35cm; Btw. 35-66cm; BtGo. 66-

4.2.1.7 48.78 26.42 

1.13 
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106cm; Cn. 96-140cm 

47 13 EC di|s/sq1 At. 0-10cm; Ao.10-24cm; AB. 24-
39cm; Bv. 39-80cm; Cq. 80-100cm 

4.2.1.7 39.40 21.34 0.91 

48 15 EC di|Xsf|sq1/sq1   At. 0-7cm; Ao.7-23cm; AB. 23-40cm; 
Bvq. 40-80cm; Cq. 80-120cm 

4.2.1.7 31.20 16.90 0.72 

49 13 
 
14 

EC 
EC 

di|s/sq1 
 
di|Xsf|sq1/uq1 

At. 0-10cm; Ao.0-24cm; AB. 24-
39cm; Bv. 39-80cm; Cq. 80-100cm 
At. 0-7cm; Ao.7-25cm; AB. 25-39cm; 
Bvq. 39-70cm 

4.2.1.7 9.07 4.91 

0.21 

50 14 EC di|Xsf|sq1/uq1 At. 0-7cm; Ao.7-25cm; AB. 25-39cm; 
Bvq. 39-70cm 

4.2.1.7 48.20 26.11 1.11 

51 7 AS pr|l/p At. 0-7cm; Ao. 7-30cm; Rp. 30-60cm 4.2.1.7 4.02 2.18 0.09 

9 
162.2
3 

52 16 DC ti|sq1/sq1 At. 0-10; Ao. 10-22; AB. 22-37; Bv. 
37-69; BCq. 69-83; Cq. 83-100cm 

4.2.1.7 63.51 39.15 1.47 

53 16 
 
13 

DC 
 
EC 

ti|sq1/sq1 
 
di|s/sq1 

At. 0-10; Ao. 10-22; AB. 22-37; Bv. 
37-69; BCq. 69-83; Cq. 83-100cm 
At. 0-10cm; Ao.10-24cm; AB. 24-
39cm; Bv. 39-80cm; Cq. 80-100cm 

4.2.1.7 98.72 60.85 

2.28 

10 
162.0
8 

59 19 DC  um|Xsf|s/sq2-
e11 

At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 
34-62; Cq. 57-100cm 

4.2.1.7 44.79 27.63 1.04 

60 16 DC ti|sq1/sq1 At. 0-10; Ao. 10-22; AB. 22-37; Bv. 
37-69; BCq. 69-83; Cq. 83-100cm 

4.2.1.7 13.73 8.47 0.32 

61 703 DC 
 
 
EC 

ti|u/u 
 
 
ti |u/u 
 

At. 0-14cm; Ao. 14-28cm; AB. 28-
42cm; Bv. 42-84cm; BC. 74-96cm; 
Cq. 96-120cm 
At. 0-10cm; Ao. 10-26cm; AB. 26-
41cm; Bv. 41-80cm; Cq. 80-100cm 

4.2.1.7 69.78 43.05 

1.62 

62 16 
 
703 

DC 
 
DC 
EC 

ti|sq1/sq1 
 
ti|u/u 
 
 
ti |u/u 
 

At. 0-10; Ao. 10-22; AB. 22-37; Bv. 
37-69; BCq. 69-83; Cq. 83-100cm 
At. 0-14cm; Ao. 14-28cm; AB. 28-
42cm; Bv. 42-84cm; BC. 74-96cm; 
Cq. 96-120cm 
At. 0-10cm; Ao. 10-26cm; AB. 26-
41cm; Bv. 41-80cm; Cq. 80-100cm 

4.2.1.7 33.78 20.85 

0.78 

11 
12.46 

65 702 EC 
RS 

ti|l/l   
 
eu |s/s 

At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; 
BC. 71-80cm; Cn. 80-100cm 
At. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; 
Cn. 50-100cm. 

4.2.4 12.46 100 

0.29 

12 
257.3
4 

26 701 LS 
PD 

di|d1|uq2/R 
 
um-
li|d2|uq1/uq2 

Aou. 0-8; Esq. 8-14; Bhsq. 14-
35cm;R 
At. 0-8; Esq. 8-15; Bhsq. 15-35cm;R 

1.1.1 30.50 11.85 

0.71 

27 19 
 
29 
 
30 

DC 
 
EP  
 
EP 

um|Xsf|s/sq2-
e11 
 
um|u/uq1 
 
um-li|d2|u/uq1 

At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 
34-62; Cq. 57-100cm 
Aou. 0-21 ; AB. 21-31 ; Bs1. 31-70 ; 
Bs2q. 70-110 ; Cq. 110-130cm 
Aou. 0-21; AB. 21-30; Bsq. 30-43cm; 
R 

2.1 88.30 34.31 

2.05 

28 29 
 
30 

EP 
EP 

um|u/uq1 
 
um-
li|d2|uq1/uq2 

Aou. 0-21 ; AB. 21-31 ; Bs1. 31-70; 
Bs2q. 70-110 ; Cq. 110-130cm 
Aou. 0-21; AB. 21-30; Bsq. 30-43cm; 
R 

3.4 43.30 16.83 

1.01 

29 2 
 
17 
 
 
705 

RS 
DC 
 
EP 
EP 

di|Xsf|sq1/uq1 
 
um|u/u 
 
um|u/uq1-e11 
 
um-li|d2|u/ 
uq1-e11 

At. 0-7cm; Ao. 7-18; ACq. 18-41; Cq. 
41-100cm 
At. 0-12; Au. 12-36; AB. 36-50; Bv. 
50-74; BC. 74-100; Cq. 100-120cm 
At+Aou. 0-20 ; AB. 20-33 ; Bs1. 33-
65 ; Bs2q. 65-105 ; Cq. 105-130cm 
Aou. 0-21; AB. 21-30; Bsq. 30-43cm; 
R 

2.1 95.24 37.01 

2.21 

13 
191.5
2 

30 701 LS 
PD 

di|d1|uq2/R 
 
um-
li|d2|uq1/uq2 

Aou. 0-8; Esq. 8-14; Bhsq. 14-
35cm;R 
At. 0-8; Esq. 8-15; Bhsq. 15-35cm;R 

2.1 40.58 21.19 

0.94 

31 2 
 
705 

RS 
EP 
 

di|Xsf|sq1/uq1 
 
um|u/uq1-e11 

At. 0-7cm; Ao. 7-18; ACq. 18-41; Cq. 
41-100cm 
At+Aou. 0-20 ; AB. 20-33 ; Bs1. 33-

2.1 37.12 19.38 
0.86 



76 
 

EP  
um-li|d2|u/uq1-
e11 

65 ; Bs2q. 65-105 ; Cq. 105-130cm 
Aou. 0-21; AB. 21-30; Bsq. 30-43cm; 
R 

32 17 
 
29 

DC 
 
EP 

 um|u/u 
 
 
um|u/uq1 

At. 0-12; Au. 12-36; AB. 36-50; Bv. 
50-74; BC. 74-100; Cq. 100-120cm 
Aou. 0-21 ; AB. 21-31 ; Bs1. 31-70; 
Bs2q. 70-110 ; Cq. 110-130cm 

3.4.1 81.28 42.44 

1.88 

33 30 EP um-li|d2|u/uq1 Aou. 0-21; AB. 21-30; Bsq. 30-43cm; 
R 

3.4.1 32.54 16.99 0.75 

14 
40.00 

34 18 DC um|u/s At. 0-11; Au. 11-28; AB. 28-41; Bv. 
41-77; Cq. 77-100cm 

3.4.1 18.00 45.00 0.42 

35 17 DC um|u/u At. 0-12; Au. 12-36; AB. 36-50; Bv. 
50-74; BC. 74-100; Cq. 100-120cm 

3.4.1 22.00 55.00 0.51 

15 
15.35 

54 16 DC ti|sq1/sq1 At. 0-10; Ao. 10-22; AB. 22-37; Bv. 
37-69; BCq. 69-83; Cq. 83-100cm 

4.2.1.7 15.35 100 0.35 

16 
236.3
2 

36 17 DC um|u/u At. 0-12; Au. 12-36; AB. 36-50; Bv. 
50-74; BC. 74-100; Cq. 100-120cm 

3.4.1 49.90 21.12 1.16 

37 19 DC  um|Xsf|s/sq2-
e11 

At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 
34-62; Cq. 57-100cm 

3.1.5 13.90 5.88 0.32 

38 18 DC um|u/s At. 0-11; Au. 11-28; AB. 28-41; Bv. 
41-77; Cq. 77-100cm 

3.1.5 80.35 34.00 1.86 

38/1 18 DC um|u/s At. 0-11; Au. 11-28; AB. 28-41; Bv. 
41-77; Cq. 77-100cm 

3.1.5 80.35 34.00 1.86 

39 16 DC ti|sq1/sq1 At. 0-10; Ao. 10-22; AB. 22-37; Bv. 
37-69; BCq. 69-83; Cq. 83-100cm 

3.1.5 11.82 5.00 0.27 

17 
94.93 

40 16 DC ti|sq1/sq1 At. 0-10; Ao. 10-22; AB. 22-37; Bv. 
37-69; BCq. 69-83; Cq. 83-100cm 

4.2.1.7 1.40 1.47 0.03 

41  2 
 
18 

RS 
 
DC 

di|Xsf|sq1/uq1 
 
um|u/s 

At. 0-7cm; Ao. 7-18; ACq. 18-41; Cq. 
41-100cm 
At. 0-11; Au. 11-28; AB. 28-41; Bv. 
41-77; Cq. 77-100cm 

4.2.1.7 5.20 5.48 

0.12 

42 14 
 
17 

EC 
 
DC 

di|Xsf|sq1/uq1 
 
um|u/u 

At. 0-7cm; Ao. 7-25cm; AB. 25-39cm; 
Bvq. 39-70cm 
At. 0-12; Au. 12-36; AB. 36-50; Bv. 
50-74; BC. 74-100; Cq. 100-120cm 

4.2.1.7 19.87 20.93 

0.46 

43 13 
 
17 

EC 
 
DC 

di|s/sq1 
 
um|u/u 

At. 0-10cm; Ao.10-24cm; AB. 24-
39cm; Bv. 39-80cm; Cq. 80-100cm 
At. 0-12; Au. 12-36; AB. 36-50; Bv. 
50-74; BC. 74-100; Cq. 100-120cm 

4.2.1.7 68.46 72.12 

1.59 

18 
50.75 

44 13 
 
14 

EC 
 
EC 

di|s/sq1 
 
di|Xsf|sq1/uq1 

At. 0-10cm; Ao.10-24cm; AB. 24-
39cm; Bv. 39-80cm; Cq. 80-100cm 
At. 0-7cm; Ao. 7-25cm; AB. 25-39cm; 
Bvq. 39-70cm 

4.2.1.7 50.75 100 

1.18 

19 
100.3
0 

55 16 DC ti|sq1/sq1 At. 0-10; Ao. 10-22; AB. 22-37; Bv. 
37-69; BCq. 69-83; Cq. 83-100cm 

4.2.1.7 23.57 23.50 0.55 

56 15 
 
16 

EC 
 
DC 

di|Xsf|sq1/sq1   
 
ti|sq1/sq1 

At. 0-7cm; Ao.7-23cm; AB. 23-40cm; 
Bvq. 40-80cm; Cq. 80-120cm 
At. 0-10; Ao. 10-22; AB. 22-37; Bv. 
37-69; BCq. 69-83; Cq. 83-100cm 

4.2.1.7 25.91 25.83 

0.60 

57 14 EC di|Xsf|sq1/uq1 At.0-7cm; Ao. 7-25cm; AB. 25-39cm; 
Bvq. 39-70cm 

4.2.1.7 50.82 50.67 1.18 

20 
29.39 

58 16 DC ti|sq1/sq1 At. 0-10; Ao. 10-22; AB. 22-37; Bv. 
37-69; BCq. 69-83; Cq. 83-100cm 

4.2.1.7 29.39 
 
 

100 
0.68 

21 
9.05 

63 7 AS pr|l/p At. 0-7cm; Ao. 7-30cm; Rp. 30-60cm 8.4 9.05 100 0.21 

22 
3.33 

64 6 AS eu-pr|u/nq3   At+Ao. 0-23cm; Cq. 23-50cm 8.4 3.33 100 0.08 

23 
35 

66 702 EC 
RS 

ti|l/l   
 
eu |s/s 

At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; 
BC. 71-80cm; Cn. 80-100cm 
At. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; 
Cn. 50-100cm. 

4.2.4 15.00 42.85 

0.35 

67 21 EL ca|K3|t/t   At. 0-10cm; Ao. 10-18cm; AB. 18-
32cm; Bt. 32-65cm; Cca. 95-130cm 

4.2.4 20.00 57.14 0.46 
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24 
460.4 

68 12 
 
 
 
702 

EC 
EC 
RS 

st|W3|l/l 
 
ti|l/l   
 
eu |s/s 

At. 0-10cm; Ao. 10-23cm; ABw. 23-
33cm; Bvw.33-66cm; Cn. 66-130cm 
At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; 
BC. 71-80cm; Cn. 80-100cm 
At. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; 
Cn. 50-100cm. 

4.2.4 

18.4 

4 

0.42 

69 12 
 
 
 
702 

EC 
EC 
RS 

st|W3|l/l 
 
ti|l/l   
 
eu |s/s 

At. 0-10cm; Ao. 10-23cm; ABw. 23-
33cm; Bvw.33-66cm; Cn. 66-130cm 
At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; 
BC. 71-80cm; Cn. 80-100cm 
At. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; 
Cn. 50-100cm. 

4.2.4 

27.6 

6 

0.64 

70 702 EC 
RS 

ti|l/l   
 
eu |s/s 

At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; 
BC. 71-80cm; Cn. 80-100cm 
At. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; 
Cn. 50-100cm. 

4.2.1.8 

18.01 

3.91 

0.42 

71 12 
 
 
 
702 

EC 
EC 
 
RS 

st|W3|l/l 
 
ti|l/l   
 
eu |s/s 

At. 0-10cm; Ao. 10-23cm; ABw. 23-
33cm; Bvw.33-66cm; Cn. 66-130cm 
At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; 
BC. 71-80cm; Cn. 80-100cm 
At. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; 
Cn. 50-100cm. 

4.2.1.8 

15.04 

2.27 

0.35 

72 702 EC 
RS 

ti|l/l   
 
eu |s/s 

At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; 
BC. 71-80cm; Cn. 80-100cm 
At. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; 
Cn. 50-100cm. 

4.2.4 

21.4 

4.65 

0.49 

73 702 EC 
RS 

ti|l/l   
 
eu |s/s 

At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; 
BC. 71-80cm; Cn. 80-100cm 
At. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; 
Cn. 50-100cm. 

4.2.4 

41.3 8.97 0.96 

74 10 EC st|W3|l/l At. 0-10cm; Ao. 10-23cm; ABw. 23-
33cm; Bvw.33-66cm; Cn. 66-130cm 

4.2.1.8 
24.2 5.26 

0.56
108 

75 12 EC st|W3|l/l At. 0-10cm; Ao. 10-23cm; ABw. 23-
33cm; Bvw.33-66cm; Cn. 66-130cm 

4.2.4 30.4 6.60 0.70 

76 7 AS pr|l/p At. 0-7cm; Ao. 7-30cm; Rp. 30-60cm 8.1.1 1.2 0.26 0.03 

77 12 EC st|W3|l/l At. 0-10cm; Ao. 10-23cm; ABw. 23-
33cm; Bvw.33-66cm; Cn. 66-130cm 

4.2.4 1.2 0.26 0.03 

78 10 
 
702 

EC 
EC 
 
RS 

st|W3|l/l 
 
ti|l/l   
 
eu |s/s 

At. 0-10cm; Ao. 10-23cm; ABw. 23-
33cm; Bvw.33-66cm; Cn. 66-130cm 
At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; 
BC. 71-80cm; Cn. 80-100cm 
At. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; 
Cn. 50-100cm. 

4.2.1.8 

40 8.69 0.93 

79 702 EC 
RS 

ti|l/l   
 
eu |s/s 

At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; 
BC. 71-80cm; Cn. 80-100cm 
At. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; 
Cn. 50-100cm. 

4.2.4 

50.47 10.96 1.17 

80 13 EC di|s/sq1 At. 0-10cm; Ao.10-24cm; AB. 24-
39cm; Bv. 39-80cm; Cq. 80-100cm 

4.2.4 22.3 4.84 0.52 

81 7 AS pr|l/p At. 0-7cm; Ao. 7-30cm; Rp. 30-60cm 8.1.1 7.1 1.54 0.16 

82 702 EC 
RS 

ti|l/l   
 
eu |s/s 

At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; 
BC. 71-80cm; Cn. 80-100cm 
At. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; 
Cn. 50-100cm. 

4.2.4 

48.23 10.47 1.12 

83 12 EC st|W3|l/l At. 0-10cm; Ao. 10-23cm; ABw. 23-
33cm; Bvw.33-66cm; Cn. 66-130cm 

4.2.4 39.5 8.58 0.91 

84 702 EC 
RS 

ti|l/l   
 
eu |s/s 

At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; 
BC. 71-80cm; Cn. 80-100cm 
At. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; 
Cn. 50-100cm. 

4.2.4 

54.05 11.74 1.25 

25 
113.0
5 

85 9 
 
17 

EC 
DC 

mo|G2|u/u 
 
um|u/u 

At. 0-12cm; Am. 12-42cm; AB. 42-
60cm; Bv. 60-100cm; CnGo. 100-
130cm 
At. 0-12; Au. 12-36; AB. 36-50; Bv. 
50-74; BC. 74-100; Cq. 100-120cm 

4.2.1.7 10 

8.84 0.23 
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86 11 
 
702 

EC 
EC 
 
RS 

ti |u/u 
 
ti|l/l   
 
eu |s/s 

At. 0-10cm; Ao. 10-30cm; AB. 30-
42cm; Bv. 42-70cm; Cq. 70-100cm 
At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; 
BC. 71-80cm; Cn. 80-100cm 
At. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; 
Cn. 50-100cm. 

4.2.1.7 22.60 

19.99 0.52 

87 11 
 
702 

EC 
EC 
 
RS 

ti |u/u 
 
ti|l/l   
 
eu |s/s 

At. 0-10cm; Ao. 10-30cm; AB. 30-
42cm; Bv. 42-70cm; Cq. 70-100cm 
At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; 
BC. 71-80cm; Cn. 80-100cm 
At. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; 
Cn. 50-100cm. 

4.2.4 45 

39.80 1.04 

88 23 EL st|W2|l/t At. 0-9cm; Ao. 9-25cm; AB. 25-46cm; 
Bt. 44-88cm; BCw. 88-103cm; Cn. 
103-140cm 

4.2.4 35.45 
31.36 0.82 

26 
30.00 

89 27 LV  ab-st|W2|s/l-
e11 

LV ab-st|W2|s/l-e11 At. 0-12cm; Ea. 
12-23cm; EB. 23-49cm; Btw. 49-
100cm 

4.2.4 30.00 100 
0.69 

27 
384.5
5.00 

90 26 LV ti|l/t At+Ao. 0-23cm; El. 23-43cm; EB. 43-
58cm; Bt1. 58-100cm; Bt2. 100-
130cm 

4.1.5 
15 3.90 0.35 

91 27 LV  ab-st|W2|s/l-
e11 

LV ab-st|W2|s/l-e11 At. 0-12cm; Ea. 
12-23cm; EB. 23-49cm; Btw. 49-
100cm 

4.1.5 
37 9.62 0.86 

92 27 LV  ab-st|W2|s/l-
e11 

LV ab-st|W2|s/l-e11 At. 0-12cm; Ea. 
12-23cm; EB. 23-49cm; Btw. 49-
100cm 

4.1.5 
95.05 24.72 2.20 

93 27 LV  ab-st|W2|s/l-
e11 

LV ab-st|W2|s/l-e11 At. 0-12cm; Ea. 
12-23cm; EB. 23-49cm; Btw. 49-
100cm 

4.1.5 
73.25 19.05 1.69 

94 24 
 
 
26 

EL 
 
LV 

st|W2|l/t-e11 
 
ti|l/t 

At+Ao. 0-17cm; AB. 17-28cm; Bt1w. 
28-66cm; Btw2. 66-96cm; Cn. 96-
140cm 
At+Ao. 0-23cm; El. 23-43cm; EB. 43-
58cm; Bt1. 58-100cm; Bt2. 100-
130cm 

4.1.1.5 

72.12 18.75 1.62 

95 24 
 
 
26 

EL 
 
LV 

st|W2|l/t-e11 
 
 
ti|l/t 

At+Ao. 0-17cm; AB. 17-28cm; Bt1w. 
28-66cm; Btw2. 66-96cm; Cn. 96-
140cm 
At+Ao. 0-23cm; El. 23-43cm; EB. 43-
58cm; Bt1. 58-100cm; Bt2. 100-
130cm 

4.1.1.5 

92.13 23.95 2.13 

28 
440.0
0 

96 27 LV  ab-st|W2|s/l-
e11 

LV ab-st|W2|s/l-e11 At. 0-12cm; Ea. 
12-23cm; EB. 23-49cm; Btw. 49-
100cm 

4.1.5 
76.1 17.29 1.76 

97 22 EL st|W3|l/a At. 0-11cm; Ao. 11-25cm; ABw. 25-
45cm; Btw. 45-80cm; Cn. 80-130cm 

4.1.1.5 64.4 14.63 1.49 

98 4 RS ka|K2|t/t At. 0-13cm; Ao. 13-23cm; ACk. 23-
45cm; Ck. 45-60cm; Ck2. 60-100cm 

4.1.5 41.8 9.5 0.97 

99 5 RS  ka|K1|a/a Atk. 0-10cm; Aok. 10-21cm; ACk. 21-
28cm; Ck. 28-67cm; Ck2. 67-100cm 

4.1.1.4 84.4 19.18 1.96 

100 28 LV st-pl|W2|s/l At+Ao. 0-18cm; El. 18-28cm; EB. 23-
39cm; Btw. 39-100cm 

4.1.1.4 79.65 18.10 1.85 

101 28 LV st-pl|W2|s/l At+Ao. 0-18cm; El. 18-28cm; EB. 23-
39cm; Btw. 39-100cm 

4.1.1.4 93.65 21.28 2.17 

29 
302.0
0 

102 20 EL  ti|t/t EL ti|t/t At. 0-13cm; Ao. 13-22cm; AB. 
22-45cm; Bt. 45-95cm; Cn. 95-130cm 

4.1.1.5 30.2 10 0.70 

103 24 EL st|W2|l/t-e11 At+Ao. 0-17cm; AB. 17-28cm; Bt1w. 
28-66cm; Btw2. 66-96cm; Cn. 96-
140cm 

4.1.1.5 
15.4 5.09 0.36 

104 23 EL st|W2|l/t At. 0-9cm; Ao. 9-25cm; AB. 25-46cm; 
Bt. 44-88cm; BCw. 88-103cm; Cn. 
103-140cm 

4.1.1.4 
22.8 7.55 0.53 

105 704 EL 
 
EL 

ti|l/t-e11 
 
st|W3|t/a 

At+Ao. 0-17cm; AB. 17-28cm; Bt. 28-
96cm; Cn. 96-135cm 
At+Ao. 0-24cm; AB(w). 24-40cm; 
Btw. 40-80cm; Bt. 80-120cm 

4.1.1.4 

84 27.81 1.95 
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106 3 RS ka|K1|t/a Atk. 0-12cm; Aok. 12-23cm; ACk. 23-
36cm; Ck. 36-56cm; Ck2. 56-100cm 

4.1.1.5 32.3 10.69 0.75 

107 5 RS  ka|K1|a/a Atk. 0-10cm; Aok. 10-21cm; ACk. 21-
28cm; Ck. 28-67cm; Ck2. 67-100cm 

4.1.1.5 11.6 3.84 0.27 

108 5 RS  ka|K1|a/a Atk. 0-10cm; Aok. 10-21cm; ACk. 21-
28cm; Ck. 28-67cm; Ck2. 67-100cm 

4.1.1.4 30.3 10.03 0.70 

109 5 RS  ka|K1|a/a Atk. 0-10cm; Aok. 10-21cm; ACk. 21-
28cm; Ck. 28-67cm; Ck2. 67-100cm 

4.1.1.5 3.1 1.03 0.07 

110 21 EL ca|K3|t/t   At. 0-10cm; Ao. 10-18cm; AB. 18-
32cm; Bt. 32-65cm; Cca. 95-130cm 

4.1.1.4 32.2 10.66 0.74 

111 25 EL ca-
ag|K3W3G3|a/
a 

At. 0-12cm; Ao. 12-25cm; ABw. 25-
35cm; Btw. 35-66cm; BtGo. 66-
106cm; Cn. 96-140cm 

4.1.1.4 
40.1 13.28 0.93 

Total  4313.
11 

 100 

 

   3.3.1.Caracterizarea fizică și chimică a unităților de sol  

U.S. nr. 1 Litosol distric, nisipolutos moderat scheletic, dezvoltat pe depozite de 
dezagregare-alterare de panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe 
micasisturi 
    Formula- LS di|d1|uq2/R|Sp-m-g/CIm  
    Suprafata  5.67 ha   

   Profile-11 (45o19’23”47; 23o54’53”42) 
    Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
   Aspectul suprafetei terenului: normal 
   Conditii naturale in care apare: zona varfului Ursu 
Caracteristici principale: 
      Fizice: Textura este grosiera in primii 15cm, interval in care solul este afanat 

cu porozitate totala foarte mare si densitate aparenta foarte mica; volumul edafic este 
foarte mic (17%); coeficientul de ofilire are valori mijlocii.  

    Chimice: Reactia solului este puternic acida; rezerva de humus in primii 
50cm este moderata (247 t/ha-sol sub pajisti), solul este slab aprovizionat cu P mobil 
si cu K mobil; gradul de saturatie in baze este la nivel de oligobazic 

  U.S. nr. 2 Regosol distric cu caracter subscheletic (episubscheletic), lut nisipos 
slab scheletic/nisip lutos slab scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare -
alterare de panta mijlocii scheletice necarbonatice situate discordant pe flis grezos.  

Formula- RS di|Xsf|sq1/uq1|Sp-mq/CIs   
Suprafata  152.19 ha 
Profil:36(45o18’13”27; 23o50’10”95),13,33,204,207  
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: versanti cu inclinari preponderent  
      Caracteristici principale: 
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     Fizice: Textura este mijlocie/grosiera cu schelet; solul este slab tasat cu 

porozitatea totala si densitatea aparenta de valori mijlocii; volumul edafic este  mare 

(78%); coeficientul de ofilire are valori mici. 

    Chimice: Reactia solului este puternic acida; rezerva de humus in primii 

50cm este moderata (248 t/ha-sol sub pajisti); gradul de saturatie in baze este 

oligomezobazic ; continutul in fosfor mobil si potasiu mobil este mic. 

U.S. nr. 3Regosol calcaric, proxicalcaric (carbonati de la suprafata, lut 
argilos/argila lutoasa, dezvoltat pe depozite de dezagregare -alterare de panta 
moderat fine carbonatice situate discordant pe argile calcaroase.  

Formula- RS ka|K1|t/a|Sp-t/NB 434   
Suprafata  32.3 ha 
Profil:136(45o09’27”13; 23o52’34”90)  
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: culme larga 
 Caracteristici principale: 

Fizice: Textura este moderat fina/fina; solul este slab tasat cu porozitatea 
totala si densitatea aparenta de valori mijlocii; volumul edafic este  foarte mare ; 
coeficientul de ofilire are valori foarte mari.  

Chimice: Reactia solului este slab alcalina; rezerva de humus in primii 50cm 
este moderata (178 t/ha-sol sub pajisti); gradul de saturatie in baze este la nivel de 
saturat ; continutul in fosfor mobil este foarte mic iar cel in potasiu mobil extrem de 
mic ; continutul in CaCO3 total este mijlociu. 

U.S. nr. 4Regosol calcaric, epicalcaric (carbonati in intervalul 25-50cm), lut 
argilos/lut argilos, dezvoltat pe depozite de dezagregare -alterare de panta 
moderat fine carbonatice situate discordant pe luturi calcaroase, 

Formula- RS ka|K2|t/t|Sp-t/NB 433   
Suprafata  41.8 ha 
Profil: 164(45o09’42”86; 23o55’10”69) 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: versanti complecsi 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este moderat fina/mijlocie; solul este slab tasat cu porozitatea 

totala si densitatea aparenta de valori mijlocii; volumul edafic este  foarte mare; 
coeficientul de ofilire are valori mari/mijlocii.  

Chimice: Reactia solului este slab acida/neutra/slab alcalina; rezerva de 
humus in primii 50cm este mica spre moderata (160 t/ha-sol sub pajisti); gradul de 
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saturatie in baze este la nivel de saturat ; continutul in fosfor mobil este mic iar cel 
in potasiu mobil foarte mic ; continutul in CaCO3 total este mijlociu. 

 
U.S. nr. 5Regosol calcaric, proxicalcaric (carbonati de la suprafata), argila 

lutoasa/argila lutoasa, dezvoltat pe depozite de dezagregare -alterare de panta fine 
carbonatice situate discordant pe argile calcaroase 

Formula- RS ka|K1|a/a|Sp-a/NB 434   
Suprafata  101.4 ha 
Profil: 125(45o10’35”48; 23o51’36”89), 124,132,135,159,160 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: versanti neuniformi lungi cu inclinari 

variabile 
Principalele soluri cu care se asociaza 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este fina; solul este slab tasat cu porozitatea totala si densitatea 

aparenta de valori mijlocii; volumul edafic este  foarte mare ; coeficientul de ofilire 
are valori foarte mari catre mari.  

Chimice: Reactia solului este neutra catre slab alcalina in primii 20cm si slab 
alcalina in rest; rezerva de humus in primii 50cm este moderata (164 t/ha-sol sub 
pajisti); gradul de saturatie in baze este la nivel de saturat ; continutul in fosfor 
mobil si potasiu mobil este foarte mic; continutul in CaCO3 total este mijlociu. 

 
U.S. nr. 6Aluviosol eutric-prundic, nisip lutos/nisip nisip cu schelet,dezvoltat 

pe depozite fluviatile scheletice carbonatice situate discordant pe pietrisuri 
predominant carbonatice.  

Formula- AS eu-pr|u/nq3|Tf-gq /NB 431    
Suprafata  3.33 ha 
Profile-105(45o11’50”54; 23o50’24”25),106 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideeeni 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: valea Cernii in zona montana 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este grosiera cu schelet; solul este slab tasat cu porozitate totala si 

densitate aparenta de valori mijlocii; volumul edafic este mic (46%); coeficientul de 
ofilire are valori foarte mici.  

Chimice: Reactia solului este neutral catre slab alcalina; rezerva de humus in 
primii 50cm este foarte mica (49 t/ha sol sub pajisti; gradul de saturatie in baze este 
la nivel de mezobazic; solul este slab aprovizionat cu fosfor mobil si cu potasiu 
mobil; gradul de saturatie in baze este la nivel de saturat. 
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U.S. nr. 7Aluviosol prundic, epiprundic, lut/pietrisuri, , dezvoltat pe depozite 

fluviatile mijlocii necarbonatice situate discordant pe pietrisuri.  

Formula- AS pr|l/p|Tf-m/NI 421   
Suprafata  35.43 ha 
Profil:110(45o11’53”82; 23o54’29”35), 153,200,203,205,206,251,253  
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: suprafata cvasiorizontala in lunca 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este mijlocie in primii 30cm si grosiera scheletica in rest; solul este 

slab tasat cu porozitatea totala si densitatea aparenta de valori mijlocii; volumul 
edafic este  mic ; coeficientul de ofilire are valori mici.  

Chimice: Reactia solului este moderat acida; rezerva de humus in primii 50cm 
este mica (101 t/ha-sol sub pajisti); gradul de saturatie in baze este la nivel de 
mezobazic ; continutul in fosfor mobil si potasiu mobil este mic 

U.S. nr. 8Humosiosol tipic, mezolitic (roca dura apare in intervalul 50-100cm), 

lut nisipos/nisip lutos slab scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-

alterare de panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe micasisturi.  

Formula- HS ti|d3|s/uq1|Sp-m/CIm 122    
Suprafata  9.19 ha  

Profile-9(45o19’18”17; 23o54’14”21) 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: suprafata slab inclinata in culme 

Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este mijlocie in primii 33cm, grosiera in intervalul 33-78cm 

dupa care apare roca dura; solul este afanat cu porozitate totala foarte mare si 
densitate aparenta foarte mica in primii 50cm si slab tasat cu porozitate totala si 
densitate aparenta de valori mijlocii (la adancimea de 105cm apare roca dura); 
volumul edafic este mijlociu (58%); coeficientul de ofilire are valori mijlocii/ mici.  

Chimice: Reactia solului este puternic acida; rezerva de humus in primii 50cm 
este extrem de mare (609 t/ha-sol sub pajisti), solul este foarte slab catre slab 
aprovizionat cu P mobil si foarte slab cu K mobil ; gradul de saturatie in baze este 
la nivel de oligobazic/oligomezobazic. 

 
U.S. nr. 9Eutricambosol molic, gleizat slab (gleic in adancime), nisip 

lutos/nisip lutos,dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta grosiere 
necarbonatice situate discordant pe nisipuri. 
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Formula- EC mo|G2|u/u|Sp-g/NI422   
Suprafata  28.7 ha 
Profil:101(45o11’05”48; 23o55’53”46)  
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: suprafata slab inclinata la baza de versant 

(glacis) 
Caracteristici principale: 

Fizice: Textura este grosiera; solul este  slab tasat cu porozitatea totala si 
densitatea aparenta de valori mijlocii; volumul edafic este foarte mare; coeficientul 
de ofilire are valori mici/foarte mici.  

Chimice: Reactia solului este moderat acida( in profunzime devine slab acida); 
rezerva de humus in primii 50cm este mare (275 t/ha-sol sub pajisti); gradul de 
saturatie in baze este la nivel de mezobazic/eubazic; solul este slab aprovizionat cu 
P mobil si cu K mobil. 
 
 

U.S. nr. 10Eutricambosol stagnic, stagnogleizat moderat, lut/lut, dezvoltat pe 

depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii necarbonatice situate discordant 

pe luturi. 

Formula- EC st|W3|l/l|Sp-m/NI423   
Suprafata  63.9 ha 
Profil: 140(45o10’26”27; 23o52’59”07) 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: suprafata slab inclinata (arie usor 

depresionara) in versant 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este mijlocie; solul este  slab tasat cu porozitatea totala si 

densitatea aparenta de valori mijlocii; volumul edafic este foarte mare; coeficientul 
de ofilire are valori mici.  

Chimice: Reactia solului este moderat acida/slab acida; rezerva de humus in 
primii 50cm este moderata (175 t/ha-sol sub pajisti); gradul de saturatie in baze este 
la nivel de eubazic; solul este slab aprovizionat cu P mobil si cu K mobil 

 

U.S. nr. 11Eutricambosol tipic, nisip lutos/nisip lutos, dezvoltat pe depozite 

de dezagregare-alterare de panta grosiere necarbonatice situate discordant pe flis 

grezos.  
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Formula- EC ti |u/u|Sp-g/CI s   
Suprafata  24.68 ha 
Profil:102(45o11’09”20; 23o55’59”51), 189  
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: versant complex in zona montana joasa 

Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este grosiera; solul este  slab tasat cu porozitatea si densitatea 

aparenta de valori mijlocii; volumul edafic este  mare; coeficientul de ofilire are 
valori mici.  

Chimice: Reactia solului este moderat acida; rezerva de humus in primii 50cm 
este mare  (326 t/ha-sol sub pajisti); gradul de saturatie in baze este 
mezobazic/eubazic; solul este mijlociu aprovizionat cu P mobil si slab catre foarte 
slab cu K mobil. 

U.S. nr. 12Eutricambosol tipic, lut/lut, dezvoltat pe depozite de dezagregare-
alterarede panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe luturi. 

Formula- EC ti|l/l|Sp-m/NI423   
Suprafata  147.96 ha 
Profil:171(45o10’09”81; 23o55’01”88), 121,123,126,154,155,156,172  
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: versant neuniform lung cu inclinari mici si 

medii 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este mijlocie; solul este  slab tasat cu porozitatea totala si 

densitatea aparenta de valori mijlocii; volumul edafic este mare (91%); coeficientul 
de ofilire are valori mici.  

Chimice: Reactia solului este moderat acida/slab acida; rezerva de humus in 
primii 50cm este mare (264t/ha-sol sub pajisti); gradul de saturatie in baze este la 
nivel de eubazic; solul este extrem de slab aprovizionat cu P mobil si slab cu K 
mobil. 

 
U.S. nr. 13Eutricambosol distric, lut nisipos/lut nisipos slab scheletic, 

dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii scheletice 

necarbonatice situate discordant pe flis grezos.  

Formula- EC di|s/sq1|Sp-m/CI s   
Suprafata  51.21 ha 
Profil: 71(45o13’36”52; 23o53’13”09), 104 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
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Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: versanti cu inclinari diverse in zona montana 

medie 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este mijlocie scheletifera; solul este  slab tasat cu porozitatea si 

densitatea aparenta de valori mijlocii; volumul edafic este mare (78%); coeficientul 
de ofilire are valori foarte mici/mici.  

Chimice: Reactia solului este moderat acida; rezerva de humus in primii 50cm 
este mica  (86 t/ha-sol sub pajisti); gradul de saturatie in baze este 
oligomezobazic/mezobazic; solul este slab aprovizionat cu P mobil si cu K mobil in 
primii 20cm. 

 

U.S. nr. 14Eutricambosol distric, lut nisipos slab scheletic/nisip lutos 

moderat scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii 

necarbonatice situate discordant pe flis grezos.  

Formula- EC di|Xsf|sq1/uq1|Sp-m/CI s   
Suprafata  219.09  ha 
Profil:75(45o12’39”17; 23o53’04”61), 109,110,147,150  
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: versanti cu inclinari diverse in zona montana 

joasa si medie 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este mijlocie/grosiera cu schelet; solul este  slab tasat cu 

porozitatea si densitatea aparenta de valori mijlocii; volumul edafic este mijlociu 
(71%); coeficientul de ofilire are valori mici.  

Chimice: Reactia solului este moderat acida catre puternic acida/moderat 
acida; rezerva de humus in primii 50cm este mare  (214 t/ha-sol sub pajisti); gradul 
de saturatie in baze este oligomezobazic/ mezobazic; continutul in P mobil este mic 
iar cel in K mobil este mare. 
 

U.S. nr. 15 Eutricambosol distric, cu caracter subscheletic, episubscheletic, 

lutonisipos slab scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta 

mijlocii scheletice necarbonatice situate discordant pe flis grezos.  

Formula- EC di|Xsf|sq1/sq1|Sp-mq/CI s   
Suprafata  63.34 ha 
Profil: 72(45o13’28”00; 23o53’16”59), 151 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
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Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: versanti cu inclinari diverse in zona montana 

medie 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este mijlocie scheletifera; solul este  slab tasat cu porozitatea si 

densitatea aparenta de valori mijlocii; volumul edafic este mijlociu (67%); 
coeficientul de ofilire are valori mici.  

Chimice: Reactia solului este puternic acida/moderat acida; rezerva de humus 
in primii 50cm este mare  (222 t/ha-sol sub pajisti); gradul de saturatie in baze este 
oligomezobazic/mezobazic; solul este slab aprovizionat cu P mobil si foarte bine cu 
K mobil in primii 20cm. 

U.S. nr. 16Districambosol tipic, lutonisipos slab scheletic, dezvoltat pe 

depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii necarbonatice situate discordant 

pe luturi nisipoase.  

Formula- DC ti|sq1/sq1|Sp-mq/NI422   
Suprafata  205.16 ha 
Profil:57(45o15’56”36; 23o52’35”75), 59,90,91,92,93,94,106,111,112  
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: sectoare inferioare de versanti neuniformi 

lungi cu inclinari mari. 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este mijlocie cu schelet; solul este  netasat cu porozitatea totala 

mare si densitatea aparenta mica; volumul edafic este mare (82%); coeficientul de 
ofilire are valori mici.  

Chimice: Reactia solului este puternic acida; rezerva de humus in primii 50cm 
este mijlocie  (211 t/ha-sol sub pajisti); gradul de saturatie in baze este 
oligomezobazic; solul este mijlociu aprovizionat cu P mobil si bine cu K mobil; 
continutul in azot total este mijlociu. 

 

U.S. nr. 17Districambosol umbric, nisip lutos/nisip lutos, dezvoltat pe 

depozite de dezagregare-alterare de panta grosiere necarbonatice situate 

discordant pe flis grezos. 

Formula- DC um|u/u|Sp-g/CIs   
Suprafata   242.48 ha 
Profil:38(45o18’05”91; 23o50’30”33), 30,42,43,44,46,47  
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
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Conditii naturale in care apare: versant complex in zona montana joasa si 
medie 

Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este grosiera; solul este  netasat cu porozitatea mare si 

densitatea aparenta mica; volumul edafic este mare; coeficientul de ofilire are 
valori mici.  

Chimice: Reactia solului este puternic acida; rezerva de humus in primii 50cm 
este mare (374t/ha-sol sub pajisti); gradul de saturatie in baze este la nivel de 
oligomezobazic; solul este slab aprovizionat cu P mobil si extrem de slab cu K 
mobil. 

 

U.S. nr. 18Districambosol umbric, nisip lutos/lut nisipos, dezvoltat pe 

depozite de dezagregare-alterare de panta grosiere necarbonatice situate 

discordant pe micasisturi si /sau paragnaise.  

Formula- DC um|u/s|Sp-g/CI m   
Suprafata  286.91 ha 
Profil: 5(45o18’25”59; 23o55’14”35), 45,48,49,50,51,52,55 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: sectoare mijlocii de versanti neuniformi lungi 

cu inclinari medi si marii in zona montana inalta. 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este grosiera/mijlocie; solul este  netasat cu porozitatea totala 

mare si densitatea aparenta mica; volumul edafic este mare (89%); coeficientul de 
ofilire are valori mici/mijlocii.  

Chimice: Reactia solului este puternic acida; rezerva de humus in primii 50cm 
este foarte mare (532 t/ha); gradul de saturatie in baze este oligomezobazic; solul 
este slab aprovizionat cu P mobil si mijlociu cu K mobil. 

 

U.S. nr. 19 Districambosol umbric, cu caracter subscheletic, episubscheletic, 

lutonisipos/lutonisipos moderat scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-

alterare de panta mijlocii scheletice necarbonatice situate discordant pe micasisturi, 

erodat slab prin apa.  

Formula- DC um|Xsf|s/sq2|Sp-mq/CIm 122-e11    
Suprafata  494.19 ha   
Profile-1(45o16’55”34; 23o55’35”88), 4,14,16,19,22,25,53,54,56,213,214 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
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Conditii naturale in care apare: sectoare superioare de versanti neuniformi 

lungi 

Caracteristici principale: 
Fizice: Textura variaza pe profil de la mijlocie la moderat grosiera; solul este 

afanat, cu porozitate totala foarte mare si densitate aparenta foarte mica; volumul 
edafic este mijlociu (69%); coeficientul de ofilire are valori mari/mijlocii.  

Chimice: Reactia solului este puternic acida superficial si moderat acida in 
profunzime; rezerva de humus in primii 50cm este foarte mare (449 t/ha-sol sub 
pajisti), solul este slab aprovizionat cu P mobil si mijlociu cu K mobil ; gradul de 
saturatie in baze este la nivel de oligobazic. 

 

U.S. nr. 20Preluvosol tipic, lutoargilos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-

alterare de in situ moderat fine necarbonatice provenite din argile calcaroase. 

Formula- EL ti|t/t|Sp-t/NB 434   
Suprafata  34.20 ha 
Profil: 158(45o09’07”13; 23o53’56”35) 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: versant neuniform lung cu inclinari mici 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este moderat fina/fina; solul este  slab tasat cu porozitatea 

totala si densitatea aparenta de valori mijlocii in primii 45cm si moderat tasat in 
rest; volumul edafic este foarte mare; coeficientul de ofilire are valori mari.  

Chimice: Reactia solului este moderat acida/slab acida/neutra; rezerva de 
humus in primii 50cm este mica (135t/ha-sol sub pajisti); gradul de saturatie in baze 
este la nivel de eubazic/saturat in baze; solul este extrem de slab aprovizionat cu P 
mobil si mijlociu cu K mobil. 

 
U.S. nr. 21Preluvosol calcic, lutoargilos, dezvoltat pe depozite de 

dezagregare-alterare in situ moderat fine necarbonatice provenite din argile 

calcaroase, erodat slab prin apa. 

Formula- EL ca|K3|t/t|Sp-t/NB 434-e11   
Suprafata  58.20 ha 
Profil: 127(45o10’25”51; 23o51’25”65), 128,130,131 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: versant neuniform lung cu inclinari mici 
Caracteristici principale: 



89 
 

Fizice: Textura este moderat fina/fina; solul este  slab tasat cu porozitatea 
totala si densitatea aparenta de valori mijlocii in primii 30cm si moderat tasat in 
rest; volumul edafic este foarte mare; coeficientul de ofilire are valori mijlocii/mari.  

Chimice: Reactia solului este slab acida/slab alcalina; rezerva de humus in 
primii 50cm este moderata (174 t/ha-sol sub pajisti); gradul de saturatie in baze este 
la nivel de eubazic/saturat in baze; solul este mijlociu aprovizionat cu P mobil si 
slab cu K mobil. 

 
U.S. nr. 22Preluvosol stagnic, stagnogleizat moderat, lut mediu/argila 

lutoasa, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare in situ mijlocii 

necarbonatice provenite din argile. 

Formula- EL st|W3|l/a|Sp-m/NI 424   
Suprafata  64.40 ha 
Profil:165(45o09’33”08; 23o55’34”52)  
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: versant neuniform lung cu inclinari mici si 

medii 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este mijlocie/fina; solul este slab tasat cu porozitatea totala si 

densitatea aparenta de valori mijlocii in primii 45cm si moderat tasat in rest; 
volumul edafic este foarte mare; coeficientul de ofilire are valori mijlocii/foarte 
mari.  

Chimice: Reactia solului este moderat catre slab acida; rezerva de humus in 

primii 50cm este moderata (190 t/ha-sol sub pajisti); gradul de saturatie in baze este 

la nivel de eubazic; solul este mijlociu aprovizionat cu P mobil si slab cu K mobil 

U.S. nr. 23Preluvosol stagnic, stagnogleizat slab, lut/lut argilos, dezvoltat pe 

depozite de dezagregare-alterare in situ mijlocii necarbonatice provenite din argile. 

Formula- EL st|W2|l/t|Sp-m/NI 424   
Suprafata  74.92  ha 
Profil: 139(45o09’45”24; 23o53’15”80) 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: versant neuniform lung cu inclinari mici si 

medii 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este mijlocie/moderat fina/fina; solul este slab tasat cu 

porozitatea totala si densitatea aparenta de valori mijlocii in primii 45cm si 
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moderat tasat in rest; volumul edafic este foarte mare; coeficientul de ofilire are 
valori mijlocii/mari.  

Chimice: Reactia solului este moderat acida; rezerva de humus in primii 50cm 

este mare (224 t/ha-sol sub pajisti); gradul de saturatie in baze este la nivel de 

mezobazic; solul este slab aprovizionat cu P mobil si cu K mobil 

U.S. nr. 24Preluvosol stagnic, stagnogleizat slab, lut/lut argilos, dezvoltat pe 

depozite de dezagregare-alterare in situ mijlocii necarbonatice provenite din argile-

erodat slab prin apa. 

Formula- EL st|W2|l/t|Sp-m/NI 424-e11   
Suprafata  23.65 ha 
Profil:157(45o09’43”87; 23o53’31”69), 175  
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: versant neuniform lung cu inclinari mici si 

medii 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este mijlocie/moderat fina/fina; solul este slab tasat cu 

porozitatea totala si densitatea aparenta de valori mijlocii; volumul edafic este 
foarte mare; coeficientul de ofilire are valori mijlocii.  

Chimice: Reactia solului este moderat acida catre slab acida superficial si slab 

acida in rest; rezerva de humus in primii 50cm este mare (243 t/ha-sol sub pajisti); 

gradul de saturatie in baze este la nivel de mezobazic/eubazic; solul este slab 

aprovizionat cu P mobil si cu K mobil 

U.S. nr. 25Preluvosol calcic-amfigleic, endocalcaric, stagnogleizat moderat, 

gleizat moderat, argila lutoasa/argila lutoasa, dezvoltat pe depozite de 

dezagregare-alterare in situ fine necarbonatice provenite din argile carbonatice. 

Formula- EL ca-ag|K3W3G3|a/a|Sp-a/NB434   
Suprafata  60.1 ha 
Profil: 129(45o10’06”24; 23o51’36”42) 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: suprafata slab inclinata in zona submontana 

(glacis larg) 
Caracteristici principale: 
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Fizice: Textura este fina; solul este slab tasat cu porozitatea totala si densitatea 
aparenta de valori mijlocii; volumul edafic este foarte mare; coeficientul de ofilire 
are valori foarte mari.  

Chimice: Reactia solului este slab acida/neutra; rezerva de humus in primii 

50cm este mare (288 t/ha-sol sub pajisti); gradul de saturatie in baze este la nivel de 

eubazic/saturat in baze; solul este mijlociu aprovizionat cu P mobil si slab cu K 

mobil 

U.S. nr. 26Luvosol tipic, lut/lut argilos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-

alterare in situ mijlocii necarbonatice provenite din argile.  

Formula- LV ti|l/t|Ss-m /NI 424    
Suprafata  205.54 ha 
Profile-181(45o09’25”51; 23o56’07”89), 176,177,180,183 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideeeni 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: suprafata slab inclinata in zona submontana 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este mijlocie in primii 43cm, moderat fina in intervalul 43-81cm 

si fina in profunzime; solul este slab tasat cu porozitate totala si densitate aparenta 
de valori mijlocii; volumul edafic este foarte mare.  

Chimice: Reactia solului este puternic acida in primii 43cm si moderat acida in 
rest; rezerva de humus in primii 50cm este mica (153 t/ha sol sub pajisti; gradul de 
saturatie in baze este la nivel de oligomezobazic /mezobazic; solul este foarte slab 
aprovizionat cu fosfor mobil si cu potasiu mobil. 

 

U.S. nr. 27Luvosol albic-stagnic, stagnogleizat slab, lut nisipos/lut, dezvoltat 

pe depozite de dezagregare-alterare in situ mijlocii necarbonatice provenite din 

luturi argiloase, erodat slab prin apa.  

Formula- LV ab-st|W2|s/l|Ss-m /NI 423-e11    
Suprafata  377.45 ha 
Profile-170(45o09’54”47; 23o55’21”96), 167,178,179,184,185 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideeeni 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: suprafata slab inclinata in zona submontana 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este mijlocie; solul este slab tasat cu porozitate totala si 

densitate aparenta de valori mijlocii; volumul edafic este foarte mare; coeficientul 
de ofilire are valori mici.  
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Chimice: Reactia solului este moderat acida; rezerva de humus in primii 50cm 
este mica (159 t/ha sol sub pajisti; gradul de saturatie in baze este la nivel de 
mezobazic; solul este mijlociu aprovizionat cu fosfor mobil si slab cu potasiu mobil. 

 

U.S. nr. 28Luvosol stagnic-planic, stagnogleizat slab, lut nisipos/lut, 

dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare in situ mijlocii necarbonatice 

provenite din luturi argiloase.  

Formula- LV st-pl|W2|s/l|Ss-m /NI 423    
Suprafata  187.3 ha 
Profile-163(45o08’57”12; 23o55’13”46), 161,162,164 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideeeni 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: suprafata slab inclinata in zona submontana 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este mijlocie; solul este slab tasat cu porozitate totala si 

densitate aparenta de valori mijlocii; volumul edafic este foarte mare; coeficientul 
de ofilire are valori mici.  

Chimice: Reactia solului este moderat acida; rezerva de humus in primii 
50cm este mica (127 t/ha sol sub pajisti; gradul de saturatie in baze este la nivel de 
mezobazic; solul este slab aprovizionat cu fosfor mobil si foarte slab cu potasiu 
mobil. 

 
U.S. nr. 29Prepodzol umbric, nisipolutos, dezvoltat pe depozite de 

dezagregare-alterare de panta grosiere necarbonatice situate discordant pe 

micasisturi si/ sau paragnaise, erodat slab prin apa 

Formula- EP um|u/uq1|Sp-gq/CIm 122-e11    
Suprafata   214.77 ha  
Profile-7(45o18’34”77; 23o55’20”62), 2,12,20,21,33,35 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: culme ingusta si culme larga 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este moderat grosiera; solul este afanat cu porozitate totala 

foarte mare si densitate aparenta foarte mica; volumul edafic este mare (79%); 
coeficientul de ofilire are valori mijlocii/ mici/ foarte mici.  

Chimice: Reactia solului este foarte puternic acida superficial si puternic 
acida in rest; rezerva de humus in primii 50cm este mare (cca 400 t/ha-sol sub 
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pajisti), solul este foarte slab aprovizionat cu P mobil si slab cu K mobil; gradul de 
saturatie in baze este la nivel de oligobazic. 

 
U.S. nr. 30Prepodzol umbric-litic, epilitic (roca dura apare in intervalul 21-

50cm), nisipolutos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta 

moderat grosiere necarbonatice situate discordant pe micasisturi, erodat slab prin 

apa.  

Formula- EP um-li|d2|u/uq1|Sp-g/CIm 122-e11    
Suprafata   164.87 ha 
Profile:8(45o19’09”26; 23o55’00”30), 11,15,34,39 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: culme ingusta si culme larga 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este moderat grosiera; solul este netasat cu porozitate totala 

mare si densitate aparenta mica (in primii cca 20cm solul este netasat catre afanat) ; 
volumul edafic este mic (37%); coeficientul de ofilire are valori mijlocii/mici.  

Chimice: Reactia solului este foarte puternic acida catre puternic acida 
superficial si puternic acida in restputernic acida; rezerva de humus in primii 50cm 
este foarte mare (538 t/ha-sol sub pajisti), solul este foarte slab aprovizionat cu P 
mobil si foarte slab/extrem de slab cu K mobil ; gradul de saturatie in baze este la 
nivel de oligobazic. 

 
U.S. nr. 31Podzol umbric-litic, epilitic (roca dura apare in intervalul 21-

50cm), nisiplutos slab scheletic/nisip lutos moderat scheletic, dezvoltat pe 

depozite de dezagregare-alterare de panta moderat grosiere necarbonatice situate 

discordant pe micasisturi, erodat moderat prin apa.  

Formula- PD um-li|d2|uq1/uq2|Sp-gq/CIm 122-e12    
Suprafata  137.29 ha   
Profile-10(45o18’32”31; 23o54’33”40), 3,6,17,41 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: inseuare in culme ingusta 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este moderat grosiera; solul este netasat cu porozitate totala 

mare si densitate aparenta mica (in primii cca 20cm solul este netasat catre afanat) ; 
volumul edafic este mic (23%); coeficientul de ofilire are valori mijlocii/mici.  

Chimice: Reactia solului este puternic acida pe intreg profilul; rezerva de 
humus in primii 50cm este foarte mare (534 t/ha-sol sub pajisti), solul este foarte 
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mijlociu aprovizionat cu P mobil si foarte slab catre  slab cu K mobil ; gradul de 
saturatie in baze este la nivel de oligomezobazic. 

 
U.S. nr. Cx 701 Litosol distric, foarte superficial (roca dura in primii 20cm), 

nisipolutos moderat scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de 

panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe micasisturi 

Formula- LS di|d1|uq2/R|Sp-m-g/CIm 122    
Suprafata  3.56 ha   
Profile-27(45o18’52”63; 23o50’45”91) 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: culmi si versanti superiori in zona montana 

inalta  
 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este grosiera in primii cca 25cm, interval in care solul este 

afanat cu porozitate totala foarte mare si densitate aparenta foarte mica; volumul 
edafic este foarte mic (14%); coeficientul de ofilire are valori mijlocii.  

Chimice: Reactia solului este puternic acida; rezerva de humus in primii 
50cm este mica (145 t/ha-sol sub pajisti), solul este slab aprovizionat cu P mobil si 
cu K mobil; gradul de saturatie in baze este la nivel de oligobazic 

 
U.S. nr. 701Podzol umbric-litic, epilitic (roca dura apare in intervalul 21-

50cm), nisiplutos slab scheletic/nisip lutos moderat scheletic, dezvoltat pe 

depozite de dezagregare-alterare de panta moderat grosiere necarbonatice situate 

discordant pe micasisturi, erodat moderat prin apa.  

Formula- PD um-li|d2|uq1/uq2|Sp-gq/CIm 122-e12    
Suprafata 32.06  ha   
Profile-28(45o18’14”70; 23o49’52”81) 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: culmi si versanti superiori in zona montana 

inalta 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este moderat grosiera; solul este netasat cu porozitate totala 

mare si densitate aparenta mica (in primii cca 20cm solul este netasat catre afanat) ; 
volumul edafic este mic (23%); coeficientul de ofilire are valori mijlocii/mici.  

Chimice: Reactia solului este puternic acida pe intreg profilul; rezerva de 
humus in primii 50cm este mare (365 t/ha-sol sub pajisti), solul este slab 
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aprovizionat cu P mobil si cu K mobil ; gradul de saturatie in baze este la nivel de 
oligobazic. 

 
 
U.S. nr. 702 Eutricambosol tipic, lut/lut, dezvoltat pe depozite de 

dezagregare-alterare de panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe luturi. 

Formula- EC ti|l/l|Sp-m/NI423   
Suprafata  309.92ha 
Profil:107(45o10’59”50; 23o51’02”41), 120,142,144,146,152  
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: versant complex in zona montana joasa 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este mijlocie; solul este  slab tasat cu porozitatea si densitatea 

aparenta de valori mijlocii; volumul edafic este foarte mare; coeficientul de ofilire 
are valori mici.  

Chimice: Reactia solului este moderat acida/slab acida; rezerva de humus in 
primii 50cm este mica  (110t/ha-sol sub pajisti); gradul de saturatie in baze este la 
nivel de saturat in baze; solul este slab aprovizionat cu P mobil si moderat cu K 
mobil. 

 
U.S. Cx nr. 702Regosol eutric, lut nisipos/lut nisipos, dezvoltat pe depozite 

de dezagregare-alterare de panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe 

nisipuri.  

Formula- RSeu |s/s|Sp-m/NI422   
Suprafata  206.61 ha 
Profil:108(45o11’03”91; 23o50’54”52), 119,141,145,151  
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
 
Conditii naturale in care apare: versant complex in zona montana joasa 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este mijlocie; solul este  slab tasat cu porozitatea si densitatea 

aparenta de valori mijlocii; volumul edafic este foarte mare; coeficientul de ofilire 
are valori mici.  

Chimice: Reactia solului este moderat acida/slab acida; rezerva de humus in 
primii 50cm este mica  (110t/ha-sol sub pajisti); gradul de saturatie in baze este la 
nivel de saturat in baze; solul este slab aprovizionat cu P mobil si moderat cu K 
mobil. 
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U.S. Cx nr. 703 Districambosol tipic, nisip lutos/nisip lutos, dezvoltat pe 

depozite de dezagregare-alterare de panta grosiere necarbonatice situate 

discordant pe flis grezos. 

Formula- DC ti|u/u|Sp-g/CIs   
Suprafata  40.19 ha 
Profil: 115(45o11’41”91; 23o51’40”97), 118 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: versant complex in zona montana joasa si 

medie 

Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este grosiera; solul este  netasat cu porozitatea mare si 

densitatea aparenta mica; volumul edafic este mare; coeficientul de ofilire are 
valori mici.  

Chimice: Reactia solului este puternic acida; rezerva de humus in primii 
50cm este mare (265t/ha-sol sub pajisti); gradul de saturatie in baze este la nivel de 
oligomezobazic; solul este slab aprovizionat cu P mobil si extrem de slab cu K 
mobil. 

 
U.S. nr. 704 Preluvosol tipic, lut/lut argilos, dezvoltat pe depozite de 

dezagregare-alterare de in situ mijlocii necarbonatice provenite din argile, erodat 

slab prin apa. 

Formula- EL ti|l/t|Ss-m/NI 424-e11   
Suprafata  68.00 ha 
Profil: 137(45o09’46”96; 23o52’56”71) 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: versant complex 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este mijlocie/moderat fina/fina; solul este  slab tasat cu 

porozitatea totala si densitatea aparenta de valori mijlocii in primii 30cm si 
moderat tasat in rest; volumul edafic este foarte mare; coeficientul de ofilire are 
valori mijlocii.  

Chimice: Reactia solului este moderat acida catre slab acida superficial si slab 
acida in profunzime; rezerva de humus in primii 50cm este moderata (194t/ha-sol 
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sub pajisti); gradul de saturatie in baze este la nivel de mezobazic/eubazic; solul 
este slab aprovizionat cu P mobil si cu K mobil. 

 
U.S. CX nr. 704 Preluvosol stagnic, stagnogleizat moderat, lut argilos/argila 

lutoasa, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare in situ moderat fine 

necarbonatice provenite din argile. 

Formula- EL st|W3|t/a|Ss-t/NI 424   
Suprafata  68.00 ha 
Profil: 138(45o09’53”73; 23o53’03”03) 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: areale usor depresionare in versant complex 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este moderat fina/fina; solul este slab tasat cu porozitatea 

totala si densitatea aparenta de valori mijlocii; volumul edafic este foarte mare; 
coeficientul de ofilire are valori mijlocii/mari.  

Chimice: Reactia solului este moderat acida/slab acida; rezerva de humus in 

primii 50cm este moderata (185t/ha-sol sub pajisti); gradul de saturatie in baze este 

la nivel de mezobazic/eubazic; solul este slab aprovizionat cu P mobil si cu K mobil 

 

U.S. CX nr. 705Prepodzol umbric, nisipolutos, dezvoltat pe depozite de 

dezagregare-alterare de panta grosiere necarbonatice scheletice situate discordant 

pe micasisturi si/ sau paragnaise, erodat slab prin apa 

Formula- EP um|u/uq1|Sp-gq/CIm 122-e11    
Suprafata 73.00  ha  
Profile-29(45o17’58”36; 23o50’03”02) 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: culmi in zona montana inalta 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este moderat grosiera; solul este afanat cu porozitate totala 

foarte mare si densitate aparenta foarte mica; volumul edafic este foarte mare; 
coeficientul de ofilire are valori mijlocii/ mici.  

Chimice: Reactia solului este foarte puternic acida superficial si puternic 
acida in rest; rezerva de humus in primii 50cm este mare (cca 508 t/ha-sol sub 
pajisti), solul este foarte slab aprovizionat cu P mobil si slab cu K mobil; gradul de 
saturatie in baze este la nivel de oligobazic. 
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U.S.  nr. 705Prepodzol umbric-litic, epilitic (roca dura apare in intervalul 

21-50cm), nisipolutos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta 

moderat grosiere necarbonatice situate discordant pe micasisturi, erodat slab prin 

apa.  

Formula- EP um-li|d2|u/uq1|Sp-g/CIm 122-e11    
Suprafata 73.01 ha   
Profile-26(45o18’50”44; 23o50’47”33) 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: culme ingusta si culme larga 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este moderat grosiera; solul este netasat cu porozitate totala 

mare si densitate aparenta mica (in primii cca 20cm solul este netasat catre afanat) ; 
volumul edafic este mic (37%); coeficientul de ofilire are valori mijlocii/mici.  

Chimice: Reactia solului este foarte puternic acida catre puternic acida 
superficial si puternic acida in restputernic acida; rezerva de humus in primii 50cm 
este foarte mare (538 t/ha-sol sub pajisti), solul este foarte slab aprovizionat cu P 
mobil si foarte slab/extrem de slab cu K mobil ; gradul de saturatie in baze este la 
nivel de oligobazic. 

 
U.S. Cx nr. 706Regosol umbric-litic, lut nisipos slab scheletic/nisip lutos 

slab scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare -alterare de panta mijlocii 

scheletice necarbonatice situate discordant pe micasisturi.  

Formula- RS um-li|d2|sq1/uq1|Sp-mq/CIm 122   
Suprafata  9.12 ha 
Profil: 18(45o18’51”98; 23o53’01”65) 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: culmi si versantii insotitori in zona montana 

inalta 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este mijlocie/grosiera cu schelet; solul este slab tasat cu 

porozitatea totala si densitatea aparenta de valori mijlocii; volumul edafic este  mic 
(31%); coeficientul de ofilire are valori mici.  

Chimice: Reactia solului este foarte puternic acida/puternic acida; rezerva de 
humus in primii 50cm este moderata (251 t/ha-sol sub pajisti); gradul de saturatie 
in baze este oligobazic ; continutul in fosfor mobil si potasiu mobil este mic. 
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U.S.  nr. 706Humosiosol tipic, mezolitic (roca dura apare in intervalul 50-

100cm), lut nisipos/nisip lutos slab scheletic, dezvoltat pe depozite de 

dezagregare-alterare de panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe 

micasisturi.  

Formula- HS ti|d3|s/uq1|Sp-m/CIm 122    
Suprafata  9.12 ha  
Profile-23(45o18’56”87; 23o52’18”29) 
Judetul Valcea; teritoriul administrativ Vaideenii 
Aspectul suprafetei terenului: normal 
Conditii naturale in care apare: culmi si versantii insotitori in zona montana 

inalta 
Caracteristici principale: 
Fizice: Textura este mijlocie in primii 33cm, grosiera in intervalul 33-78cm 

dupa care apare roca dura; solul este afanat cu porozitate totala foarte mare si 
densitate aparenta foarte mica in primii 50cm si slab tasat cu porozitate totala si 
densitate aparenta de valori mijlocii; volumul edafic este mijlociu (58%); 
coeficientul de ofilire are valori mijlocii/ mici.  

Chimice: Reactia solului este puternic acida; rezerva de humus in primii 
50cm este extrem de mare (609 t/ha-sol sub pajisti), solul este foarte slab catre slab 
aprovizionat cu P mobil si foarte slab cu K mobil ; gradul de saturatie in baze este 
la nivel de oligobazic/oligomezobazic. 
 

3.4 REȚEAUA HIDROGRAFICĂ  

Reteaua hidrografica a versantului sudic al muntilor Capatanii apartine bazinului 
hidrografic al raului Olt. 
Principalele ape din zona, respectiv raul Cerna si Luncavat isi au obarsia in etajul 
alpin si subalpin al versantului sudic al muntilor amintiti. Sunt rauri permanente 
cu profile longitudinale caracterizate prin pante ce pot depasi uneori 100% pe 
primii 4-5 km de la obarsie si chair in zona forestiera superioara. 

 De sub muntele Balota si de sub Ursu, de la aproximativ 2000m pleaca raul 
Luncavat printr-un manunchi de vaiugi sin sistem evantai, la fel cum de altfel si 
raul Cerna care-si are obarsia sub Nedeia. Ar mai fi de mentionat prin aportul lor 
de fragmentarea reliefului dar si prin debit, raurile Marita si Recea, pe partea 
stanga a raului Cerna. Densitatea retelei hidrografice este relativ mare, ajungand 
pana la aproximativ 0.6 km/km2, mai ales spre poalele muntilor. Numeroaase 
cursuri de apa temporare, ravene siroiri, cu caracter torential,  maresc 
densitatearetelei hidrografice in perioadele umede ale anului. 



100 
 

 Scurgerea medie de aluviuni in suspensie are valori mici, datorita rocilor 
compacte si gradului ridicat de impaduriri si acoperiri cu vegetatie ierboasa pana 
la cela mai inalte culmi. 

 Aceste valori se apreciaza ca nu depasec 0.5 t/ha pe an in etajele alpin si 
subalpin si o tona /ha pe an in etajul padurilor unde solul este in general mai putin 
acoperit de vedetatie deasa dar cu litiera. 

 Aceasta retea hidrografica prezinta un tip de regim hidrografic carpatic cu 
ape mari de primavara-vara, alimentare nivo-pluviala si nivala moderata in etajul 
alpin. Ape mari de primavara cu viituri de vara si iarna si alimentare pluvio-nivala 
caracterizeaza etajele subalpin si cel al padurilor. In general precipitatiile depasesc 
evaporatia potentiala, rezultand un surplus de apa, care se scurge catre zonele mai 
joase.  

 Apele subterane lipsesc in etajele alpin, subalpin si in partea superioara a 
etajului padurilor. Spre vaza muntilor sunt ape subterane captive in fisurile rocilor. 
Apele freatice lipsesc in zona montana, neinfuentand profilul solului prin procese 
de gleizare (exceptiile sunt accidentale).  

 Drenajul solurilor este bun spre foarte bun,  local excesiv, pe versantii 
puternic inclinati si cu deluvii detritice. In zona sudica a comunei, in treimea 
inferioara ce se suprapune sectorului depresionar, reteau hidrografica sau mai 
precis densitatea acesteia scade net. Vaile si-au creat deja lunci, chiar daca sunt 
inguste, sau/si terse aluviale asimetrice. Aici nivelul freatic este extrem de variabil, 
in stransa dependenta de relief si pozitia acestuia fata de lunca . In general este mai 
mare de 10 m pe podurile depresiunii si la 2-5 m in lunci si pe terasele aluviale. 
Uneori, in cadrul unor microbazinete de versant, se manifesta pregnant, in aspectul 
morfologic al profilului de sol, existenta unui exces de umiditate de natura freatica 
(panze suspendate ce apar pe alocuri la zi sub forma izvoarelor de coasta).  

 Destul de frecvent in aceste areale solul este afectat de un exces mixt de 
umiditate (freatic si stagnan) 

Pe teritoriul comunei Vaideenii îşi au izvorul şi îşi desfăşoară cursul lor 
superior următoarele cursuri de apă: Luncavăţul, Recea, Negrişoara, Mariţa şi 
Cerna. 

Râul Luncavăţ. Luncavăţul este penultimul afluent pe dreapta al Oltului. Îşi 
adună apele la obârşie din principalele izvoare de sub poala munţilor Ursuleţul, 
Ursul, Dârjala, Căpăţâna şi Căşeria. 

Ca şi celelalte râuri din comună şi din zonă, Luncavăţul are o alimentare 
pluvio-nivală, fapt ce se oglindeşte în nivelul debitelor şi al nivelurilor maxime şi 
minime. Nivelul maxim se înregistrează la sfârşitul primăverii-începutul verii, 
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când cad cele mai însemnate cantităţi de precipitaţii lichide, concomitent cu 
perioada de topire a zăpezii din bazinul superior, topire la care participă intens şi 
aceste precipitaţii lichide. Nivelul şi debitul minim se înregistrează la sfârşitul 
verii-începutul toamnei, perioada cu cele mai reduse cantităţi de precipitaţii. Spre 
exemplificare, menţionăm debitul maxim din luna mai 1980, de 49,8 m.c./secundă, 
iar cel minim, din acelaşi an, luna septembrie: de 0,345 m.c./secundă. 

Principalele izvoare din care se formează Luncavăţul sunt: în partea estică, 
izvorul Blajului unit cu Dârjala, iar în partea vestică, izvorul Balota, unit cu Părăul 
Sec, având confluenţa în porţiunea lărgită a văii, numită Lunca Balotii, sau 
Furciturile Balotii. 

Râul Recea. Îşi adună apele de pe versanţii sudici ai munţilor Căşeria, Găuriciu, 
Zăvidanul, Marginea, Stânişoara şi Stocşor. Principalele izvoare de origine şi 
formare sunt: pârâul Găuriciului şi al Zăvidanului, pârâul Marginei cu confluenţa 
la Luncile frumoase. La câţiva kilometri mai la vale, de pe dreapta, Recea primeşte 
aportul celui mai important afluent al său, Recişoara. Pâraiele cele mai însemnate 
ce le primeşte de pe partea stângă sunt: pârâul Cumpenelor şi pârâul Cerbului. În 
zona satului primeşte numeroase pâraie, dar toate cu curgere temporară şi toate de 
pe partea stângă. Mai importante sunt: pârâul Ţiganilor, pârâul Băncăilor, 
Pârâullui Stroie, Pârâullui Barnat, pârâul Călineascăi unit cu pârâul Viezuinilor – 
zis la vărsare pârâul Racilor. Mai primeşte apoi pârâul Mărineştilor şi pârâul 
Ulmetului 

Pârâul Negrişoara. Străbate de la Nord la Sud satul Cornetu. Îşi are izvorul 
mult sub poala munţilor, la mică altitudine. Are bazinul hidrografic cel mai mic, şi 
de aici, debitul cel mai mic, în unii ani având curgerea intermitentă în cursul verii. 
După un parcurs de 5-6 km se varsă în râul Mariţa, în zona Câmpşor-Măgurele, pe 
teritoriul comunei Vaideenii. 

Râul Mariţa. Străbate în lung de la Nord la Sud satul căruia i-a dat numele său, 
nume ce porneşte de la slavonescul mòriţa (râul cu mori sau râul morilor). 
Izvorăşte de sub muntele Stânişoara şi îşi sporeşte debitul primind ca afluenţi pe 
stânga Mijlocia şi Pârâul Runcului, iar pe dreapta, pârâul Vălceaua. Are bazin 
hidrografic redus şi, deci, un debit mic. Are lungimea de 13-14 km şi se varsă în 
râul Recea, pe teritoriul comunei Slătioara. 

Râul Cerna. Ca şi în cazul altor râuri din ţara noastră, numele de Cerna face 
referire la culoarea întunecată a fundului apei (ciornîi - negru în limba slavă), 
culoare ce o capătă bolovănişul albiei acoperit de alge verzi filamentoase, dar care, 
îmbătrânind, se închid la culoare. Numele de Cerna l-a împrumutat şi primului sat 
pe care îl străbate la ieşirea din munte. 
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Izvorăşte de sub vârful Nedeiul, din zona numită Coasta Lacurilor şi adună 
apele de pe coastele munţilor Corşoru, Buciumul, Milescu, Beleoaia şi Pleşa 
Polovragilor. 

 

3.5 DATE CLIMATICE  
    De menționat este faptul că, în cadrul sistemului Köppen – Geiger, climatul din 
România se regăsește în grupele D și E.Dacă se va prezenta conform sistemului 
Köppen – Geiger, se va denumi și subgrupa din care fac parte (ex.: climat 
continental cu veri călduroase, etc.). În cazul în care UAT-ul are suprafețe de pajiști 
ce se vor amenaja pe diferite nivele altitudinale, se va prezenta localizarea pentru 
toate acestea, menționându-se denumirea trupurilor care se află în a altă zonă 
climatică. 
 
       3.5.1. Regimul termic 

Pentru caracterizarea acestui factor s-au luat in considerație datele inregistrate la 
stația meteorologică Polovragi –jud Gorj  ( 560 m altitudine) situată la cca. 15 Km 
de centrul com. Vaideenii 
          Clima din Vaideenii este rece și temperate Clasificarea climatică Köppen-
Geiger este Dfb. Temperatura medie în Vaideenii este de 9,2 ° C.  
 
 Temperatura este caracteristică climei temperate a zonei de dealuri, cu mici 
diferenţieri topoclimatice, de adăpost, conferite de situarea în depresiune. 
Particularităţile geografice fac ca pe întinderea unei singure comune să se distingă 
pe nivele diferite, diferite nuanţe climatice, de la clima munţilor înalţi de peste 
2.124 m – vârful Ursul şi Căpăţâna – aflaţi în nord, la Măgura Slătioarei (767 m), 
dealul înalt ce închide în partea sa de sud depresiunea Horezu, la cota de 568 m cât 
este altitudinea în centrul comunei, fundul depresiunii. Spectacolul înaintării pe 
altitudine a înfrunzirii primăvara, cu câteva sute de metri de la o zi la alta, vreme 
de două-trei săptămâni, evidenţiază creşterea treptată a mediei temperaturii 
diurne, de la fundul depresiunii către creasta munţilor. ; temperatura medie a lunii 
ianuarie este de - 3ºC, iar aceea a lunii iulie este de 16ºC, deci cu o amplitudine 
relativ mică şi fără schimbări bruşte. Nu se cunosc temperaturile maxime şi minime 
locale, întrucât n-au fost măsurate şi înregistrate. 

Căderea brumelor târzii de primăvară de regulă nu întârzie prea mult, 
datorită efectului de adăpostire, permiţând înflorirea fără riscuri a pomilor. Totuşi 
fenomenul dezastruos al îngheţului de primăvară târzie se produce în unul-doi ani 
din zece. 

Cam aceeaşi frecvenţă o au şi brumele timpurii de toamnă, care pot 
surprinde în plină vegetaţie culturile de pătlăgele roşii, ardei, vinete, etc. sau 
strugurii neajunşi la coacerea completă şi porumbul nematurizat şi necopt. 
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Zilele de acoperire a boltei şi de nebulozitate sunt cam 150 pe an, dintre care 
110-120 zile sunt cu precipitaţii. 

 
Dinamica atmosferei se caracterizează prin predominanţa calmului, cu unele 
intensificări în anotimpurile de tranziţie, nelipsind circulaţia periodică regulată, 
reprezentată de briza de munte. Crivăţul, atunci când pătrunde în această 
depresiune, este mult atenuat. Mai frecvent bate băltăreţul şi austrul, care în zona 
muntelui are uneori o violenţă devastatoare, ca de exemplu în anii 1964 şi 1969, 
când a produs doborâturi masive în pădurile de răşinoase şi de fag de pe teritoriul 
comunei 
      Regimul climatic prezinta o mare variabilitate datorita complexitatii zonei. 
      Datorita dedzvoltarii pe vertical a reliefului, se produce o modificare accentuate 
si rapida a principalelor elemente climatic, in special temperature si prfecipitatiile. 
      In conditiile acestei mari variabilitati, se departajeaza contrastant doua zone cu 
caracteristici climatic disticte si anume: zona alpine, montana si zona depresionara. 
             - zona alpina incadrata in provincia climatica a tundrelor ( dupa Koppen). 
Este o provincie cu clima foarte rece, cu temperatura medie a celei mai calde luni, 
mai mica de 10 gr. C. In cadrul acestei zone, conditiile pentru dezvoltarea vegetatiei 
cultivate sunt neprielnice dadorita temperaturilor foarte scazute. 
        -  zona montana, caracterizata prin clima boreala cu ierni friguroase si umede 
cu temperatura medie anuala sub 8gr.C. cu temperatura lunii celei mai calde sub 
18gr. C. (iulie de la 10-14gr.C.) cu temperaturi medii lunare, superioare lui 10gr. C. 
Doar doua luni pe an, se incadreaza dupa Koppen in subprovincia climatica  DFCK 
si DFK.  
       - zona depresionara prezinta un microclimat aparte determinat de pozitia 
culuarului general E-V si de expozitia sudica. Pintenii montani au conditii 
asemanatoare cu dealurile facand, climatic, o tranzitie de la dealuri catre munte.   
Alte caracteristici termice sunt: 

-temperatura minima absoluta a fost de -190C -200C in lunci si -210, -220C in zona 
deluroasa; 

- data trecerii temperaturii medii diurne din aer mai mari de 00C – primavara se 
inregistraza in medie intre 20 si 25 februarie in lunci si 25.02-01.03 in dealuri; 

-trecerea temperaturii peste 100C primavara se realizeaza intre 26.04-1.05; 

-ultimul inghet de primavara, in medie se realizeaza intre 26-30 aprilie; 

-durata intervalului cu temperaturi mai mari de 10 0C este de 141-150 zile; 

-suma temperaturilor efective peste 100C este cuprinsa intre 751 si 9000C; 
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-data trecerii temperaturii aerului sub 100C toamna se realizeaza intre 20-30 
septembrie; 

- primul inghet toamna apare in medie la 1 octombrie; 

- durata intervalului cu inghet este de 203-212 zile iar a celui fara inghet este de 
162-153 zile. 

 Aceste aspecte termice  devin restrictive pentru o gama larga de culturi 
agricole.  

 

 

 

 

 

Graficul temperaturii 

 

       Cu o medie de 19,3 ° C, iulie este luna cea mai caldă. În ianuarie, temperatura 
medie este de -3,1 ° C. Este cea mai mică temperatură medie a întregului an. 
 

3.5.2 Regimul pluviometric 

 

        Din analiza modului de repartizare a cantitatilor anuale medii a precipitatiilor 
(lichide si solide), rezulta ca cele mai mari valori se realizeaza in zona inalta, alpina, 
a teritoriului, dupa care acestea scad treptat catre sudul teritoriului, urmarind in 
general caracterele altimetrice. 
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 Precipitatiile medii anuale inregistrate in zona montana variaza de la 
1000mm pana la 1400mm (in zona alpina). 

 Acestea inregistreaza valori maxime in lunile de vara (120-180mm) si valori 
minime in lunile de iarna (100 mm). 

 Variatia precipitatiilor medii lunare: 

Lunile I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Annual 
Cant.mm 100 100 100 120 140 180 180 160 100 100 100 100 1400 
In zona 
montana 

60 60 80 100 120 140 120 100 80 80 80 60 1000 

In zona 
alpina 

100 100 100 120 140 180 180 160 100 100 100 100 1400 

 

 Pentru caracterizarea regimului pluviometric al zonei joase depresionare, 
respectiv sudul teritoriului , consideram edificator prezentarea sub forma tabelara 
a datelor ce urmeaza (Horezu pentru zona estica si Slatioara pentru zona vestica) 

        În Vaideenii există precipitații semnificative pe tot parcursul anului. Chiar și 
cea mai uscată lună are încă multă ploaie. Ploaia medie anuală este de 645 mm. 
Graficul precipitațiilor 

 

       Luna cea mai uscata este luna februarie. În februarie există precipitații de 34 

mm. Majoritatea precipitatiilor scade in iunie, cu o medie de 95 mm. 

Zilele de acoperire a boltei şi de nebulozitate sunt cam 150 pe an, dintre care 

110-120 zile sunt cu precipitaţii. 
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Precipitaţiile pentru localitatea noastră au o medie anuală de 870 mm, 

sporind în anii ploioşi cu mai multe sute de mm, ca în anul 1900, când au fost 

înregistraţi 1423 mm, şi reducându-se până la 360 mm, ca în anul 1903. Cantitatea 

cea mai mare de precipitaţii cade în lunile mai – iunie, iar cea mai mică, în 

februarie. Chiar dacă în general precipitaţiile nu au caracter de torenţialitate, în 

timpul verii se produc dese ori căderi de ploi rapide şi abundente, aşa numitele 

ruperi de nori, care depăşesc media lunară sau chiar a sezonului, aşa cum a fost 

ploaia torenţială din 22 iulie 1935. 

Stratul de zăpadă se menţine, în medie, 80 de zile pe an şi, în general, nu este 

viscolită. Pe viroage şi dosuri de munte, ultimele zăpezi întârzie până în a doua 

jumătate a lunii iunie. Unghiul de pantă al coastelor văilor celor cinci râuri nu 

produce niciodată alunecări sub formă de avalanşă. Precipitaţiile sub formă de 

grindină sunt relativ rare şi n-au avut niciodată caracter devastator. 

Fenomenul de secetă se produce rar şi are caracter relativ. 

 

 

 

Tabelul climatic 

  January February March April May June July August September October November December 

Avg. Temperature 

(°C) 

-3.1 -0.7 4.2 9.6 14.6 17.5 19.3 19.1 15.7 10.1 4.3 -0.5 

Min. Temperature 

(°C) 

-7 -4.7 -0.7 4 8.8 11.7 13.2 12.8 9.4 4.2 0.2 -3.8 

Max. Temperature 

(°C) 

0.8 3.4 9.2 15.3 20.5 23.4 25.5 25.4 22 16 8.5 2.8 

Avg. Temperature 

(°F) 

26.4 30.7 39.6 49.3 58.3 63.5 66.7 66.4 60.3 50.2 39.7 31.1 

Min. Temperature 

(°F) 

19.4 23.5 30.7 39.2 47.8 53.1 55.8 55.0 48.9 39.6 32.4 25.2 

Max. Temperature 

(°F) 

33.4 38.1 48.6 59.5 68.9 74.1 77.9 77.7 71.6 60.8 47.3 37.0 

Precipitation / 

Rainfall (mm) 

35 34 36 55 77 95 80 64 47 40 43 39 

 
      Precipitațiile variază cu 61 mm între cea mai uscată lună și cea mai umedă lună.       
Temperaturile medii variază în decursul anului cu 22,4 ° C. 



107 
 

Concluzii generale asupra climei  

 Din datele prezentate se poate concluziona ca zona alpina se incadreaza in 
provincia climatica a tundrelor (dupa Koppen). Este o provincie cu clima foarte 
rece, cu temperatura medie a celei mai calde luni mai mica de 100C. In cadrul 
acestei zone conditiile pentru dezvoltarea vegetatiei cultivate sunt neprielnice 
datorita temperaturilor foarte scazute.  

 Zona montana, caracterizata prin clima boreala cu ierni friguroase si umede 
cu temperatura mesie anuala sub 80C, cu temperatura lunii celei mai calde sub 180C 
(iulie 10-140C cu temperaturi medii lunare, superioare lui 100C doar 2 luni pe an), 
se incadreaza dupa Koppen in subprovincia climatica DFCK’ si DFK’. 

 Valorile indicilor de ariditate sunt mai mari de 45. 

 Zona depresionara prezinta un microclimat aparte determinat de pozitia 
culoarului general E-V si de expozitia sudica. Pintenii montani au conditii 
asemanatoare cu dealurile facand, climatic, o tranzitie de la dealuri catre munte. 

 

 

    3.5.3 Regimul eolian 

Dinamica atmosferei se caracterizează prin predominanţa calmului, cu unele 

intensificări în anotimpurile de tranziţie, nelipsind circulaţia periodică regulată, 

reprezentată de briza de munte. Crivăţul, atunci când pătrunde în această 

depresiune, este mult atenuat. Mai frecvent bate băltăreţul şi austrul, care în zona 

muntelui are uneori o violenţă devastatoare, ca de exemplu în anii 1964 şi 1969, 

când a produs doborâturi masive în pădurile de răşinoase şi de fag de pe teritoriul 

comunei. 

 

CAP. 4. VEGETAȚIA  

4.1 DATE FITOCLIMATICE  

Etajul bioclimatic, reprezintă un areal determinat altitudinal prin modificările 
produse de relief (factor orografic), sol (factor edafic) şi de climă (factor climatic). 
La nivelul unui etaj bioclimatic predomină o anumită specie de plante biocenoze 
sau anumite formaţii vegetale. În condiţiile general-climatice de la noi, odată cu 
creşterea altitudinii, se observă o schimbare evidentă a fitocenozelor (formate din 
populaţii vegetale), formându-se etaje distincte, în care flora forestieră, dar şi cea 
ierboasă, este diferenţiată, aşa cum se poate vedea în imaginea de mai jos ( fig.4.1 și 
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fig 4.2). 

 

 

         Liniile de demarcaţie dintre etajele de vegetaţie, în realitate, nu sunt continue, 

ci ele prezintă variaţii (discontinuităţi) determinate de factorii zonali. Astfel, există 

numeroase diferenţieri influenţate de clima locală, de expoziţie, de înclinaţia 

pantelor, de particularităţile solului (pantă, textură, structură, rocă, etc.) sau de 

activităţile omului (împăduriri, defrişări, culturi agricole, exploatarea resurselor 

solului şi subsolului, etc.). De asemenea, în unele zone montane, au loc frecvente 

fenomene de inversiune termică, ceea ce însemnă că în etajele mai înalte 

temperatura medie este mai ridicată decât la nivele mai inferioare. Ca urmare a 

tuturor acestor condiţii speciale, vegetaţia etajelor bioclimatice poate suferi 

modificări şi în unele regiuni, chiar poate să apară o tendinţă de inversare a 

repartizării ei pe verticală. 

Grupările vegetale din spațiul carpatic realizează sinteze concrete ale combinărilor 
ecologice (factori climatici, hidrici, edafici, nuantați de  particularitățile reliefului), 
marcând totodată, toate modificările impuse de factorul antropic. Vegetația din 
Carpați este distribuită în cadrul a patru etaje: nemoral, boreal, subalpin și alpin. 
Limitele actuale ale etajelor de vegetație ramân fluctuante fiind condiționate de 
etajarea unor procese climatice, alături de care un rol important îl prezintă și 
înclinarea  și orientarea versanților. De asemenea factorii de natură antropică joacă 
un rol foarte important. 
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        Pentru orientare generală se prezintă principalele zone latitudinale și etaje 
altitudinale a formațiilor vegetale din România cu limite inferioare și superioare de 
extindere (Fig. 4.1) (MARUȘCA, 2001). 

 

 

 

4.2 DESCRIEREA TIPURILOR DE STAȚIUNE  

        Solificarea in esenta ei este un proces de natura biologica. Substantele organice 

acumulate, descompunandu-se elibereaza substante nutritive pentru dezvoltarea 

vegetatiei in continuare. Influenta vegetatiei in formarea solurilor se realizeaza mai 

ales prin: cntitatea si calitatea materiei organice, modul de distribuire a ei si prin 

modul de transformare. Vegetatia ierboasa influenteaza diferit formarea solurilor 

in comparatie cu cea lemnoasa. Aceasta lasa in masa solurilor cantitati mari de 

materie organica pe seama careia se formeaza humusul. Distribuirea in adancime a 

masei de radacini favorizeaza formarea unui orizont cu humus mai profund.             

Vegetatia lemnoasa lasa cea mai mare parte din materia organica la suprafata sub 

forma de litiera, radacinile reprezentand circa 1:10 din masa fapt ce a condus la 

grosimi mai mici a orizontului humifer. 

        Vegetatia zonei este foarte bogata si extrem de diferentiata ca urmare mai ales 

a cresterilor altitudinale. Elementele floristice sunt reprezentate cu mai multi sau 

mai putin indivizi in asociatiile vegetale tipice etajelor biclimatice, conditionate de 

repartitia caldurii si umiditatii in altitudine.. 
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       Pentru descrierea stațiunilor unde se întâlnesc pajiști permanente se are în 
vedere lucrarea PRINCIPALELE TIPURI DE PAJIȘTI DIN ROMÂNIA (1987) unde 
este prezentată zonarea și regionarea ecologică a pajiștilor după cum urmează:  

A. PAJIȘTI ZONALE  
       1. ETAJUL  ALPIN - Seria JUNCUS TRIFIDUS – 1.1 Tip. Carex curvula  -
1.1.1 Festuca airoides 

2.ETAJUL SUBALPIN - Seria FESTUCA AIROIDES – 
- 2.1 Tip. Festuca airoides – 2.1.3 Tufarisuri de Ericaceae si Pinus mugo- 

Seria NARDUS STRICTA  
                -2.2 Tip Festuca rubra nigrescens- Nardus stricta  - 2.2.1 

Tufarisuri de Ericaceae 
      3. ETAJUL BOREAL – Seria  FESTUCA RUBRA –  
-3.1 Tip. Festuca rubra – 3.1.5 Nardus stricta  
- 3.4 Tip. Festuca  nigrescens- Nardus stricta – 3.4.1 Vaccinium myrtillys 
4 ETAJUL NEMOLAR – SUBETAJUL PADURILOR DE FAG SI DE 
AMESTEC DE FAG CU RASINOASE – Seria AGROSTIS CAPILLARIS-
FESTUCA RUBRA – 
- 4.2.1 Tip Agrostis capillaries- Festuca rubra – 4.2.1.7 nardus stricta -  4.2.1.8  
Deschampsia caespitosa 
            - 4.2.4 Tip Festuca pratensis 
     5.a ETAJUL NEMOLAR – SUBETAJUL PADURILOR DE GORUN SI DE 
AMESTEC DE GORUN – Seria AGROSTIS CAPILLARIS– 
-  4.1.1  Tip Agrostis capillaries- Festuca rupicola – 4.1.1.4 Lolium perenne – 
4.1.1.5 Festuca rubra  
            - Tip 4.1.5 Agroostis capilaris- Poa pratensis 

   1   Etajul alpin (al pajiștilor alpine) 
Principalele elemente componente ale etajului alpin sunt asociaţiile de 

ierburi scunde, asociaţiile de plante ce formează periniţe şi asociaţiile de plante 

lemnoase pitice (subarbuşti), adesea repente. Dintre ierburi fac parte: iarba 

vântului (Agrostis rupestris), coarna (Carex curvula), păruşca (Festuca supina), rugina 

(Juncus trifidus), firuţa (Poa media), alături de o serie de dicotiledonate, cum sunt 

clopoţeii (Campanula alpina), ochiul găinii (Primula minima), piciorul cocoşului alpin 

(Ranunculus alpestris), degetăruţul (Soldanella pusilla), şi altele. Plantele dezvoltate 

sub formă de periniţe au ca reprezentante laptele stâncii (Androsace chamaejasme), 

Minuartia sedoides, miliţeaua (Silene acaulis) etc. Dintre subarbuştii târâtori fac parte 

arginţica (Dryas octopetala), azaleea pitică de munte (Loiseleuria procumbens) şi 

sălciile pitice (Salix reticulata, S. herbacea etc.). Destul de numeroşi sunt lichenii 

(Cetraria islandica, C. nivalis, Cladonia rangiferina, Thamnolia vermicularis etc) şi 

muşchii (Polytrichum juniperinum etc.). 
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Golurile alpine de vârf sunt acoperite de vegetaţie ierboasă, în care 

predomină, din nefericire, negara sau ţăpoşica – Nardus stricta –, plantă greu 

digestibilă şi cu o redusă valoare nutritivă, mai ales maturizată. Târlirea, această 

rotaţie sau asolament empiric, dă bune rezultate în ameliorarea păşunii montane, 

dar nu poate rezolva problema decât pentru un infim procent din marea suprafaţă 

copleşită de negară. Se încearcă în ultima vreme, sporadic şi pe restrânse suprafeţe, 

modeste şi timide acţiuni de ameliorare a acestor păşuni prin supraînsămânţări cu 

specii valoroase, mai suculente, mai substanţiale şi mai asimilabile, de mai mare 

productivitate. Rezultatele sunt nesemnificative: sunt costisitoare, sunt de scurtă 

durată şi, deci, nu justifică efortul. Condiţiile naturale vitrege care au operat prin 

selecţia naturală fenomenul predominanţei rusticei Nardus stricta lucrează şi în 

prezent în favoarea ei şi împotriva altor specii mai valoroase, dar mult mai 

sensibile la vicisitudinile naturii din acest climat aspru, montan. În preajma stânilor 

întâlnim: şteregoaia (Veratrum album), ştevia stânelor (Rumex alpinum) şi urzica 

(Urtica dioica). 

 
 
 2. Etajul subalpin (al jnepenișurilor)  
Începe să se contureze odată cu apariţia rariştilor de limită şi se 

definitivează fizionomic de către jnepenişuri și se dezvolta dincolo de 1600 m si 

este reprezentat prin raristi de molid. De regula aceste paduri sunt inlocuite de 

pajisti de Festuca rubra, Festuca ovina si Nardus stricta sau de tufarisuri de 

Vaccinium myrtilus, V. vitisidaea.  

 Etajul subalpin se caracterizează prin întinse asociaţii de tufărişuri, care pot 

apărea fie singure, fie în alternanţă cu rariştile de arbori (în partea inferioară a 

etajului) sau cu pajiştile (în partea superioară a etajului). Etajul subalpin prezintă 

caractere de trecere între vegetaţia pădurilor şi vegetaţia ierboasă a etajului alpin. 

Aspectele destul de variate ale vegtetaţiei din etajul subalpin, fac necesară 

împărţirea sa în două subetaje: subetajul rariştilor şi subetajul tufărişurilor ,  

Subetajul rariştilor. Formate predominant din molid şi mai rar din larice 
sau amestecuri de molid cu larice (Larix decidua), mai rar de larice cu zâmbru (Pinus 
cembra), rariştile de limită, reprezintă tranziţii între etajul molidişurilor şi cel alpin, 
în succesiunea normală altitudinală a vegetaţiei, determinată climatic, 
neinfluenţată de intervenţia antropică sau de relieful abrupt (Beldie, 1967). Se 
dezvoltă în condiţii mai austere, în apropiere de limita superioară a pădurii. 
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Arborii, frecvent cu coroana zdrenţuită de vânturi şi în formă specifică de drapel, 
vegetează răzleţ sau în pâlcuri, sau formează arborete rărite, asociate obişnuit cu 
tufărişuri de anin verde (Alnus viridis), jneapăn (Pinus mugo), salcie (Salix silesiaca) 
etc. Rariştile de limită naturale se pot întinde până la 200 m diferenţă de nivel de la 
limita molidişului în sus. Dar de cele mai multe ori, pe versanţii uşor înclinaţi, mai 
ales pe picioarele de munte intens circulate, rariştile naturale climatice sunt mult 
destrămate, reduse şi coborâte în altitudine prin păşunat sau chiar suprimate.  

Subetajul tufărişurilor. Limita dintre subetajul rariştilor şi subetajul 
tufărişurilor este marcată prin ultimele pâlcuri sau exemplare izolate de arbori. 
Tufărişurile sunt alcătuite predominant din jneapăn (Pinus mugo), alături de 
jneapăn mai participă aninul verde (Alnus viridis), ienupărul pitic (Juniperus 
sibirica), smirdarul (Rhodendron kotschyi), salcia (Salix silesiaca), afinul (Vaccinium 
myrtillus), merişorul (V. vitis idaea).  

Spre partea superioară a subetajului jnepenişurile devin tot mai scunde, 

arealele lor se fragmentează, fiind întrerupte tot mai frecvent de pâlcuri de pajişti. 

Tot aici tufărişurile scunde de smirdar, înlocuiesc jnepenişurile. Elementele 

componente ale pajiştilor sunt mai ales: iarba vântului (Agrostis rupestris), păruşca 

(Festuca supina), ţepoşica (Nardus stricta). Pajiştile de brâne sunt alcătuite 

predominant din Festuca amethystina. 

 
 3. Etajul boreal (al pădurilor de molid)  
 
La înălţimi mai mari de 1400 m, se realizează condiţii climatice relativ mai 

austere, care limitează concurenţa fagului şi a bradului şi favorizează dezvoltarea 
molidului. Între 1400-1650 m, mai ales dacă panta este mai mică de 30%, iar solul 
mai profund, se dezvoltă molidişuri cu o productivitate superioară. Molidul are 
anumite însuşiri ecologice, ce îi asigură avantaje mari faţă de alte specii lemnoase. 
Astfel, molidul prezintă rezistenţă la ger, rezistenţă faţă de secetă (mai ales cea 
fiziologică), suportă bine cantitatea mare a precipitaţiilor de vară, suportă bine la 
maturitate umiditatea atmosferică relativ scăzută şi insolaţia puternică. Molidul 
poate creşte pe soluri acide, scheletice, având un sistem radicular superficial, dar 
acest lucru îl face sensibil la acţiunea vântului, fiind uşor de doborât.  

Vegetaţia etajului boreal este dominată de pădurile de molid. Rar se 

întâlneşte Acer pseudoplatanus şi Sorbus aucuparia. Stratul arbustiv este în general 

slab dezvoltat şi este compus din: specii de caprifoi (Lonicera nigra, L. xylosteum), 

soc roşu (Sambucus racemosa) etc. Pe alocuri, pe văiugile din partea superioară a 

etajului, poate coborî aninul verde (Alnus viridis). Dintre subarbuşti fac parte afinul 

(Vaccinium myrtillus) şi merişorul (Vaccinium vitis-idaea). 
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Pajistile  sunt dominate de paiusul rosu (Festuca rubra ssp. commutata) care, 

in cazul pasunatului excesiv, este usor inlocuit de taposica (Nardus stricta). In 

alcatuirea pajistilor intra si alte graminee (Agrostis rupestris, Festuca suspina, 

Deschampsia caespitosa, Poa media, Anthoxanthum odoratum, Agrostis tenuis), alaturi de 

ciperacee (Luzula luzuloides, Carex leporine) leguminoase (Trifolium repens, Lotus 

corniculatus) si alte specii (Potentilla ternata, Campanula abietina, Hieracium 

aurantiacum, Geum montanum, Ligusticum mutellina, Leotodon autumnalis, Pedicularis 

verticillata, Achillea millefolium, Prunella vulgaris, Rumex acetosella). 

         a.Etajul amestecurilor de fag cu rasinoase 
 Limita inferioara a etajului corespunde cu limita superioara a 

fagetelor, iar cea superioara variaza in jur de 1300 m. Acest etaj are o raspandire 
complicata determinata atat de specificul topoclimatic, cat si de insusirile ecologice, 
intrucatva diferite, ale speciilor care il compun. Este format de regula din paduri de 
amestec de Fagus sylvatica cu Abies alba, Abies alba cu Picea abies si Fagus 
sylvatica, Fagus sylvatica  cu Picea abies. Amestecurile de fag cu brad se intalnesc 
de regula in partea inferioara a etajului, iar amestecurile din cele trei specii ( fag, 
molid, brad) se realizeaza in partea superioara a etajului.  

 In vegetatia ierboasa din aceste paduri se intalnesc frecvent 
Calamagrostis arundinacea, Lazula sylvatica, Oxalis acetosella, Companula 
abietina, Vaccinium muschi. 

 La partea superioara a vailor principale cu versanti in panta repede, 
fasia milidisurilor este adesea intrerupta de culuare de avalanse care se desfasoara 
pe firul unor vai secundare rectangulare. Acestea sunt de regula ocupate cu anin 
verde care, desi nu impiedica declansarea avalanselor, reprezinta totusi un scut 
valoros de protectie a solului impotriva degradarilor. 

 In zona de sud a comunei, in sectorul depresionar vegetatia forestiera 

a fost inlocuita cu moduri agricole de folosinta predominat fanete sau fanete cu 

pomi. Mai rar si in palcuri se intalneste mesteacanul, plopul si fagul iar de-a lungul 

raurilor sunt zavoaie cu anini. 

 Vegetatia de pajisti – in etajul fagului, suprafetele de pajisti cuprin in 

special in poieni specii ca Festuca rubra, Nardus stricta, Agrostis tenuis si specii 

insotitoare ca Trifolium repens, Alchemilla  vulgaris. La altitudini mai mari si pana 

la 1200 m, pajistile dominante de Nardus stricta, Festuca ovina, Agrostis rupestris 

sunt uneori, pe areale compacte infestate puternic de feriga. Dincolo de zona 
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padurilor sau/ si la limita lor superiora au extindere mare pasunile cu Carex 

curvula,  Juncus trifidus, Festuca ovina, Potentilla terna 

 b. Etajul nemoral (al pădurilor de foioase) 
        În cadrul său sunt conturate următoarele subetaje: al pădurilor de 

amestec gorun-fag, al pădurilor de fag şi al pădurilor amestecate de răşinoase şi 
fag 

  Vegetatia zonei este foarte bogata si extrem de diferentiata ca 
urmare mai ales a cresterilor altitudinale. Elementele floristice sunt reprezentate cu 
mai multi sau mai putin indivizi in asociatiile vegetale tipice etajelor biclimatice, 
conditionate de repartitia caldurii si umiditatii in altitudine. 

 Vegetatia forestiera se subdivide in urmatoarele etaje: etajul fagetelor, 
etajul amestecului de fag cu rasinoase, etajul molidisurilor, etajul subalpin. 

a) Etajul fagetelor– 44-46 % pe zona montana inferioara, sudica, 
este raspandit de la circa 600 m altitudine pana la 800-900 m pe vai si 
1000-1200 m pe culmi. Este constituit predominant din fagete pure de 
Fagus sylvatica. Alaturi de fag se mai intalnesc diseminat: Abies alba, 
Picea abies. Pe versantii umbriti si adapostiti, adesea bradul se gaseste 
raspandit abundent formand un al doilea strat arborescent. In aceste 
paduri se intalneste frecvent Festuca sp. Si uneori apar elemente ale florei 
de mull ( Asperula odorata, Geranium sp., Aegopodium podagrarie, 
Pulmonaria officinalis s.a.) 

 Pe versantii repezi si de regula insoriti, pe culmi, in general pe soluri 

superficiale, pe alocuri in locul fagului se intalneste mesteacanul ( Betula pendula), 

plopul (Populus tremula) si salcia capreasca ( Salix caprea 
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Fig 20  Aspect din pajiştea analizată„Balota” 

Fig. 21 Aspecte din pajiştea Corșoru și Milescu  analizată 

 

4.3. PRINCIPALELE SPECII DE PLANTE DIN VEGETAȚIA PAJIȘTILOR  

În pajiştile aparţinătoare UAT VAIDEENII  vegetaţia este alcătuită în majoritate din 
plante perene, plante care prezintă cea mai mare importanţă economică. Între 
aceste plante s-au format asociaţii caracteristice cu anumite trăsături specifice, sub 
influenţa factorilor biologici şi antropogeni.  
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          Unele specii sunt productive şi au o compoziţie chimică valoroasă fiind 
plante bune de nutreţ: Lolium perenne (raigras), Dactylis glomerata (golomăţ), Festuca 
pratensis (păiuşul de livezi), Trifolium repens (trifoiul alb), Lotus corniculatus 
(ghizdei). Aceste specii au valoare furajeră ridicată (IC ridicat) ceea ce le 
recomandă în alcătuirea amestecurilor pentru supraînsămânţarea pajiştilor.  

         Alte specii sunt nevaloroase din punct de vedere furajer, de slabă calitate, 
neconsumate de animale (Capsella bursa-pastoris, Juncus conglomeratus, Juncus 
effusus), altele sunt toxice sau vătămătoare pentru animale sau dăunatoare 
vegetaţiei pajiştilor.  

      Pentru cunoaşterea fitocenozelor pajiştilor, speciile care intră în componenţa 
acestora le prezentăm în următoarele 4 grupe: graminee, leguminoase, plantele din 
alte familii botanice (diverse) şi arbori şi arbuşti. 
Particularităţile morfologice și economice ale speciilor identificate în suprafețele de 
pășuni din UAT VAIDEENII 
        Specii de plante întâlnite în vegetația pajiștilor din UAT VAIDEENII : 
 
        Graminee 
Agrostis rupestris (iarba stâncilor),Agrostis capillaris (iarba câmpului) ,Agropyron repens 
(pir târâtor)Agrostis stolonifera (moleaţă),Anthoxantum odoratum (viţelarul),Alopecurus 
pretensis (coada vulpi),Brachipodium pinnatum (obsigă),Briza media 
(tremurătoare),Cynosurus cristatus (pieptănariţăCynodon dactylon(pirul 
gros,Deschampsia caespitosa (târsă),Deschampsia flexuosa (păiuş de munte)Festuca 
airoides  (F. supina)( părușca),Festuca rubra (păiuş roşu)   ,Festuca arundinacea (păiuş 
înalt)Glyceria aquatica (rourică),Lolium perenne (raigras englez),Nardus stricta (părul 
porculuiNardus atrata ( țepoșica), Poa pratensis (firuţă), Phleum pratense (timoftică,Poa 
nemoralis (firuţă de pădure), Trisetum flavescens(ovăsciorul auriu )Poa pratensis 
(firuţă)Phalaris arundinacea (ierbăluţă) 

         Leguminoase 

    Anthyllis vulneraria (vătămătoare),Genista tinctoria L. (Drobiță),Genista sagittalis 

(grozamă),Lotus corniculatus (ghizdei),Trifolium alpestre (trifoi alpin),Trifolium 

pratense (trifoi roşu),Trifolium montanum (trifoi de munte),Medicago lupulina (lucerna 

măruntă),Melilotus officinalis (sulfina galbenă,Potentilla erecta (cinci degete),Vicia 

cracca - (măzăriche) 

         Alte plante: 

    Achillea millefolium (coada şoricelului), Arnica montana (Arnică), Centaurea 

sp.(mături) , Luzula campestris ( mălaiul cucului) , Alchemilla vulgaris(creţişoară), 
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Carex curvula (coarnă), Potentilla erecta (cinci degete), Plantago lanceolata (pătlagina),  

Prunella vulgaris (busuioc sălbatic),  Thymus montanus (cimbrişor) 

      Plante toxice 
       Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) , Ranunculus acer (piciorul 
cocoşului)  
Stellaria graminea (rocoţea), Taracsacum officinale(papadia),Veratrum album (ştirigoaie) 
Thalictrum aquilegifolium (rutişorul) 

     Descrierea  și recunoașterea principalelor  speci de plante  

     Anthoxanthum odoratum (viţelarul) Numirea speciei se referă la mirosul 
caracteristic de cumarină. Florile sunt grupate într-un panicul spiciform lax. Au 
câte 4 glume, cele două interne fiind păroase. Se găseşte în toate pajiştile din ţară, 
în afară de cele din regiunile stepice. 

Deschampsia caespitosa (târșă) – este o plantă perenă 
din familia Poaceae. Este răspândită în Europa, America de Nord si Sud, Eurasia și 
Australia. Se găsește pe toate tipurile de pășune, deși preferă solul sab drenat. Se 
dezvoltă până la altitudini ridicate având o tulpină ce ajunge la 1,5 m.

Dactylis glomerata (golomăţ)este o 
graminee cu tufă rară şi talie mijlocie, pretenţioasă la umezeală. Otăveşte bine, are 
productivitate mare şi valoare pastorală foarte bună. 
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Festuca airoides(păruşcă) - este o plantă perenă cu 

rizomi și radicele erecte, cu lungimi de 10-30 cm. Inflorescența este un panicul 

solitar. Fructul este o cariopsă cu pericarpul aderent. 

Festuca rubra (păiuş roşu) - se regăsește în multe 
dintre pajiștile naturale, indiferent de tipul de sol și de condițiile de umiditate.Se 
răspândește printr-un sistem de rădăcini rizomatos, ceea ce îi conferă o acoperire 
bună a solului.Are o creștere lentă în primul an de la semănare, și nu ajunge la 
potențialul maxim de producție decât în al doilea și al treilea an de folosință. Se 
dezvoltă bine indiferent de condiții, dar mai ales în soluri secetoase, slabe, precum 
și și în câmpurile supuse uzurii intense.Păiușul roșu are rezistență bună la îngheț și 
la secetă și se poate folosi atât pentru conservare cât și pentru pășunat. Se 
recomandă utilizarea acesteia pentru ameliorarea pajiștilor degradate, prin lucrări 
de supraînsămânțare. Durata de rezistență în sol este de aproximativ 7 – 8 ani, iar 
potențialul de producție este de 2 - 4 tone/hectar substanță uscată. 
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Agrostis stolonifera (păiuș)  plantă ierboasă 
perenă; tulpina înaltă de 20-75 cm; frunze alungite şi foarte subţiri lungi de 7-15 cm 
şi late de 2-4 mm. inflorescenţa ramificată, lungă de 10-15 cm, cu spiculeţe cu o 
singură floare numeroase,violete.Perioada de înflorire în lunile: VI-VII.Condiţiile 
ecologice unde trăieşte: fâneţe moderat umede, din regiunea de dealuri şi montană, 
de obicei pe soluri acide,în general indică pajişti, fâneţe cu o calitateecologică 
medie spre superioară. Este dominantă/codominantă alături de alte specii de 
graminee.                 

Brachypodium pinnatum (obsigă) -plantă furajeră 
perenă din familia gramineelor cu rădăcini puternice, stoloni subterani lungi și 
tulpina înaltă până la 140 cm, cu frunze liniare, late, și cu inflorescența un panicul . 
Foarte rezistentă la secetă, intră în componența pășunilor și fânețelor cultivate, în 
amestec cu alte graminee și leguminoase. Se mai cultivă pe pante expuse eroziunii, 
pe taluzuri și diguri, nisipuri mișcătoare etc. Crește și spontan în fânețele din 
regiunile secetoase. 
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Festuca rupicola (păiuş de silvostepă) - este o 
graminee cu tufa deasă, 20-30cm, rezistentă la geruri și pășunat, valoarea pastorală 
și productivitatea sunt slabe-mijlocii cu o productie de 3,5-6 t/ha și o capacitate de 
pășunat de 0,4-0,6 UVM/ha. 

Lolium perene (Raigrasul peren) este o graminee 
perenă, cu o răspândire frecventă în pajiştile permanente din zonele depresionare 
sau luncile râurilor. În cultură, intră în componenţa amestecurilor complexe, 
pentru înfiinţarea de pajişti temporare exploatate prin păşunat sau mixt. Din punct 
de vedere economic are următoarele particularităţi:  

- este o specie tipică pentru păşunat, deoarece rezistă la păşunat si are o bună 
regenerare după ce a fost folosită;  
- reacţionează puternic la fertilizarea cu îngrăşăminte azotate, producând peste 10 t 
/ ha S.U.;  
- în amestecuri are o competitivitate mare, mai ales în anul al doilea se vegetaţie;  
- speciile mai indicate care intrăîn amestecuri cu raigrasul peren sunt: trifoiul alb, 
ghizdeiul, păiuşul de livezi, timoftica, firuţa, păiuşul roşu;  
În condiţiile unui păşunat raţional durata de valorificare a pajiştilor pe bază de 
raigras peren se dublează, deoarece prin tasare baza coletului şi sistemul radicular 
rămân, în permanenţă în contact cu solul.  
   Recoltarea şi păşunatul de mai multe ori în timpul perioadelor de vegetaţie 
măresc gradul de lăstărire a plantelor şi prelungesc durata de folosinţă.  
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    Amestecurile complexe, în care intră şi raigrasul peren, prin însilozarea sub 
formă de semisiloz, produc un siloz de foarte bună calitate şi cu un grad ridicat de 
consumabilitate. 

 

Poa pratensis (Firuţă) este o specie bine adaptată la 

condiţiile relativ uscate spre cele umede,regăsindu-se din pajiştile de câmpie până 

în cele montane. Este o graminee perenă, tipică pentru păşunat, datorită capacităţii 

mari de rezistenţă pe care o are la călcat. 

Phleum pratense (timoftică)este o plantă perenă 
întânită în cea mai mare parte a Europei, cu excepția regiunii mediteraneene. Face 
parte din genul Phleum format din aproximativ 15 specii de plante anuale și 
perene. Este cultivată în mod obișnuit pentru hrana animalelor și, în special, ca fân 
pentru cai. Are un coținut ridicat de fibre, mai ales atunci când se recoltează mai 
târziu. 

Alături de graminee, leguminoaselereprezintă grupa cea mai importantă de 
plante din vegetaţia pajiştilor permanente, însă cu participare mai redusă, în medie 
8-10%, ajungând la 50-60% în condiţii favorabile de creştere.  

    Importanţa deosebită a leguminoaselor constă în aceea că dau productivităţi 
mari, produc un nutreţ bogat în substanţe proteice şi săruri minerale, fiind bine 
consumate de toate speciile şi categoriile de animale.  
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     Leguminoasele se utilizează atât pentru fân cât şi pentru păşunat. Ele se refac 
uşor după folosire şi pot da 2-4 coase într-o perioadă de vegetaţie.  

     Cu toate acestea, leguminoasele sunt inferioare gramineelor, datorită unor 
însuşiri negative care le diminuează valoarea economic, situându-le după 
graminee. Astfel, leguminoasele au cerinţe mai ridicate faţă de condiţiile de 
creştere decât gramineele şi o vivacitate mai redusă, mentinâdu-se pe pajişti timp 
de 3-5 ani. Aceasta explică de altfel, participarea mult mai redusă a leguminoaselor 
pe pajiştile permanente, comparativ cu gramineele. 

      Unele dintre leguminoase, dacă sunt consumate ca nutreţ verde proaspăt, 
produc meteorizaţii la animale, iar altele au un gust amar, de aceea au un grad de 
consumabilitate scăzut. În procesul de uscare a fânului, pierderile de natură 
mecanică, care se datoresc scuturării frunzelor, sunt mult mai mari la leguminoase, 
mai ales atunci când procesul de pregătire a fanului decurge în mod 
necorespunzător. 

Trifoiul alb (Trifolium repens L.) Trifoiul albeste 
foarte răspândit pe pajiştile permanente, în special pe păşunile din luncile râurilor. 
În cultură, trifoiul alb, ocupă suprafeţe restrânse, fiind cultivat singur pentru 
producere de sămânţă. Pentru furaj, se cultivă amestecuri, asociindu-se de obicei cu 
plante de talie mică sau mijlocie, ca: Festuca pratensis, Agrostis stolonifera, Poa 
pratensis, Lolium perenne etc. Este slab rezistent la secetă, însă mai rezistent la ger 
decât trifoiul roşu. Suportă cu relativă uşurinţă inundaţii de durată, fiind rezistent 
totodată la umiditatea în exces. Din această cauză, formează frecvent asociaţii pe 
terenurile cu apă freatică la mică adâncime, uneori chiar la suprafaţă, pe soluri 
lăcoviştite sau gleizate. Trifoiul alb spre deosebire de trifoiul roşu, este o plantă de 
talie mică, având tulpini târâtoare. Fiind o plantă tipică de păşune, rezistă la 
păşunat şi otăveşte uşor după ce a fost păşunată. În condiţii favorabile se poate 
reface de 3-4 ori într-o perioadă de vegetaţie. Posedă o longevitate mare, 
menţinându-se în cultură 8-10 ani, sau chiar mai mult, datorită capacităţii sale de a 
se înmulţi pe cale vegetativă. 
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Trifolium fragiferum - (Trifoi fragifer) este o 
leguminoasă cu tulpina taratoare ca şi trifoiul alb, târâtor. La fel, frunzele şi 
inflorescenţele sunt lung peţiolate, respectiv lung pedunculate. Caliciul perenă, 
comună în lunci şi în locuri sărăturoase. cu valoare furajeră bună. se umflă mai 
târziu, dând inflorescenţei o formă globuloasă, asemănătoare cu o fragă.  

Vicia cracca(măzăriche) - este an uală, relativ 
robustă. Are florile grupate câte 1-2 la subsuoară frunzelor. Petalele sunt diferit 
colorate: stindardul liliachiu, aripioarele purpuriu-închis, iar carena alburie. Păstaia 
este alungit-liniară, cu seminţe numeroase. Se cultivă în amestec cu ovăzul, 
alcătuind borceagul de primavera. 

Genista sagittalis (grozamă) - Tulpina este o 
cladodie, prezentându-se lăţit-aripată, asimilatoare şi cu frunze reduse. Este 
comună în fâneţe, păşuni şi tufişuri. 
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Genista tinctoria (drobiţă)-Plantă medicinală, 
subarbust ramificat care crește sporadic la noi în țară, mai ales în zonele de câmpie 
și deal. Drobița are frunzele ascuțite la vârf, florile sunt de culoare galben deschis, 
dispuse în vârful tulpinii. Fructul este o păstaie care conține semințe mici, sferice. 

Medicago lupulina (trifoi mărunt) - Este o specie 
anuală, bienală sau chiar perenă, frecventă în locuri umede, în lunci. Florile mici, 
galbene, sunt grupate în raceme capituliforme. Păstaia este de 2-3 mm, reniformă, 
monospermă, la maturitate de culoare neagră. 

Coronilla varia (coronişte) - specie perenă, înaltă de 
20-125 cm, cu tulpina culcata sau agățătoare, scurt păroasă sau glabră. Frunzele 
sunt scurt pețiolate sau sesile, cu nervura mediană pronunșată, terminate în 
mucron, cu margine cartilaginoasă. Inflorescența este umbeliformă. 
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Lathyrus pratensis(lintea pratului) Plantă care are 
perioadă de vegetaţie pe parcursul mai multor ani, cu tulpină agăţătoare. Frunzele 
compuse dintr-un număr par (cu soţ) de frunzuliţe (foliole) mai mici. Planta are 
cârcei, o singură pereche de frunzuliţe la vârf. Florile sunt galbene, grupate spre 
vârful tulpinii. Este evitată de obicei de animale datorită gustul amar. Înfloreşte 
din iunie până în august în culoarea galbenă. 

Răspândirea: Întâlnită în pajişti cu umiditate moderată din zona pădurilor cu 
goruni până în etajul molidului (cel montan). 

Specii din alte familii botanice, identificate și consumate de animale.  

Pe lângă graminee şi leguminoase, care formează baza floristică a oricărei 
pajişti, în asociaţiile vegetale ale acestora, îşi fac loc şi alte specii, aparţinând 
diverselor familii botanice, specii care sunt bine consumate atât în stare verde, cât 
şi sub formă de fân, cunoscute sub denumirea de specii diverse sau buruieni de 
pajişti. Proporţia mai mare sau mai mică a prezenţei acestora în ecosistemul 
pajiştilor, indică starea de degradare a acestora şi, implicit, necesitatea aplicării 
unor lucrări de ameliorare.  
Cele mai recente clasificări ale plantelor :  
a. plante consumate de animale;  
b. plante neconsumate (buruieni de balast);  
c. plante dăunătoare vegetaţiei pajiştilor;  
d. plante care depreciază produsele animaliere;  
e. plante toxice.  

Plante consumate de animale 
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Achillea millefolium (Coada şoricelului) - este o plantă 
care creşte pe solurile aspre de pe păşuni şi de pe marginea drumurilor. Frunzele ei 
verde-închis sunt divizate în mai multe segmente, aspect reflectat de numele latin 
de „millefolium", adică „o mie de frunze". Capetele plate ale inflorescenţelor, 
alcătuite din multe flori albe sau roz, apar vara. Este o plantă bine consumată de 
ovine, atât în stare verde, cât şi în fân. 

Cichorium intybus (Cicoarea) – este o plantă erbacee, 
perenă, care aparține genului Cichorium Asteraceae. Plantă erbacee perenă, 
spontană și adesea cultivată pentru rădăcinile sale din care se extrage un surogat 
de cafea. Cicoarea are o arie mare de răspândire în pășuni și fânețe, în locuri 
necultivate, pe marginea drumurilor, căilor ferate și șanțurilor, pe marginea apelor 
curgătoare, din zona de câmpie până în cea de deal și munte. Este o plantă bine 
consumată de toate ierbivorele, atât în stare verde, cât şi în fân.  
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Taraxacum officinale (Păpădia) - este o plantă erbacee, 
din familia compozitelor, cu frunze lungi, crestate și cu flori galbene grupate în 
capitule. Mai este numită și buhă, crestățea, lăptucă, lilicea, mâță, papalungă, pilug, 
turci, gălbinele-grase, gușa-găinii. Păpădia este găsită pretutindeni, unde se află 
vegetație, de la câmpie până în zona subalpină, prin locuri necultivate și pe 
marginile drumurilor. Ea are anumite locuri în care crește ca de exemplu: nu crește 
în loc umbros ci în loc cu soare, ea crește în calea unui izvor subteran, etc. Este o 
plantă bine consumată de toate animalele, datorită conţinutului ridicat în substanţe 
nutritive şi, mai ales, de proteine. 

Plantago media (Pătlagina) - Pătlagina este o plantă 
erbacee perenă, de 10 – 50 cm înălțime, cu frunze ovate sau lanceolate, cu tulpini 
florifere drepte, cu inflorescențe terminale în formă de spic și cu floricele gălbui, 
mici. Pătlagina Este o plantă bine consumată pe păşune. este foarte răspândită, 
vegetând și în locuri bătătorite în care alte specii nu cresc. Crește pe marginea 
drumurilor, în buruienișuri, în pășuni, culturi, de la câmpie până în zona alpină. 

Plante neconsumate sau slab consumate de animale (buruieni de balast)  

În această categorie de plante care se asociază vegetaţiei pajiştilor intră un număr 
foarte mare de specii, dintre care: 
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Convolvulus arvensis (Volbura) . Este o plantă 
perenă, erbacee, cățărătoare sau târâtoare, care poate crește până la 2 m. Frunzele 
Florile rochița-rândunicii) - este o specie de plante, nativă și sunt dispuse în spirală, 
de formă variată, lungi de 2–5 cm, cu un pețiol de 1–3 cm. au formă de trompetă, 
cu diametrul de 1-2,5 cm, albe sau roz pal, cu cinci dungi radiale mai închise la 
culoare. Deși produce flori atractive, deseori este considerată a fi o buruiană din 
cauza creșterii rapide și sufocării plantelor cultivate. 

Capsella bursa-pastoris (Traista ciobanului) – este o 
plantă nativă Europei, dar care s-a extins în multe părți din lume. Numele său se 
referă la capsula în formă de traistă. Traista-ciobanului crește în grădini, pe câmp, 
pajiști, acolo unde solul nu este foarte uscat și există suficient soare. Este o plantă 
de dimensiuni mici, de până la 20 cm înălțime. Ramurile fine se întind pe toată 
lungimea tulpinii. Frunzele Florile Semințele bazale sunt lanceolate și dințate. albe 
sunt aranjate în raceme rare. Sunt simetrice radial, cu patru petale. au formă de 
inimă, sunt plate și triunghiulare. Semințele plantei produc un compus vâscos 
atunci când sunt umezite. 
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Equisetum arvense (Coada calului) - este o specie de 
plantă rizomul tuberculat).Coada-calului este cunoscută si folosită încă din antichitate 
în medicina tradițională ca și sursă de acid salicilic (substanță activă conținută în 
aspirina modernă). erbacee, erectă, perenă (prin orizontal articulat, adesea 

Juncus conglomeratus(pipirig) - este frecvent la 
marginea  

lacurilor, bălţilor sau terenurilor mlăştinoase, chiar în cele uşor sărate. Este o plantă 
perenă, având în pământ un rizom cu îngroşări tuberculiforme. Tulpina este 
trimuchiată şi foliată. Frunzele sunt lungi, liniare. 

 
Plante dăunătoare vegetaţiei pajiştilor  

În această categorie sunt încadrate o serie de specii ierboase sau lemnoase 
care, pe lângă faptul că nu sunt consumate de animale, dăunează, vegetaţiei 
comune a pajiştilor. 
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Eryngium campestre (scaiul dracului, rostogol) - această buruiană nu este 
consumată de către animale. Mai mult, datorită ţepilor, animalele nu pot 
paşte nici iarba din imediata apropiere. Planta trebuie distrusă cu sapa sau 
prin stropire cu erbicide. Dacă plantele au ajuns la maturitate, trebuie arse, în 
acest fel distrugându-se şi seminţele. Planta trebuie distrusă în faza de rozetă, 
înainte de a emite tulpini, prin stropire cu erbicide, sau cu sapa, prin tăiere 
sub colet pentru a nu regenera. 
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Carex vulpina (rogoz) - face parte din familia Cyperaceae și crește în zone 
nisipoase. Rogozul este o plantă înaltă de 20-25 cm cu un aspect plăcut și 
deosebit. Rădăcina foarte lungă prezintă numeroase ramificații subțiri și 
lungi, care fixează planta în solul nisipos 
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Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) este răspândit în fânețe, pășuni, poieni, 
tufărișuri, păduri, livezi, pe malul apelor, de la câmpie până în zona 
subalpină. 

 

 

Dianthus carthusianorum (garofiţă) – are flori mici, roșii, cu petale dințate la 
creștet. Este frecventă prin fânețe și pășuni 
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Symphytum officinale (tătăneasă) - Tătăneasa este o plantă ierboasă, 
păroasă, înaltă de 100–120 cm. Sub pământ are un rizom gros de pe care cresc 
rădăcini cărnoase - fusiforme.  

Frunzele sunt lungi (maxim 25 cm), alterne, cu lățimea de 1–2 cm. În partea 
inferioară a tulpinii frunzele sunt oval-lanceolate. Florile sunt de culoare 
roșie-violacee, uneori roz-albă și sunt dispuse în cime unipare. Corola este 
gamopetală, tubulos-campanulată și se termină cu 5 dințișori recurbați. 
Tătăneasa înflorește în lunile mai-august. Tătăneasa crește în locuri umede, 
prin lunci, la marginea apelor, uneori chiar pe lângă drumuri. Este 
răspândită din câmpie până în zona montană. 
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   Fig. 26. Imagini cu vegetaţia din trupurile de păşune studiate 

 

 

 

Fig 27  Aspect din pajiştea analizată 
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Fig 28. Aspect din pajiştea analizată 
 

 

 

 

Fig 29. Aspect din pajiştea analizată 
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4.4 PRINCIPALELE TIPURI DE PAJIȘTI ȘI RĂSPÂNDIREA LOR  

Tipurile de pajiști vor fi redate după indicațiile specialiștilor pratologi.  

Ele reprezintă un element important în caracterizarea pajiștilor și vor consta 

– în principiu – din indicarea uneia sau a două specii dominante din flora 

pajiștilor 

                                                                                                               Tabel 4.1 

Nr. 

trup/sup. 

ha 

Parc

ela 

de 

fertil

izare

( 

descr

iptiv

a 

Tip de 

sta 

tiu 

ne 

Procent  

din trup 

% 

Supraf

ață 

1 

15.32 

Ursulețu 

1 Pajiști de Vaccinum myrtillus 80 

15.38 

Pajiști de F.rubra ssp. commutata 20 

2 

171 

Ursu 

 

2 Pajiști de F.rubra ssp. commutata 70 

4 
Pajiști de Vaccinum myrtillus 30 

4 Pajiști de F.rubra ssp. commutata 80 
20.66 

Pajiști de Vaccinum myrtillus 20 
 

5 Pajisti de Juncus trifidus 50 

19.43 

Pajiști de Carex curvula   30 

Pajiști de Festuca airoides 20 

6 Pajiști de F.rubra ssp. commutata 70 

54.89 

Pajiști Vaccinium myrtillys 

 

30 

7 Pajiști deFestuca rubra nigrescens 50 
72.02 
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Pajiști deNardus stricta 

 

50 

3 

182.3 

Dârjala 

8 Pajisti de Juncus trifidus  50 

104.64 

Pajiști de Festuca airoides 25 

Pajiști de Carex curvula   25 

9  Pajiști  Festuca airoides 80 

77.66 Pajiști de Carex curvula   20 

4 

162.44 

Căpățâna 

 10 Pajisti de Juncus trifidus 50 

12.99 

Pajiști de Carex curvula   30 

Pajiști de Festuca airoides 20 

11  Pajiști  Festuca airoides 80 

62.47 Pajiști de Carex curvula   20 

12  Pajiști Rhododendron myrtifolium  80 

32.39 Pajiști deNardus stricta 20 

13 Pajiști de Rhododendron myrtifolium 80 29.04 

 Pajiști de Nardus stricta 20 

14 Pajiști de Rhododendron myrtifolium 80 

25.55 Pajiști de Nardus stricta 20 

5 

150.51 

Balota 

15 Pajiști de Rhododendron myrtifolium 80 

14.43 Pajiști de Nardus stricta 20 

16 Pajiști deNardus stricta 50 

48.01 Pajiști deFestuca rubra nigrescens 50 

17 Pajisti de Juncus trifidus 50 

8.20 

Pajiști de Carex curvula   30 

Pajiști de Festuca airoides 20 

18 Pajiști  Festuca airoides 80 

79.87 Pajiști de Rhododendron myrtifolium 30 
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6 

169.8 

Cășerie 

19 Pajisti de Juncus trifidus 50 

10.18 

Pajiști de Carex curvula   30 

Pajiști de Festuca airoides 20 

20 Pajiști  Festuca airoides 70 

83.78 Pajiști de Rhododendron myrtifolium 30 

21 Pajiști de F.rubra ssp. commutata 50 

19.60 Pajiști de Nardus stricta 50 

22 Pajiști de F.rubra ssp. commutata 80 

56.24 PajiștiVaccinium myrtillys 20 

7 

147 

Milescu 

23 Pajiști de F.rubra ssp. commutata 50 

17.30 Pajiști de Nardus stricta 50 

24 Pajiști  Festuca airoides 70 

56.22 Pajiști de Nardus stricta 30 

25 Pajiști de F.rubra ssp. commutata 50 

73.48 Pajiști de Nardus stricta 50 

8 

184.63 

Brădățele 

45 Pajiști  de Agrostis capilaris 40 

3.96 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Poa pratensis 30 

46 Pajiști  de Agrostis capilaris 40 

48.78 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Poa pratensis 30 

47 Pajiști  de Agrostis capilaris 40 

39.40 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Poa pratensis 30 

48 Pajiști  de Agrostis capilaris 40 

31.20 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Poa pratensis 30 
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49 Pajiști  de Agrostis capilaris 40 

9.07 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Poa pratensis 30 

50 Pajiști  de Agrostis capilaris 40 

48.20 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Poa pratensis 30 

51 Pajiști  de Agrostis capilaris 40 

4.02 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Poa pratensis 30 

9 

162.23 

Dealu Mare 

-Frăsinet  

52 Pajiști  de Agrostis capilaris 40 

63.51 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Poa pratensis 30 

53 Pajiști  de Agrostis capilaris 40 

98.72 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Poa pratensis 30 

10 

 

 

 

 

162.08 

Cerna I 

 

 

 

 

59 Pajiști  de Agrostis capilaris 40 

44.79 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Poa pratensis 30 

60 Pajiști  de Agrostis capilaris 40 

13.73 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Poa pratensis 30 

61 Pajiști  de Agrostis capilaris 40 

69.78 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Poa pratensis 30 

62 Pajiști  de Agrostis capilaris 40 

33.78 Pajiști de Nardus stricta 30 
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Pajiști de Poa pratensis 30 

11 

12.46 

Cerna II 

65 Pajiști  de Agrostis capilaris  

12.46 

Pasjiști de Festuca pratensis  

12 

257.34 

Corșoru 

  26 Pajisti de Juncus trifidus 50 

30.50 

Pajiști de Carex curvula   30 

Pajiști de Festuca airoides 20 

27 Pajiști  Festuca airoides 70 

88.30 Pajiști de Nardus stricta 30 

28 Pajiști deFestuca rubra nigrescens 40 

43.30 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Poa pratensis 30 

29 Pajiști  Festuca airoides 50 

95.24 Pajiști de Nardus stricta 50 

13 

191.52 

Buciumu 

30 Pajiști  Festuca airoides 50 

40.58 Pajiști de Nardus stricta 50 

31 Pajiști  Festuca airoides 50 

37.12 Pajiști de Nardus stricta 50 

32 Pajiști de Vaccinum myrtillus 80 

81.28 Pajiști de F.rubra ssp. commutata 10 

33 Pajiști de Vaccinum myrtillus 80 

32.54 
Pajiști de F.rubra ssp. commutata 10 

14 

40 

34 Pajiști de Vaccinum myrtillus 80 

18.00 Pajiști de F.rubra ssp. commutata 10 
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Zăvidanu 35 Pajiști de Vaccinum myrtillus 80 

22.00 Pajiști de F.rubra ssp. commutata 10 

15 

15.35 

Buciumu 

Zăvidanu 

54 Pajiști  de Agrostis capilaris 40 

15.35 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Poa pratensis 30 

16 

236.32 

Găuriciu -

Marginea 

 

 

36 Pajiști de F.rubra ssp. commutata 70 

49.90 Pajiști de Vaccinum myrtillus 30 

37 Pajiști deFestuca rubra nigrescens 40 

13.90 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Poa pratensis 30 

38 Pajiști deFestuca rubra nigrescens 40 

80.35 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Poa pratensis 30 

38/1 Pajiști deFestuca rubra nigrescens 40 

80.35 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Poa pratensis 30 

39 Pajiști deFestuca rubra nigrescens 40 

11.82 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Poa pratensis 30 

17 

94.93 

Cocini 

40 Pajiști  de Agrostis capilaris 40 

1.40 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Festuca rubra 30 

41 Pajiști  de Agrostis capilaris 40 

5.20 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Festuca rubra 30 

42 Pajiști  de Agrostis capilaris 40 19.87 
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Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Festuca rubra 30 

43 Pajiști  de Agrostis capilaris 40 

68.46 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Festuca rubra 30 

18 

50.75 

Capela Izv-

Rece 

44 Pajiști  de Agrostis capilaris 40 

50.75 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Festuca rubra 30 

19 

100.3 

Obștea 

Marița  

55 Pajiști  de Agrostis capilaris 40 

23.57 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Festuca rubra 30 

56 Pajiști  de Agrostis capilaris 40 

25.91 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Festuca rubra 30 

57 Pajiști  de Agrostis capilaris 40 

50.82 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Festuca rubra 30 

20 

29.39 

Oteești 

58 Pajiști  de Agrostis capilaris 40 29.39 

 

 

Pajiști de Nardus stricta 30 

Pajiști de Festuca rubra 30 

21 

9.05 

Valea Cerni 

Cojocaru 

63  Pajiști deDeschampsia caespitosa 40 

9.05 

Pajiști de Agrostis stolonifera 30 

Pajiști de Agropyron repens 30 

22 

3.33 

64   Pajiști deDeschampsia caespitosa 40 

3.33 Pajiști de Agrostis stolonifera 30 
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Valea 

Cerni- 

Băluță 

Pajiști de Agropyron repens 30 

23 

35 ha 

Fn sect VIII 

66     Pajiști de Festuca rubra 30 

15.00 

Pajiști de Agrostis capilaris 40 

 Pajiști de  Festuca pratensis 30 

67    Pajiști de Festuca rubra 30 

20.00 

   Pajiști de Agrostis capilaris 40 

Pajiști de  Festuca pratensis 30 

24 

519ha  

Fn sect.XI 

 

68    Pajiști de Festuca rubra 30 

18.4 

   Pajiști de Agrostis capilaris 40 

Pajiști de  Festuca pratensis 30 

69    Pajiști de Festuca rubra 30 

27.6 

   Pajiști de Agrostis capilaris 40 

Pajiști de  Festuca pratensis 30 

70    Pajiști de Agrostis capilaris 40 

18.01 

 Pajiști Deschampsia caespitosa 30 

 Pajiști Festuca arundinacea  

 

30 

71    Pajiști de Agrostis capilaris 40 

15.04 

 Pajiști Deschampsia caespitosa 30 

 Pajiști Festuca arundinacea  

 

30 

72    Pajiști de Festuca rubra 30 

21.4 

   Pajiști de Agrostis capilaris 40 

Pajiști de  Festuca pratensis 30 

73    Pajiști de Festuca rubra 30 

41.3    Pajiști de Agrostis capilaris 40 
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Pajiști de  Festuca pratensis 30 

74    Pajiști de Agrostis capilaris 30 

24.2 

 Pajiști Deschampsia caespitosa 40 

 Pajiști Festuca arundinacea  

 

30 

75    Pajiști de Festuca rubra 30 

30.4 

   Pajiști de Agrostis capilaris 40 

Pajiști de  Festuca pratensis 30 

76    Pajiști de Agrostis capilaris 30 

1.2 

 Pajiști Deschampsia caespitosa 40 

 Pajiști Festuca arundinacea  

 

30 

77    Pajiști de Festuca rubra 30 

1.2 

   Pajiști de Agrostis capilaris 40 

Pajiști de  Festuca pratensis 30 

78    Pajiști de Agrostis capilaris 40 

40 

 Pajiști Deschampsia caespitosa 30 

 Pajiști Festuca arundinacea  

 

30 

79    Pajiști de Festuca rubra 30 

50.47 

   Pajiști de Agrostis capilaris 40 

Pajiști de  Festuca pratensis 30 

80    Pajiști de Festuca rubra 30 

22.3 

   Pajiști de Agrostis capilaris 40 

Pajiști de  Festuca pratensis 30 

81 8.1.1 

PAJISTI INTRAZONALE;  PAJISTI DIN LUNCI SI 

DEPRESIUNI-DESCHAMPSIA CAESPITOSA;  Tip. 

 

7.1 
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Agrostis capilaris – Festuca rupicola 

82    Pajiști de Festuca rubra 30 

48.23 

   Pajiști de Agrostis capilaris 40 

Pajiști de  Festuca pratensis 30 

83    Pajiști de Festuca rubra 30 

39.5 

   Pajiști de Agrostis capilaris 40 

Pajiști de  Festuca pratensis 30 

84    Pajiști de Festuca rubra 30 

54.05 

   Pajiști de Agrostis capilaris 40 

Pajiști de  Festuca pratensis 30 

 85 Pajiști de Festuca rubra 50 

10 Pajiști de Nardus stricta 50 

86 Pajiști de Festuca rubra 50 

22.6 Pajiști de Nardus stricta 50 

87    Pajiști de Festuca rubra 30 

45 

   Pajiști de Agrostis capilaris 40 

Pajiști de  Festuca pratensis 30 

88    Pajiști de Festuca rubra 30 

35.45 

   Pajiști de Agrostis capilaris 40 

Pajiști de  Festuca pratensis 30 

25 

30 ha  

Fn sect III 

 

89    Pajiști de Festuca rubra 30 

30.00 

   Pajiști de Agrostis capilaris 40 

Pajiști de  Festuca pratensis 30 

26 

439 ha  

Fn sect II 

 

90 

 

Pjiști deAgrostis capillaris 40 

15 

Pjiști de Poa pratensis – Agropyron repens 30 

Pajiști de Agropyron repens 30 

91 Pjiști deAgrostis capillaris 40 37 
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Pjiști de Poa pratensis – Agropyron repens 30 

Pajiști de Agropyron repens 30 

92 Pjiști deAgrostis capillaris 40 

95.05 

Pjiști de Poa pratensis – Agropyron repens 30 

Pajiști de Agropyron repens 30 

93  Pjiști deAgrostis capillaris 50 

73.25 Pjiști de Poa pratensis – Agropyron repens 50 

94 Pjiști deAgrostis capillaris 60 

72.12 Pajiști de Festuca rubra 40 

95 Pjiști deAgrostis capillaris 60 

92.13 Pajiști de Festuca rubra 40 

27 

440 Fn sect 

V 

96 Pjiști deAgrostis capillaris 40 

76.1 

Pjiști de Poa pratensis – Agropyron repens 30 

Pajiști de Agropyron repens 30 

97 Pjiști deAgrostis capillaris 60 

64.4 Pajiști de Festuca rubra 40 

98 Pjiști deAgrostis capillaris 40 

41.8 

Pjiști de Poa pratensis – Agropyron repens 30 

Pajiști de Agropyron repens 30 

99 Pjiști deAgrostis capillaris 40 

84.4 

Pajiști de Festuca rubicola 30 

Pajiști de Lolium perenne 30 

100 Pjiști deAgrostis capillaris 40 

79.65 

Pajiști de Festuca rubicola 30 

Pajiști de Lolium perenne 30 

28 

302 Fn sect 

101 Pjiști deAgrostis capillaris 60 

93.65 Pajiști de Festuca rubra 40 
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IX 102 Pjiști deAgrostis capillaris 60 

30.2 Pajiști de Festuca rubra 40 

103 Pjiști deAgrostis capillaris 40 

15.4 

Pajiști de Festuca rubicola 30 

Pajiști de Lolium perenne 30 

104 Pjiști deAgrostis capillaris 40 

22.8 

Pajiști de Festuca rubicola 30 

  

105 Pjiști deAgrostis capillaris 60 

84 Pajiști de Festuca rubra 40 

106 Pjiști deAgrostis capillaris 60 

32.3 Pajiști de Festuca rubra 40 

107 Pjiști deAgrostis capillaris 40 

11.6 

Pajiști de Festuca rubicola 30 

Pajiști de Lolium perenne 30 

108 Pjiști deAgrostis capillaris 60 

30.3 Pajiști de Festuca rubra 40 

109 Pjiști deAgrostis capillaris 40 

3.1 

Pajiști de Festuca rubicola 30 

Pajiști de Lolium perenne 30 

110 Pjiști deAgrostis capillaris 40 

32.2 

  

Pajiști de Festuca rubicola 30 

Pajiști de Lolium perenne 30 

 111 Pjiști deAgrostis capillaris 40 

40.1 

Pajiști de Festuca rubicola 30 

Pajiști de Lolium perenne 30 

 



148 
 

 

4.4 Descrierea principalelor tipuri de pajiști  

4.4.1. Etajul subalpin și alpin 
4.4.1.1. Pajiştile de Festuca airoides (F. supina, F. ovina sudetica) (păruşcă)  
Răspândire şi ecologie. Pajiştile de păruşcă ocupă cele mai mari suprafeţe în 

etajul subalpin al jnepenişurilor, de la 1600 până la 2200 m altitudine. Acestea sunt 
pajişti de origine secundară şi au rezultat în special după defrişarea jneapănului.  

Festuca airoides este o specie care preferă staţiuni cu caracter mezoxerofit faţă 
de Nardus stricta, cu care se învecinează şi interpătrunde, care preferă staţiuni mai 
umede.  

Vegetaţia are în componenţă numeroase specii nevaloroase.  
Valoarea pastorală este foarte scăzută, cu producţie de 2-4 t/ha MV şi o 

capacitate de păşunat de 0,2-0,5 UVM/ha.  
4.4.1.2 Pajiştile de Carex curvula (coarnă) şi Juncus trifidus (pipiriguţ)  
Răspândire şi ecologie. Pajiştile de coarnă şi pipiriguţ sunt de origine 

primară, fiind răspândite în etajul alpin, la altitudini mai mari de 2000-2200 m, care 
se întâlnesc numai în Munţii Făgăraş, Iezer-Păpuşa, Bucegi, Parâng, Retezat şi 
Rodnei.  

Solurile sunt humicosilicatice şi podzoluri.  
Carex curvula este un rogoz alpin, bine consumat de animale.  
Valoarea pastorală este foarte scăzută datorită, în principal, producţiilor foarte 

mici, de numai 1,5-3 t/ha MV şi a gradului scăzut de consumabilitate a 
pipiriguţului, permițând o încărcare de 0,1-0,4 UVM/ha. 

 

4.4.1.3.. Pajiştile degradate de Nardus stricta (ţepoşica) 
    Răspândire şi ecologie. Pajiştile de ţepoşică au o largă răspândire în etajul 

molidişurilor şi al jnepenişurilor (Pinus mugo) în toţi munţii înalţi din Carpaţii 
româneşti. Nardus stricta, specia care domină, are o plasticitate ecologică foarte 
mare, fiind adaptată la condiţii de umiditate şi temperatură diferite, de la 300 m 
până la 2200 m altitudine, pe soluri acide, neaerisite, oligobazice şi oligotrofice. 

Solurile sunt în principal brune feriiluviale, brune acide, podzoluri, luvisoluri 
albice, puternic acide. 

     Valoarea furajeră a ţepoşicii este foarte scăzută, fiind considerată o specie 
nevaloroasă. 

    Vegetaţia pajiştilor de Nardus stricta este degradată şi de o productivitate 
scăzută. 

    Valoarea pastorală este de asemenea foarte scăzută cu producţii de 3-5 t/ha 
MV, cu o consumabilitate de 35-50%, şi o capacitate medie de 0,4 UVM/ha. 
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4.4.2. Pajişti zonale premontane şi montane 
4.4.2.l Pajiştile de Agrostis capillaris (A. tenuis) (iarba câmpului)  
Răspândire şi ecologie. Pajiştile de Agrostis capillaris (Agrostis tenuis) ocupă 

cele mai mari suprafeţe în zona de deal şi montană inferioară, începând de la 
altitudinea de (200) 300 m până la peste 1200 m, din subzona stejarilor şi gorunului 
până în subetajul fagului şi al amestecurilor de fag cu răşinoase.  

În teritoriu se disting pajişti de Agrostis capillaris de productivitate bună pe 
terenuri plane sau uşor înclinate cu soluri mai bogate şi pajişti cu productivitate 
mijlocie pe terenuri cu înclinaţie mare şi expoziţii însorite pe soluri mai sărace 
acide.  

Solurile de sub pajiştile de iarba vântului sunt brune argiloiluviale, brune 
luvice, luvisoluri albice, brune eumezobazice cu reacţie slab acidă până la neutre 
pentru pajiştile mai bune şi puternic acide pentru cele de productivitate mijlocie.  

Agrostis capillaris este o graminee valoroasă din punct de vedere furajer, cu 
grad ridicat de consumabilitate.  

Vegetaţia are în componenţă numeroase specii cu valoare furajeră ridicată, 
dar şi specii nevaloroase, dăunătoare şi toxice. Adesea aceste pajişti sunt invadate 
şi de vegetaţie lemnoasă dăunătoare ca păducelul (Crataegus monogyna), 
porumbarul (Prunus spinosa), măceşul (Rosa canina), în zone mai uscate şi alunul 
(Corylus avellana), carpenul (Carpinus betulus), mesteacănul (Betula pendula) în zone 
mai umede. 52  
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Valoarea pastorală a pajiştilor de Agrostis capillaris este bună, ajungând la o 
producţie de 10-15 t/ha MV şi o capacitate de păşunat de 1,0-1,2 UVM/ha.  

A doua categorie de pajişti de acest tip, cu productivitate mijlocie, are o 
valoare pastorală mijlocie cu 5,0-7,5 t/ha MV şi o capacitate de păşunat de 0,5-0,8 
UVM/ha.  

 
4.4.2.2. 2Pajiştile de Festuca rubra (păiuş roşu)  
Răspândire şi ecologie. Arealul fitogeografic al pajiştilor de Festuca rubra, 

corespunde etajului pădurilor de molid (Picea abies), cunoscut şi sub denumirea de 
etajul boreal, care atinge altitudinea de 1800 m în Carpaţii Meridionali şi 
Occidentali şi 1600 m în nordul Carpaţilor Orientali. La limita inferioară, pajiştile 
de Festuca rubra se întrepătrund cu cele de Agrostis capillaris coborând în unele 
situaţii până în etajul nemoral la 700-800 m, altitudine.  

Solurile sunt oligobazice sau oligomezobazice, oligomezotrofice, de la 
moderat până la foarte puternic acide: brune, brune acide, brune feriiluviale, 
rendzine, litosoluri.  

Vegetaţia pajiştilor de Festuca rubra, datorită păşunatului abuziv şi a scăderii 
fertilităţii solului este invadată pe suprafeţe apreciabile de specia nevaloroasă 
Nardus stricta (părul porcului, ţepoşică). Pe soluri sărace, compacte se instalează 
Deschampsia caespitosa (târsa), care este o graminee cu valoare furajeră foarte 
scăzută. Pe suprafeţele supratârlite apar buruieni de târlă ca urzici (Urtica sp.), 
ştirigoaie (Veratrum album), ştevii (Rumex sp.), brânduşa de toamnă (Colchicum 
autumnale) şi altele. Vegetaţia lemnoasă invadantă este reprezentată de arbuşti ca: 
ienupăr (Juniperus sibirica), specii de Vaccinium şi puieţi de arbori, în special de 
molid. Festuca rubra are o valoare furajeră bună.  

Valoare pastorală a pajiştilor de păiuş roşu este foarte heterogenă, de la 
mediocră spre bună, cu o producţie de 5-15 t/ha MV, respectiv 0,5-1,5 UVM/ha 

 
4.4.2.3  Pajiştile degradate de Nardus stricta (ţepoşica) 
Răspândire şi ecologie. Pajiştile de ţepoşică au o largă răspândire în etajul 
molidişurilor şi al jnepenişurilor (Pinus mugo) în toţi munţii înalţi din Carpaţii 
româneşti. Nardus stricta, specia care domină, are o plasticitate ecologică foarte 
mare, fiind adaptată la condiţii de umiditate şi temperatură diferite, de la 300 

m până 
la 2200 m altitudine, pe soluri acide, neaerisite, oligobazice şi oligotrofice. 
Solurile sunt în principal brune feriiluviale, brune acide, podzoluri, luvisoluri 
albice, puternic acide. 
Valoarea furajeră a ţepoşicii este foarte scăzută, fiind considerată o specie 
nevaloroasă. 
Vegetaţia pajiştilor de Nardus stricta este degradată şi de o productivitate 
scăzută. 
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Valoarea pastorală este de asemenea foarte scăzută cu producţii de 3-5 t/ha 
MV, cu o consumabilitate de 35-50%, şi o capacitate medie de 0,4 UVM/ha. 
 
4.4.3. Pajişti colinare și de câmpie 
 
4.4.3.1 Pajiştile de Poa annua ( firuța măruntă ) 
      Buruiana anuala  care creste in forma de tufa. Prefera soluri umede, bogate 

in azot. 
Cotiledoane fine, ceva mai puternice decat la iarba vantului,frunzele adevarate 

subtiri, verde clar, cu o latime de 2-5 mm, usor fumurii, frunzele tinere pliate 
(plisate), ligula poate atinge o lungime de 2 mm, albicioasa, cu marginea intreaga, 
terminata cu un varf ascutit. 

Paiul tufa, ramificată, cu inaltimi aproape egale, adesea formeaza radacini de 
la noduri, cu o inaltime de 5-25 cm. Perioada de înflorire întregul an . 

   Productivitate mică cu valoare furajeră bună. 
 

4.4.3.2   Pajiştile  Deschampsia caespitosa (Tîrsă) 
       Descrierea plantei:-plantă ierboasă perenă ce formează tufe compacte, 

tulpini înalte , inflorescenţa ramificată, în formă de piramidă,.Perioada de înflorire 
în lunile: VI-VII (IX) 

       Condiţiile ecologice unde trăieşte: pajişti umede, din regiunea de câmpie 
până în zona alpină.Indicaţii privind specia în pajiştile HNV: în general indică 
pajişti umede cu o slabă 

    Valoarea furajeră a ţepoşicii este foarte scăzută, fiind considerată o specie cu 
valoare furajeră redusă dar cu productivitate mare . 

4.4.3.3Pajiştile  Festuca pratensis (Păiușul de livadă) 
Plantă perenă cu tulpini subţiri, de circa 30-100 cm, cu 3 noduri; frunze plane, 

alungite, lungi de 10-30 cm şi late de 2-4 mm, prevăzute cu urechiuşe mari 
inflorescenţa ramificată, cu spiculeţe cu 7-8 flori verzui sau gălbui, uneori violaceu. 

Perioada de înflorire în lunile: V-VII 
  Condiţiile ecologice unde trăieşte: pajişti umede, soluri bogate în substanţe 

nutritive, 
din regiunea de câmpie până în zona subalpină. 
Importanţa economică: o bună plantă furajeră  în general indică pajişti cu o 

calitate ecologică superioară. 
 

4.4.3.4.Pajiştile de Agrotis capillaris (iarba câmpului) ocupă cele mai mari 
suprafețe în zona de deal și montană inferioară, începând de la altitudinea de (200) 
300 m până la peste 1200 m, din subzone stejarilor și gorunului până la subetajul 
fagului și al amestecurilor de fag cu rășinoase. 
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 În teritoriu se disting pajiști de  Agrostis capillaris de productivitate bună pe 
terenuri plane sau ușor înclinate cu soluri mai bogate și pajiști cu productivitate 
mijlocie pe terenuri cu înclinație mare și expoziții însorite pe soluri mai sărace 
acide. 

Vegetația are în componență  numeroase specii cu valoare furajeră ridicată, 
dar și specii nevaloroase, dăunătoare și toxice. Adesea aceste pajiști sunt invadate și 
de vegetație  lemnoasă dăunătoare ca păducelul (Crataegus monogyna), 
porumbarul (Prunus spinosa), măceșul (Rosa canina), în zonele mai uscate și 
alunul (Corylus avellana), carpenul (Carpinus betulus), mesteacănul (Betula 
pendula) în zonele mai umede. 

Valoarea pastorală a pajiștilor de Agrostis capillaris este bună, ajungând la o 
producție de 10 – 15 t/ha MV și o capacitate de pășunat de 1,0 – 1,2 UVM/ha. 

 

4.4.3.5Pajiştile de Poa pratensis ssp. angustifolia (firuţa) 
 
     Răspândire şi ecologie. Pajiştile de firuţă se întâlnesc în zona nemorală din 

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

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

     Solurile sunt cernoziomice argiloiluviale, brune roşcate, brune roşcate 
luvice şi vertisoluri. 

    Vegetaţia este foarte bine încheiată, în care se întâlnesc totuşi specii fără 
valoare furajeră (bărboasă, obsigi, osul iepurelui, etc.) dăunătoare şi toxice (alior, 
scaieţi, piciorul cocoşului, etc.). 

     Valoarea pastorală este bună, cu producţie de 7,5-12,5 t/ha MV şi o 
capacitate  de păşunat de 1-1,5 UVM/ha. 
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 Fig 26. Imagini din pajiștea analizată 

4.5. DESCRIEREA VEGETAȚIEI LEMNOASE 

          În sinteza asupra tipurilor de ecosisteme forestiere din România pentru zona 
montană între 800-2200 m altitudine au fost descrise 65 tipuri, din care 40 tipuri au 
suprafeţe mai mari de 5 mii hectare (DONIŢĂ, CHIRIŢĂ, STĂNESCU, 1990).  
           La fiecare tip de ecosistem, pe lângă speciile principale de arbori, este 
adăugat şi tipul de strat ierbos subarbustiv indicator pentru unele condiţii 
staţionale din care, cele mai importante sunt: troficitatea, reacţia şi umiditatea 
solului.  
         Din cele 42 de tipuri de strat ierbos subarbustiv folosite în clasificarea 
ecosistemelor forestiere din România, 22 sunt în spaţiul montan (peste 600 m alt.) şi 
dintre acestea doar 15 tipuri au suprafeţe mai mari de 10 mii ha. 

După speciile lemnoase din apropierea unei pajiști se conturează zonele și 
etajele de vegetație primară din care după defrișare s-au transformat în pajiști 
permanente sau după abandon revin la pădurea din care au provenit.  

De un interes aparte este vegetația lemnoasă invazivă din pajiștile 
permanente, cum sunt tufărișurile din zona păduroasă și puieții de arbori apăruți 
ca urmare a abandonului sau subîncărcării pășunilor cu animale sau a necosirii 
fânețelor, cât și a lipsei unei gospodăriri minime a covorului ierbos.  

4.5.1. Recunoașterea principalelor specii de arbori 

Cunoașterea speciilor lemnoase alături de cea ierboasă, servește în 
continuare la stabilirea celor mai eficiente metode de combatere a lor prin mijloace 
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mecanice, manuale și chimice, după caz și posibilități,în concordanță cu protecția 
mediului. 

          Pe pajiștile din UAT Vaideenii , se regăsesc specii de vegetație lemnoasă ca: 
Molid (Picea excels )Abies alba (brad) Pin( Pinus cembra) Pin negru (Pinus nigra )  
Fagus sylvatica(fag), Carpinus betululus( carpin) Robinia pseudocacia (salcâm),Populus 
alba (plopul alb)Populus nigra (plopul negru)Betula pendula (mesteacăn) ,Alunu 
glutinosa (arinul negru )și vegetația lemnoasă arbustiferă , inclusiv cea de uz furajer 
cum ar fi: porumbarul (Prunus spinosa), măceșul (Rosa canina), păducel 
(Crataegus monogyna), alun (Corylus avellana), lemn câinesc(Ligustrum vulgare), 
cărpinița (Carpinus orientalis),Hyppophae Rhamnoides (cătina). Zmeurul (Rubus 
idaeus), rugul (Rubus hirtus), murul (Rubus sp.),Vaccinium vitis idaea (merişor), 
Vaccinium myrtillus (afin)Juniperus communis (ienupăr), Rhododendron 
myrtifolium (bujor de munte) 

 

 

Imagini cu vegetația lemnoasă din trupurile de pășune studiate 

Fig. 27 Picea albies (molid) 

Molidul este specie montană şi subalpină, 
constituind subzona fitoclimatică a molidului. El ocupă 22% din suprafaţa fondului 
forestier (peste 1 milion de hectare) şi apare în întregul lanţ carpatic, cu excepţia 
Semenicului, Almăjului, Locvei. (Clinovschi F., 2005) 

Limita superioară altitudinală în Carpaţii Orientali este de 1500-1550 m, în partea 
nordică, iar în Carpaţii Meridionali este de 1700-1750 m, max. 1860 m în Munţii 
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Sebeşului (coincide cu limita superioară a pădurii). Ca arbore izolat urcă la 2000 m 
în munţii Rodnei şi Călimani. (Clinovschi F., 2005) 

Limita inferioară de apariţie a molidului este la (600) 700 -800 m în Carpaţii 
Orientali şi 900-1000 m în Carpaţii Meridionali. În lanţul vulcanic Călimani-
Harghita, atinge altitudinea minimă (500 m în nordul Moldovei, 538 m la Gurghiu). 
Creşterile maximale din punct de vedere zonal le înregistrează pe valea Bistriţei, la 
Tulgheş, Broşteni, Cârlibaba, Ciuc, unde molidul îşi manifestă caracterul de specie 
pionieră, având pe alocuri caracter invaziv. (Clinovschi F., 2005) 

Fig. 28Abies alba (brad) 
 

În România, bradul este al doilea 
conifer ca pondere, după molid, ocupând 5% din suprafaţa păduroasă a ţării. El 
este bine reprezentat în Carpaţii Orientali (clina estică) în intervalul altitudinal 400-
1200 m, regăsindu-se în amestecuri cu fagul şi molidul sau în arborete pure. În 
Carpaţii Meridionali formează păduri de amestec, în special la vest de Olt; 
altitudinea maximă în Carpaţii Sudici este de 1700-1750 m. În Apuseni, apare 
frecvent în Munţii Gilăului şi Munţii Bihorului. Apare frecvent în Munţii 
Banatului, pe valea Nerei coborând până la 192 m. 

Fig. 29  Larix decidua (larice) 
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Specie indigenă de mărimea a I-a, laricele 
putând uneori atinge înălţimi de peste 50 m şi diametre de până la 2 m (sunt 
menţionate astfel de exemplare în literatura de specialitate existente pe valea 
Latoriţei).Laricele este o specie pretenţioasă faţă de climă şi sol, dezvoltându-se 
bine în regiunile înalte cu climat continental, fără oscilaţii mari de temperatură, 
continuu aerisite. Aceste exigenţe se datorează faptului că laricele se caracterizează 
printr-o evapotranspiraţie puternică. 

Fagussylvatica (Fagul),este un arbore din zona 
temperată. Acesta este un arbore de mărimea I, Este înalt, impunător, cu scoarța 
netedă, cenușie-albicioasă. El are o durată de viață de la 150 la 200 de ani, deși 
uneori trăiește până la 300 de ani. Are muguri fusiformi, ascuțiți, iar frunzele în 
general ovale. Florile sunt unisexuate monoice. Fructul, numit jir, este o achena 
trimucheata, acoperită de o scoarță țepoasă. Înflorirea are loc în luna mai. Crește în 
special la deal și munte, dar poate fi întâlnit - sporadic - și la câmpie, mai ales în 
regiunile nordice ale României. 
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Picea abies L., H. Karst (Molidul) este o specie de 
arbori coniferi care pot avea înălțimea până la 50 m cu coroană piramidal-conică, 
permanent verde, cu frunze aciforme de culoare verde inchis. Forma conic-
piramidală a coroanei se datorează creșterii din ce în ce mai scurte a crengilor, 
dinspre bază spre vârf. Preferă solurile acide. Vârsta exploatabilității se situează în 
jurul vârstei de 90-110 ani.  Pădurile de molid acoperă 22% din suprafața forestieră 
a României 

Fig. 30 Robinia pseudoacacia (salcâm) 

 

Arbore exotic, de mărimea I-a, cu înălţimi ce pot atinge 25-30 
m şi diametre de 80-100 cm. Se dezvoltă bine pe soluri nisipoase cu textură 
grosieră, afânate, aerisite, permeabile, necarbonatice. Vegetează slab pe soluri 
compacte, argiloase, calcaroase şi mulţumitor pe soluri cu troficitate redusă, 
chiar sărăturate 
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     Prunus spinosa (porumbarul) este un arbust sălbatic din familia rozaceelor, care 
poateatinge o înălțime de până la trei metri, cu ramuri spinoase, flori albe si fructe 
mici sferice, de culoare neagră-vineție. Crește de la câmpie până în zona montană, 
la peste 1400 de metri înălțime și, ca mare iubitoare de lumină și căldură, poate fi 
văzută la liziera pădurilor, pe marginea drumurilor și a terenurilor cultivate, în 
zonele calcaroase 

 

Merișorul (Vaccinium vitis idaea - L.) și Vaccinium myrtillus (afin) 
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     Este un subarbust (arbust mic), stufos, ramuros, cu tulpina de culoare verde, 
lunga de circa 30-60 cm, cu ramuri anguloase. Frunzele sunt scurt-petiolate, mici, 
ovale, denticulate (crestate pe margine), verzi pe ambele fete. Florile sunt verzui 
rosietice, albe sau rozé cu petalele unite sub forma de clopotel, dispuse cate 1-2 la 
axila (subtioara) frunzelor. Infloreste in lunile mai-iunie. Fructul este numit afina si 
reprezinta o baca de culoare albastru-inchisa sau albastru-brumarie, de forma 
rotunda, cu diametrul de 0,5 - 0,6 cm, zemoasa, cu suc violaceu, cu gust placut 
dulce acrisor.  

Crește la altitudine mare, în pajiști alpine sau luminișuri, mai rar în locurile 
umbrite (molidișuri). Merișorul crește pe soluri schelete, acide puternic, având 
cerințe mici față de sol. Rezistă și la uscăciune. În România, merișorul crește în 
zonele înalte ale Munților Carpați, mai ales cele din Transilvania. 

 

CAP. 5. CADRUL DE AMENAJARE 

5.1PROCEDEE DE CULEGERE A DATELOR DIN TEREN  

Culegerea datelor  s-a făcut în felul următor: 

-Pentru obținerea informațiilor privind datele generale din  UAT VAIDEENII 
s-au folosit informații de la domnul  Ing. Ducu Ionel Constantin , Banciu 
Valerian – referent Registru agricol și Jinaru Ion  

- Pentru obținerea informațiilor privind altitudinea în UAT Vaideenii s-a  
folosit aplicaţia Goohle Earth 2014, iar pentru datele privind panta    s-au 
folosit datele din aplicațiile APIA şi studiul pedologic. 

- Pentru clasificarea vegetaţie au fost identificate speciile conform anexelor 
din ghid la faza de teren. 
- Pentru datele pedologice s-a folosit - Studiu pedologic şi agrochimic necesar 
întocmirii amenajamentului pastoral pentru păşunea UAT Vaideenii 
 
5.2 OBIECTIVE SOCIAL-ECONOMICE ȘI ECOLOGICE  

Prezentul amenajament pastoral are ca scop implementarea unui management 
durabil al terenurilor cu vegetatie ierboasa, avându-se în vedere obiective de ordin 
economic și social (creșterea veniturilor unui numar cât mai mare de  cetăţeni ai 
localității), obiective de mediu (conservarea mediului natural  şi protejarea acestuia 
prin lucrari ameliorative)  

Pentru  realizarea scestor obievtive generale,  se urmaresc urmatoarele 
obiective specifice: 
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-aplicarea unei practici de gestiune corectă, eliminarea sub și suprapășunatului  
-eliminarea pășunatului continuu care antrenează procese erozionale, 

bătătorirea solului, deprecierea producției de masă verde și scăderea calității 
acestia  

-stoparea proliferării speciiilor fără valoare furajeră, a buruienilor, a speciilor 
invazive  

-stoparea extinderii vegeteției arbustive și lemnoase  
-stoparea proceselor erozionale  
-creșterea valorii pastorale a pajiștilor, creșterea producției și a încărcăturii cu 

UVM/ha 
- întreţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de 

păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an sau prin 
efectuarea unor lucrări de întreţinere în cazul pajiştilor permanente care nu mai 
sunt folosite pentru producţie; 

-cresterea viabiliatii pajistilor din punct de vedere al valorii culturale a speciilor 
de plante cuprinse în compoziția floristică și din punct de vedere economic; 

-implementarea unui program privind gestionarea in conditii corespunzatoare 
conform tehnologiilor specifice si a prevederilor actelor normative in domeniul 
administrarii pajistilor permanente; 

-exploatarea rationala a pajistilor executate dupa o conceptie stiintifica 
moderna de amenajamente pastorale; 

-asigurarea și sporirea capacității de pășunat a pajiștilor cuprinse în 
amenajament; 

-asigurarea rolului de protecție antierozională pentru terenurile în pantă; 
-menținerea speciilor valorase și a celor protejate, dupa caz; 
-asigurarea dezvoltarii sectorului zootehnic prin accesul la sursa de hrană 

ieftină și de calitate; 
- interzicerea arderii pajiştilor permanente; 
- interzicerea tăierii arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe 

terenurile ocupate de pajişti; 
- interzicerea aplicării  produselor de protecţiea plantelor pe suprafeţele de 

teren ocupate cu pajişti. 
-menținerea, întreținerea și utilizarea pajiștilor în condiții de păstrare a 

compoziției floristice a pajistilor ca factor important pentru calitatea mediului; 
-asigurarea imbunatațirii structurii și fertilității solului; 
-conservarea biodiversiații floristice; 
-sporirea calitatii furajului și a valorii nutritive și energetice a acestora; 
-creșterea continutului de proteină și a valorii energiei nete a furajelor. 
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5.3 STABILIREA MODULUI DE FOLOSINȚĂ A PAJIȘTILOR  
Din total suprafață amenajată de 4313.11 ha, categoria de folosinţă a pajiştilor ce 
urmează a fi amenajate este păşune 2548.11 ha și 1765 ha mixte(pășuni+fânețe). 
 
 Dintre acestea 1519.83 ha. pășune  se află în proprietatea Consiliulli local al 
comunei Vaideenii, 986 .51 ha.pășune  aflate în proprietatea    Asociațiilor 
Composesoratelor de Pădure , 41.77 ha pășune în proprietatea persoanelor fizice și 
1765 ha pășune + fânețe proprietari personae fizice persoanelor fizice , acestea din 
urmă  suprafețe sunt în general  de dimensiuni mici, cuprinse între 0,1ha.- 10 ha, 
așa cum sunt evidențiate în tabelul atașat prezentului amenajament pastoral și  care 
pe suprafețe foarte mici și sporadic  le  folosesc  ca și fâneață .  

Din  observațiile de teren și din analiza făcută la fața locului putem spune că 
ele sunt exploatate tot în regim de pășune permanentă și ca atare le vom  trata ca și 
pășune, indiferent de categoria  înregistrată.  
 

          În ceea ce priveşte modul de folosinţă pe păşune, se va acorda o mai mare 
atenţie confortului animalelor, asigurându-se de la început următoarele:  

- apa pentru adăpatul animalelor;  
- drum de acces la păşune pentru circulaţia zilnică a animalelor din gospodărie 

la păşunat şi de la păşunat la gospodărie;  
- împrejmuire cu garduri fixe şi păşunat porţionat cu gard electric, pentru 

valorificarea corespunzătoare a ierbii;  
- adăpost prevăzut cu colectarea dejecţiilor, dacă animalele staţionează la o 

distanţă mai mare de 2 km, întreg sezonul de păşunat;  
- punct de înseminări artificiale şi tratamente zoo-veterinare;  
- adăpost şi condiţii civilizate pentru personalul de îngrijire a animalelor.  
          Dacă pajiștea se foloseşte mixt - păşune-fâneaţă, se menţine un echilibru 

între componentele covorului ierbos, în special între gramineele şi leguminoasele 
perene, se realizează o calitate ridicată a furajului de pajişte şi, nu în ultimul rând, 
se asigură o conservare mai bună a biodiversităţii, cu avantajele ei pentru 
practicarea unei agriculturi durabile. 

În prezentul amenajament pastoral se vor face recomandări și pentru 
administrarea fânețelor, cu toate că și acestea sunt utilizate în regim de pășune. 

Suprafețele ce nu se pășunează și se utilizează pentru producerea de fân se vor 
cosi în momentul optim pentru a asigura cantitatea maximă de nutrienți, pentru 
stabilirea acestei perioade se vor consulta specialiștii din domeniul culturii 
pajiștilor. Sunt exceptate de la cositul la momentul optim pajiștile care sunt sub 
angajamente, acestea fiind cosite la data prevăzută în contractele de agro-mediu.  
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5.4 FUNDAMENTAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL  
Intrucat pajistile permanente reprezinta cea mai importanta sursa de furaj 

pentru animale in timpul perioade de vegetatie, iar intretinerea animalelor pe 
pasune are numeroase efecte pozitive, fundamentarea amenajamentului pastoral 
constă în soluțiile tehnologice și tehnice care asigură realizarea obiectivelor privind 
gospodărirea rațională a suprafețelor de pajiști din cadrul proiectului si care ofera 
conditii favorabile cresterii speciilor valoroase  cu un grad mare de consumabilitate 
si o valoare nutritiva ridicata, datorate continutului apreciabil de proteine, 
zaharuri, saruri minerale, viatmine, caroten. Masa verde de pe pajistile cu 
compozitie floristica valoroasa contine 2-3% proteine brute (10-12% din s.u.) si 0,14-
0,25 unitati nutritive (Osiceanu M., Ionescu I., 2009).  

 Animalele crescute pe pasuni prezinta indici sangvini superiori si nu 
manifesta simptome de rahitism, datorita activarii provitaminelor D, care au o 
infleunta pozitiva asupra similarii calciului si fosforului. Miscarea permanenta in 
aer liber si expunerea la razele solare determina dezvolarea sistemului osos si a 
masei musculare si, in general, fortificarea organismului. Animalele devin mai 
rezistente la boli si capabile de productii sporite. De aceea, din punct de vedere 
economic, pasunatul pe o pajiste cu specii valoroase reprezinta cel mai rentabil 
sistem de intretinere al animalelor, iar datorita eliminarii operatiunilor de recoltare, 
transport, depozitare, etc. Costul furajului pasunat rasfrangandu-se in mod pozitiv 
asupra pretului produselor animale. 

Amenajamentul pastoral trebuie să respecte codul bunelor practice agricole şi să fie în 
concordanţă cu codiţiile pedoclimatice ale arealului unde se află amplasată păşunea. 

 
 Amenajamentul pastoral trebuie să respecte codul de bune practici agricole 

și să fie în concordanță cu condițiile pedoclimatice ale arealului unde se află 
amplasată pajiștea. UAT Vaideenii  este situat in zona montană a judetului 
Vâlcea, ca urmare se incadreaza la Masura 10 – agro-mediu si clima. 

 Masura 10 – agro-mediu si clima / Pachetul 1 – pajisti cu înalta valoare 
naturala: 

• utilizarea fertilizantilor chimici si a pesticidelor este interzisa, 
• utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pana în 

echivalentul a maximum 40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha), 
• cositul poate începe doar dupa data de 1 iulie (pentru terenurile 

situate în UAT cu altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau dupa 
data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai 
mici de 600 m), 

• pasunatul se efectueaza cu maxim 1 UVM pe hectar. 

Masura 10 – agro-mediu si clima / Pachetul 2 – practici agricole tradiționale 
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 Varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajiști permanente utilizate ca fânețe – 
lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafața pajiștilor și a livezilor 
tradiționale aflate sub angajament cu excepția celor operate cu forță animală.  

Varianta 2.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști permanente utilizate ca fânețe 
– cositul se poate efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (utilaje cu lama 
scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele. 

 In anii precedent masura 10 a  nu a fost accesată pentru  suprafete de pășuni 
ale primariei, si de asemennea fermierii au accesat pe suprafete reduse această 
masură.  

 Pe suprafetele care nu se aplică masuri de agro-mediu se aplică lucrari de 
ferilizare chimică si si de bombatere chimica a vegetatiei nedorite. 

 

5.4.1 Durata sezonului de pășunat 

Sezonul de păşunat, adică durata în zile cuprinsă între data începerii 
păşunatului şi încheierii păşunatului.  În general  numărul zilelor cât durează 
pășunatul este condiţionat de altitudine, factori limitativi (perioada de inundații), 
condiții climatice extreme, tradiție locală. 

Pe de altă parte,durata sezonului de pășunat este determinată în primul rând 
de durata perioadei   de vegetaţie care este legată la rândul ei de condiţiile 
climatice ale regiunii,  mai mult de perioadele de secetă la câmpie şi deal şi de 
temperaturi 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 – septembrie);  
- subalpin: 60 – 100 zile (iunie – august).  
Încetarea păşunatului se face cu 3 – 4 săptămâni (20 – 30 zile) înainte de 

apariţia îngheţurilor permanente la sol sau după străvechea cutumă românească, 
de Sf. Dumitru (26 octombrie). 

În UAT Vaideenii, durata sezonului de păşunat este diferita în funcție de 
condițiile climatice, de  altitudine de tipul de stațiune.  

Relieful în special impune diferențieri climatice, funcție de înalțime, expoziție, 
pantă, orientarea văilor, precum și prezența pădurilor în masiv sau areale 
sporadice creând topoclimate. 

   Avem    trupurile : Trupul 8 ,,Brădățele T 46,47,48,49,50,51’’  Trupul 9 
,,Dealul Mare FrăsinetT53’’  Trupul 10  ,,Cerna 1 T61,T62’’  , Trupul 11 ,,Cerna 2’’  , 
Trupul 17,,Cocini T43’’, Trupul 18 ,, Capela Izvorul Rece  ’’Trupul19 ,,Obștea 
Marița  T57’’ Trupul 22 ,, Valea Cernei Băluță Larisa” Trupurile 23, 24,25 
26,27,28,29  ,, Proprietăți particulri păsuni-fânete    , avem altitudini de la 500m-
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800m. Acestea au  stațiuni de tipul Festuca rubra ,Nardus stricta, Festuca rupicola, 
Agrostis capillaris -Poa pratensis, Lolium perene-Trifolium repens , pajiști de o 
calitate bună ,aflate la altitudini ale etajului nemolar al pădurilor de fag  și amestec 
de gorun cu fag. 

La altitudini începând de la 550m -900m.,primul îngheț de toamnă care se 
semnalează cel mai timpuriu în jurul datei de 1 octombrie, iar în perioada de 
primăvară  pot survenii înghețuri până în jurul datei de  30 aprilie. 

Apoi avem    trupurile : Trupul 8 ,,Brădățele T45’’  Trupul 9 ,,Dealul Mare 
Frăsinet T52’’  Trupul 10  ,,Cerna 1 T59,T60’’  , Trupul 15 ,,Buciumu -Zăvidanu’’  , 
Trupul 16 ,,Găuriciu-Margine ’’, Trupul 17 ,, CociniT40,T41 ’’        Trupul19  
,,Obștea Marița  T55 ,T56’’ șiTrupul 20 ,, Oteești” etc.aflându-se la altitudini de 
peste 800m. până la  1660m. cu temperaturi medii de 9,7°C , cu stațiuni de 
Tip.Vaccinum myrtillus, Festuca rubra-Onobrychis viciifolia .Nardus stricta ,pajiști cu o 
valoare pastorală mică și  .La acestea se adaugă perioada primului  îngheț de 
toamnă care se semnaleaza în jurul datei de 26 septembrie , iar ultimul îngheț de 
primăvară în jurul datei de  15 mai. 

 
Nu același lucru se poate spune în cazul trupurilor: trupul 1„ Ursulețu”, 

trupul 2 „Ursu”, trupul 3 „Dârjala” trupul4 „Căpățâna”, trupul 5„Balota” , trupul 6 
„Cășeria”, trupul 7„Milescu” , „Buciumu” și „Corșoru”. Unde altitudinea este de la 
1600m. Până  la 2150m. Aceaste altitudini  influențând temperaturile medii 
,precipitațiile, tipul stațiunilor care sunt Tip.Vaccinum myrtillus- Festuca rupicola;  
Onobrtychis vciifolia. 

 
Momentul începerii pășunatului rational 

Data începerii pășunatului primăvara,precum și încetarea lui toamna prezintă 
o importanță deosebită în vederea obținerii unor producții ridicate și constant pe o 
durată de timp cât mai mare. 

Primăvara , pășunatul nu trebuie să înceapă prea timpuriu, întrucât solul 
fiind prea umed se bătătorește puternic, țelina se distruge cu ușurință și se 
formează gropi și mușuroaie care influențează negativ evoluția ulterioară a 
vegetației atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. 

        La alegerea datei când se începe pășunatul este necesar să se aibă în 
vedere criteriul fenologic, corelând data începerii pășunatului cu faza de creștere a 
plantelor.  

        Se recomandă ca în pășunile cu ierburi înalte din regiunile bogate în 
precipitații   

- înălţimea covorului ierbos să fie  de 8-15 cm;multe dintre plante aflându-se 
în faza de înfrățire și formare a tulpinilor. Pășunatul executat în aceste condiții face 
posibilă refacerea rapidă a plantelor,longevitatea și vitalitatea lor crește și se 
realizează o mai bună repartizare a producției pe cicluri de pășunat. 
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- înălțimea apex-ului (conul de creștere al spicului la graminee) este de 6- 10 
cm; 

- producţia de masă verde, denumită în continuare MV, ajunge la 3-4 t/ha; 
-înflorirea păpădiei (Taraxacum officinalis) în primăvară, care este un 

adevărat fitotermometru; 
- după data de 23 aprilie (Sf. Gheorghe) respectat de crescătorii de animale 

din țara noastră, în funcţie de condiţiile specifice sezonului. 
 Toamna pășunatul trebuie să înceteze cu aproximativ 25-30 de zile înainte de 

venirea înghețurilor permanente.În felul acesta plantele au posibilitatea de a se 
reface din timp și de a acumula cantități suficiente de substanțe de rezervă în 
organelle lor subterane, mărind rezistența plantelor la iernare, precum și pornirea 
lor în creștere primavera mai devreme. 

        Având aceste date furnizate de stația meteorologică Rm. Valcea aflată la 
18 km sud de zonă, putem aprecia o medie a duratei de pășunat în UAT 
Călimănești ca fiind de maxim  170 zile(23 aprilie-12octombrie). 

Încetarea păşunatului se face cu 3– 4 săptămâni înainte de apariţia 
îngheţurilor permanente de la sol .        

      În Ordinul nr. 544 din 21 iunie 2013, Art. 6, se prevăd următoarele: 
(1) începerea păşunatului se face în funcţie de condiţiile pedoclimatice şi de 

gradul de dezvoltare a covorului ierbos. 
(2) Se evită începerea păşunatului prea devreme, care poate afecta perioada 

de regenerare, sănătatea şi supravieţuirea plantelor. 
(3) Perioada de păşunat se va încheia în luna noiembrie, la o data stabilită în 

funcţie de evoluţia temperaturilor şi regimul precipitaţiilor. 
(4) Data începerii şi încheierii păşunatului, precum şi modul de organizare a 
păşunatului, continuu sau pe tarlale, se stabilesc prin hotarâre a consiliului 

local. 
Ţinând cont de toate caracteristicile climei zonale - durata sezonului de 

păşunat, , este de cca 170 de zile, de la ultima decadă a lunii aprilie (23 aprilie, Sf. 
Gheorghe) până maxim la sfârşitul lunii octombrie (26 octombrie, Sf. Dumitru). 

Animalele pot fi introduse în pajişti după data de 20 aprilie în anii secetoşi şi 
în mod excepţional oile pot fi admise la păşunat după 26 octombrie, până la 1 
noiembrie. 

      Conform Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, art Art. 10.(1) - introducerea 
animalelor pe pajişti este permisă doar în perioada de pășunat prevăzută în amenajamentul 
pastoral, iar la alin. (2) se stipulează: este interzis păşunatul în cazul excesului de 
umiditate a pajiştii.  
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       În faza tânără de vegetaţie plantele de pe păşuni au însuşiri organoleptice 
deosebite (gust, miros) care măresc apetitul animalelor şi ca urmare creşte gradul 
de consumabilitate a ierbii care poate ajunge la 85-95%.  

       Dacă păşunatul se începe prea devreme, când plantele sunt prea tinere şi 
solul prea umed, asupra vegetaţiei efectele negative sunt următoarele:  

- se distruge stratul de ţelină, se bătătoreşte solul şi se înrăutăţeşte regimul 
de aer din sol. Se formează gropi şi muşuroaie;  

- pe terenurile în pantă se declanşează eroziunea;  
- se modifică compoziţia floristică dispărând plantele valoroase mai 

pretenţioase din punct de vedere al apei, aerului şi hranei din sol;  
- plantele fiind tinere au suprafaţa foliară redusă şi vor folosi pentru 

refacerea lor substanţe de rezervă acumulate în organele din sol ce are ca efect 
epuizarea lor.  

Efectele negative asupra animalelor sunt:  
- iarba prea tânără conţine multă apă şi ca atare are un efect laxativ epuizant, 

ceea ce duce la eliminarea excesivă a sărurilor minerale de Cu, Mg, Na;  
- conţinând prea puţină celuloză nu se pretează la salivaţie şi rumegare, 

animalele fiind predispuse la intoxicaţii şi meteorizaţii;  
- conţinutul mare de azot al ierbii tinere determină acumularea în stomac a 

amoniacului şi ca atare declanşarea unor fermentaţii periculoase.  
      În aceaşi măsură nu recomandăm nici folosirea pajiştilor prin păşunat mai târziu 

de 1 noiembrie. Ultimul păşunat trebuie să se realizeze cel mai târziu cu 20-30 zile 
înainte de instalarea îngheţurilor permanente. Astfel plantele au posibilitatea să 
acumuleze glucide, să-şi refacă masa vegetativă, ceea ce determină o mai bună 
suportare a îngheţurilor pe de o parte, iar pe de altă parte pornirea timpurie în 
vegetaţie.  

Întârzierea toamna a păşunatului, până la venirea îngheţurilor, face ca iarba 
să nu se poată reface corespunzător, primăvara constituind una din cauzele 
dispariţiei speciilor valoroase din pajişti.  

     Păşunatul peste iarnă mai ales cu oile este un obicei foarte dăunător pentru 
covorul ierbos al pajiştilor noastre, cu repercusiuni negative în anul şi anii ce 
urmează.  

     Pe o pajişte păşunată toată iarna, în sezonul de vegetaţie următor, 
producţia scade cu cel puţin 20 – 40 %, ceea ce este foarte mult. Dacă pajiştea este în 
pantă şi solul se erodează, pierderile sunt şi mai mari, până la scoaterea ei din 
circuitul productiv. 

      Încetarea păşunatului – se face cu 3 – 4 săptămâni înainte de apariţia 
îngheţurilor permanente de la sol . 

Pentru trupurile de pășune „Buciumu” și„ Corșoru” care se află pe Situl  
Nordul Gorjului de Estpășunatul trebuie să fie rațional, cu o încărcare potrivită de 

animale la unitatea de suprafață evitându-se suprapășunatul. Se va evita pășunatul pe timp 
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de ploaie, deoarece distruge, prin fărâmițarea solului sub copitele animalelor, sistemul 
radicular al plantelor. 

 
Durata și perioada sezonului de pășunat pentru fiecare trup de pășune 
 

                                                                                       Tabelul nr 5.1 
 Denumire  
 

Interval de 
altitudine         

 Suprfața  
  Ha  

Durata 
sezonului de 
pășunat 

Perioada de 
pășunat 

Ursulețu   1500-1750 15.38 100 1 iunie- 15 
septembrie 

Ursu   1700-2150 171 100 1 iunie- 15 
septembrie 

Dârjala 1600-2100 182.30 100 1 iunie- 15 
septembrie 

Căpățâna  1650-2100 162.44 100 1 iunie- 15 
septembrie 

Balota   1650-2100 150.51 100 1 iunie- 15 

septembrie 

Cașerie  1600-1950 169.80 100 1 iunie- 15 

septembrie 

Milescu   1550-1900 147 100 1 iunie- 15 

septembrie 

Brădățele  T45,T48, 
T46,T49 

650-1200 93.01 150 1 mai-1 
octombrie 

T47,T50,T 
51 

500-880 91.62 150 1 mai-1 
octombrie 

Dealul 
Mare 
 - Frăsinet 

 
T 52 

970-1150 63.51 150 1 mai-1 
octombrie 

T53 650-950 98.72 150 1 mai-1 
octombrie 

Cerna  I  T59,T60 850 -1050 58.52 150 1 mai-1 
octombrie 

T61,T62 650-970 103.56 150 1 mai-1 
octombrie 

Cerna II 700-780 12.46 150 1 mai-1 
octombrie 

Corșoru  1600-2050 257.34 90 1Iunie- 



168 
 

 1 septembrie 
Buciumu  1450-1900 191.52 90 1iunie- 

1septembrie 
Zăvidanu  1500-1600 40.00 100 1 iunie- 15 

septembrie 
Buciumui- Zavidanu  1350-1600 15.35 100 1 iunie- 15 

septembrie - 
Găuriciu Marginea  1450-1650 236.32 100 1 iunie- 15 

septembrie 
Cocini  730-1350 94.93 100 1 iunie- 15 

septembrie 
Capela  700-820 50.75 150 1 mai-1 

octombrie 

Marița  1000-1350 100.30 150 1 mai-1 

octombrie 

 Oteești  1000-1250 29.39 150 1 mai-1 
octombrie 

Valea Cernei  800-1200 9.05 150 1 mai-1 
octombrie 

Valea Cernei  600-800 3.33 150 1 mai-1 
octombrie 

Pasuni si fanete 
particulare cu suprafete 

mici dispersate 

520-800 1765 180 1mai-30 

octombrie 

        TOTAL  4313.11   
 
Încetarea păşunatului se face cu 3 – 4 săptămâni (20 – 30 zile) înainte de apariţia 
îngheţurilor permanente la sol sau după străvechea cutumă românească, de Sf. 
Dumitru (26 octombrie) 
Utilizatorii de pajişti au obligaţia să respecte încărcătura minimă de animale pe 
hectar de 0,3 UVM. La densităţi 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. 
Încărcătura redusă de animale pe pajişte conduce la: 
 a)potenţialul economic al pajiştii nu este pe deplin realizat; 
 b)pajiştilor care nu sunt utilizate și se modifică compoziţia floristică şi le 
scade productivitatea prin reducerea plantelor valatabile şi cu valoare nutritivă 
ridicată; 
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 c)unele specii de plante furajere dorite pot fi înlocuite de altele fără valoare 
nutritivă; 
 d)biodiversitatea se reduce datorită păşunatului redus. 
Depăşirea încărcăturii optime de animale pe pajişte conduce la: 
 a)performanţe economice şi productive reduse ale animalelor; 
 b)furaje de calitate inferioară şi cantitate redusă; 
 c)înlocuirea plantelor furajere cu valoare nutritivă mare, cu specii mai puţin 
valoroase; 
 d)productivitate redusă; 
 e)apariţia şi creşterea goluilor în zonele de păşunat preferate; 
 f)creşterea costurilor cu furajarea suplimentară; 
 g)îmbogăţirea localizată cu fertilizanţi prin eliminarea dejecţiilor de către 
animale; 
 h)introducerea de alte specii de plante competitive care nu cresc în mod 
tradiţional în zonă, provenite de la furajarea suplimentară cu fân sau alte seminţe; 
 i)distrugerea vegetaţiei şi a texturii solului prin călcarea de către animale şi 
prin transportul de furaje suplimentare. 
 Stabilirea încărcăturii cu animale a unei pășuni se face în baza determinării 
repetate mai mulți ani a producției pășunii prin cosire , respectiv producția totală 
de iarbă (Pt) pe cicluri de pășunat și stabilirea coeficientului de folosire a ierbii (Cf)  
        Pentru calculul încărcăturii de animale poate fi folosită şi formula redată în 
Ordinul 544/2013 art.10. 
Î.A. = (P.d)/( (Ci x Z.p)) =  UVM 
ÎA = încărcătura cu animale/ha de păşune exprimată în UVM/ha 
P.d = producţia disponibilă de masă verde (kg/ha),  
C.i. = consum zilnic de iarbă - 65 kg/UVM. 
Z.p. = număr de zile de păşunat într-un sezon. 

Conform Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991, art Art. 10.(1) - introducerea animalelor pe pajişti este 

permisă doar în perioada de pășunat prevăzută în amenajamentul pastoral,iar la alin. (2) 

se stipulează: este interzis păşunatul în cazul excesului de umiditate a pajiştii.  

 
5. 4.2.Numărul ciclurilor de pășunat 

Ciclul de pășunat  este intervalul de timp în care iarba de pe aceeași parcelă 
de exploatare, odată pășunată, se regenerează și devine din nou bună pentru 
pășunat.  
Numărul ciclurilor de pășunat se stabileşte în funcție de condițiile climatice și 
staționale, de sol, de compoziția floristică și de capacitatea de regenerare a 



170 
 

pajiștilor. Ţinând cont de condiţiile locale specifice se recomandă să se realizeze 4 
cicluri de păşunat.Până în prezent pașunatul pe pajiștile comunale s-a efecutat 
liber,fără a se lua în calcul ciclurile de pășunat. 

Literatura de specialitate recomandă: 

În zona montană, de la 600–800 m altitudine durata optimă a sezonului de păşunat 
care este de 150 zile, scade cu cca 7,5 zile cu fiecare 100 m altitudine, ajungând la 
2200 – 2400 m, la numai 100 de zile. Pe păşunile de munte se realizează cel mult 2 – 3 
cicluri de păşunat, pe cele de deal 3 – 5 cicluri și la câmpie 2 - 3 cicluri în condiții de 
neirigare și de 5 - 7 cicluri (rotaţii) de păşunat în condiții de irigare.(ghidul 
amenajamenului pastoral) 

Pe suprafața pajiștilor din localitățile Vaideenii se practică pășunatul 
continuu (liber), pe niciuna din suprafețele de pajiști nu se realizează păşunatul 
raţional (prin rotaţie)  

Păşunatul continuu (liber) - conform acestui sistem, animalele sunt lăsate să 
pască pe păşune de primăvara devreme şi până toamna târziu.  
Sistemul este practicat în zonele secetoase, unde producţia pajiştilor permanente 
este mică şi neuniform repartizată pe cicluri de păşunat; perioada de secetă din 
vară duce la diminuarea producţiei în ciclurile trei şi patru.  

Metodele de păşunat se clasifica în două categorii: păşunatul liber (continuu 
sau neraţional) şi păşunatul raţional. Ambele metode au variante pentru exploatarea 
intensivă şi extensiva.  
Cu toate acestea, în următorii ani, după ce se vor face toate lucrările de ameliorare 
din prezentul angajament , nu recomandăm în nici un trup de pajişte analizat 
impărţirea în suprafeţe mai mici, deoarece producţia pajiştilor este prea mică şi nu 
se justifică economic  cu excepția pășunilor  din punctele   „Brădățele” ”Dealu 
Mare Frăsinet” și „Cerna 1”unde suprafata parcelei de exploatare depășește 100 ha 
și sunt dispuse la altitudinea de 600 – 900 m  aceasta  se va împărți în două 
subparcele de pășulat  ținând cont   de altitudinea pe care sunt situate parcelele 
discriptive ,care va asigura necesarul de pășunat al grupei de animale după cum 
urmează:    
          -    Brădățele în suprafață totală de184.63 ha  se va împărți  a) – suprafața de 
93.01  ha cu parcelele discriptive T45,T48  ,T46 și T49 și b) suprafața de 91.62 ha cu 
parcelele discriptuve T47,T50,T51 
          - Dealu Mare Frăsinet în suprafață de 162.23 ha  se va împărți  a) suprafața 
de 63.51 ha cu parcela discriptivă T52 și  b)suprafața de 98.72 ha cu parcela 
discriptivă T53 
          - Cerna 1 în suprafață de 162.08 ha se va împărți  a) suprafața de 58.52 ha cu 
parcelele  discriptive T59, T60 și  b)suprafața de 103.56 ha cu parcelele discriptive 
T61, T62 
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Organizarea pășunatului trebuie sa aiba in vedere ca pajistile de la altitudine 
de  peste 1700 m,  să fie repartizate pentru ovine 

Dacă se consideră că iarba matură de pășunat trebuie să atingă înălțimea 
medie de 15 cm , pe  pășunile localități Vaideenii se pot asigura 2-3 cicluri de 
pășunat, în funcție de etajul de vegetație ; 

 1. Pentru UAT Vaideenii ținând cont de condiţiile locale specifice se 
recomandă să se realizeze 3 cicluri de păşunat, ca o medie pe terenuri păsune . 
Având în vedere durata medie a sezonului  de păşunat de 125 de zile, durata de 
paşunat 5 zile şi durata de refacere a ierbii 35 de zile.  

  
Nr de cicluri de păşunat= ���

����
  = 3 

Până în prezent pașunatul pe pajiștile comunale s-a efecutat liber,fără a se lua 
în calcul ciclurile de pășunat. 
 
 
Recomandăm totuși ca animalele să fie cât de cât dirijate în deplasarea lor pe 
pășune, permițându-le înaintarea numai pe măsura consumării suficiente a 
plantelor de pe o suprafață delimitată de îngrijitori.  
 

5.4.3 Fânețele – în cadrul parcelelor  nr. 66 - 111 

Parcelele descriptive de la 66-111au un caracter mixt putând fi utilizate atât ca 
pășuni cât și ca fânețe dar, modul lor de folosință în prezent este de fânețe. 

În cadrul acestor parcele descriptive, suprafețele ocupate de pășuni și fânețe 
naturale au dimensiuni mici, tehnologia de exploatare este diferită de la o 
parcelă la alta, ca urmare le vom trata ca fiind exploatate în regim de pășune. 

Nu putem stabili factorii limitativi și măsuri de ameliorare pe 
proprietar. 

Suprafețele ce nu se pășuneazăși se utilizează pentru producerea de fân 
se vor cosi în momentul optim pentru a asigura cantitatea maximă de 
nutrienți, pentru stabilirea acestei perioade se vor consulta specialiștii din 
domeniul culturii pajiștilor. Sunt exceptate de la cositul la momentul optim 
pajiștile care sunt sub angajamente, acestea fiind cosite la data prevăzutăîn 
contractele de agro-mediu.. 
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5.4.4 Capacitatea de pășunat 

Capacitatea de pășunat reprezintă populaţia maximă pe care o pajişte o 
poate susţine pe termen nelimitat, numărul de animale care pot fi hrănite pe întreg 
sezonul de păşunat pe 1 ha de pajişte la care se cunoaşte producţia de furaje 
disponibilă. 

Stabilirea capacității de pășunat se va face prin împărțirea producției totale 
de masă verde cu rația necesară unei unități vită mare (UVM).  

Se recomandă 65 kg masă verde/zi/cap pentru 1 UVM (din care consumate 
efectiv 50 kg/cap/zi). 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. 

Stabilirea cât mai exactă a capacităţii de păşunat prezintă o deosebită 
importanţă pentru exploatarea raţională a pajiştii, deoarece printr-o încărcare prea 
mare se degradează covorul ierbos, iar pe o păşune neîncărcată rămâne iarbă 
nepăşunată şi se pot instala specii invazive cu valoare furajeră mică, conducând la 
degradarea pajiştii. 

Conversia în UVM a speciilor de animale domestice este redată în tabelul 5.1 
întocmit conform legislației în vigoare (s-au utilizat ratele de conversie stabilite 
pentru Statele Membre prin Regulamentul (CE nr.1974/2006), transpuse pe plan 
naţional în OMADR nr. 544/2013).   

Conversia în UVM, conform OMADR nr.544/2013 
                                                                                                Tabelul 5.2 

Specificare  

 

Coeficient de 

transformare în UVM  

Nr. capete 

pentru 1 UVM  

Tauri și 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 
Tineret cabalin sub 1 an 0,2-0,3 3,3-5,0 

 

Potrivit art.8 din Ord.544/2013 capacitatea de păşunat se estimează pe baza 
producţiei medii de masă verde obţinută în anii anteriori, ținând cont de 
fertilitatea solului, condiţiile meteorologice şi compoziţia floristică a covorului 
vegetal. Numărul de animale  (UVM/ha) trebuie să fie suficient pentru a asigura 
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utilizarea maximă a producţiei de masă verde, menţinând în acelaşi timp 
sustenabilitatea pe termen lung a pajiştii. 

Producţia totală de iarbă (Pt) s-a determinat prin cosirea şi cântărirea pe 6 – 
10 m2 din suprafeţele de probă aflate în parcela de exploatare ce urmează să fie 
păşunată. 

Pentru delimitarea suprafeţelor de probă se folosesc îngrădiri care nu permit 
consumul de către animale a vegetaţiei din interior ,amplasate pe suprafeţe 
omogene din punct de vedere al compoziţiei floristice şi al producţiei .Aceste 
suprafeţe se cosesc la începutul fiecărui ciclu de păşunat,respectând restricţia ca pe 
plante sa nu se găsească apă de adiţie. 

Capacitatea de păşunat se estimează pe baza producţiei medie de masă 
verde obţinută în anii anteriori, ţinând cont de fertilitatea solului, condiţiile 
meteorologice şi compoziţia floristică a covorului vegetal. 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. Încărcătura optimă de animale (I.A.) sau capacitatea de păşunat( Cp) 
se defineşte prin numărul de animale care pot fi hrănite pe întreg sezonul de 
păşunat pe un hectar de pajişte, la care se cunoaşte producţia de furaje disponibilă. 

Ritmul neuniform de repartizare a producţiei de iarbă pe păşune face ca 
animalele să aibă de regulă un surplus de hrană la începutul păşunatului şi să fie în 
criză la sfârşitul sezonului. Stabilirea încărcăturii cu animale a unei păşuni se face 
în baza determinării repetate în mai mulţi ani a producţiei păşunii prin cosire, 
respectiv a producţiei brute de iarbă pe ciclul de păşunat cât şi stabilirea 
coeficientului de folosire a ierbii, fertilitatea solului, condiţiile meteorologice şi 
compoziţia floristică a covorului vegetal. 

Din datele existente în literatura de specialitate necesarul de iarbă pentru 
diferite specii şi categorii de animale este în general de :  

- 50 – 65 kg la vacile cu producţie mare, tauri şi boi;  

- 40 – 50 kg la vacile slab productive sau sterpe şi cai adulţi;  

- 20 – 30 kg la tineret bovin sub 200 kg;  

- 5 – 6 kg ovine adulte şi altele.  

         Producţia păşunii determinată în masă verde(M.V.) recoltată pe vreme 
însorită, fără rouă, se poate transforma în substanţă uscată(S.U.) sau în unităţi 
nutritive(U.N.) mai expeditiv pe bază de coeficienţi sau determinare de laborator.  
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Raportul dintre M.V. şi S.U. este în general de 5:1, respectiv pentru 
transformarea producţiei de M.V. şi S.U. se împarte producţia de M.V. la 5.  

Gradul de valorificare sau coeficientul de folosire al păşunilor prin păşunatul 
cu animalele este în funcţie de calitatea covorului ierbos şi variază în limite destul 
de largi: 

 - 25 – 35 % păşuni pe terenuri umede cu rogozuri;  

- 65 – 90 % păşuni de dealuri şi lunci cu graminee valorase.  

Stabilirea capacităţii de păşunat se va face prin împărţirea producţiei totale 
de masa verde cu raţia necesară unei unităţi vită mare (UVM). Specialişti 
recomandă 65 kg masă verde/zi/cap pentru 1 UVM (din care consumate efectiv 50 
kg/cap/zi). 

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. 

Necesarul zilnic pentru 1 UVM este de 65 kg masă verde totală ,sau 13 
kg(65:5) substanţă uscată(SU). 

Orientativ se prezintă producţia şi calitatea principalelor categorii de pajişti 
permanente din ţară. 

Producțiile de iarbă și calitatea furajeră a principalelor pajiști 

 

 Cod  Categoria de pajiște   Producția de 

iarbă ( t/ha)  

Calitatea 

furajeră 

 I Reînsămânțate fertilizate intensiv, 

amendate după caz, din zonele 

umede și cu condiții de irigare  

 

         30-50 

Foarte bună 

II Reînsămânțate fertilizate  la nuvel 

mediu, amendate după caz, din 

zonele umede , neirigat 

 

         25-35 

Foarte bună 

Bună 

III Supraînsămânțate, amendate, 

după caz, fertilizate la nivel 

mediu, din zone mai uscate, 

 

         12-25 

Bună  

Mijlocie 
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neirigate 

IV Pajiști cu specii cu valoare medie, 

fertilizate sporadic cu îngr. 

naturale și chimice, parțial 

îmbunătățite 

 

          6-15 

Mijlocie  

Slabă 

V Pajiști cu specii furajere de 

valoare medie și slabă 

neîmbunătățite 

 

          3-10 

Slabă 

F. slabă 

VI Pajiști îmburuienate, invadate cu 

vegetație arbustivă soluri erodate, 

exces de umiditate și alte 

degradări 

 

         1-5 

Foarte  

slabă 

 

Menţiuni :Semnalam faptul că prin lucrări de ameliorare se poate mări 
producţia pajiştilor cu 20-30%. 

Analizând păşunile UAT Vaideenii după producţiile realizate şi situaţia concretă 
din teren acestea ar putea fi încadrate în categoriile V și VIpentru  terenurile  
categoria de folosință, iar pentru terenurile  pășuni- fânețe acestea se încadrează în 
categoria IV și V cu posibilităţi reale de îmbunătăţire printr-o exploatare raţională 
şi o gospodărire corespunzătoare. 

Din observatiile efectuate   constatat că producţia medie de masa verde la hectar pe 
terenurile : 

 - cu pășune  la altitudinea de peste 1000 m a variat intre 3500 kg/ha  si 4000 kg /ha 
în funcție de modul de întreținere al pajiști  făcând o medie de 3750 kg/ha. 

 - cu pășune  pămă la altitudinea de 1000 m  producția de masă verde  variat intre 
3800 kg/ha  si 4500 kg /ha în funcție de modul de întreținere al pajiști făcând o 
medie de 4150 kg /ha 

-Pe terenurile cu folosință mixtă pășuni-fănete  intre 8000 – 11000 kg /ha cu o medie 
de 9100kg/ha  

 

 



176 
 

La baza determinării capacității de pășunat au stat normele actuale de  

furajare a aminalelor și  s-a determinat cu relația  

CP (UVM/ha) =  X 100 =  UVM 

unde: 

    Pt- producția totală de iarbă 

   Nz - necesarul zilnic de iarbă pe cap de animal, în Kg/zi = 65 kg  

   DZP - numărul zilelor sezonului de păşunat;  

Cf = coeficient de folosire a pajiștii, în %. 

 

Coeficientul de folosire exprimat în procente s-a stabilit prin cosirea şi 
cântărirea resturilor neconsumate (Rn) pe 5 – 10 m2, după scoaterea animalelor din 
tarla şi raportarea la producţia totală după formula: 

Cf =   ��	(��/��)	–	��	(��/��)
��	(��/��)	

 x 100% = % 

Rn – resturi neconsumate 
Coeficientul de folosire(%) al pajiștii   

                                                                                                   Tabelul 5.3 

Nr.crt Trupul  de 

pășune 

denumirea  

Suprafaţ

a 

(ha) 

Prod. 

(ha) 

Productia 

totala de 

masa 

verde  

t 

Resturi 

neconsu

mate 

Total ( t) 

Coeficient 

de 

folosire% 

1 Ursulețu   15.38 3800 584.44 170 70 

2 Ursu   171 3800 6498 1580 75 

3 Dârjala 182.30 3800 6927.4 1867 73 

4 Căpățâna  162.44 3800 6172.72 1758 71 

5 Balota   150.51 3200 4816.32 1570 67 

6 Cașerie  169.80 3800 6452.4 2429 62. 

7 Milescu  147 3800 5586 1734 68 

NzxDZP

xCfhakgPt %)/(
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8 Brădățele  184.63 4200 7754.46 1767 77 

9 Dealul Mare 
- Frăsinet 

162.23 4200 6813.66 1937 71 

10 Cerna  I  162.08 4200 6807.36 2066 69 

11 Cerna II 12.46 4200 523.32 176 66 

12 Corșoru  257.34 3800 9778.92 3078 68 

13 Buciumu  191.52 3800 7277.76 3082 57 

14 Zăvidanu  40.00 3800 1520 698.93 54 

15 Buciumui- 
Zavidanu  

15.35 3800 583.3 227.9 60 

16 Găuriciu 
Marginea  

236.32 3800 8980.16 3549.8 60 

17 Cocini  94.93 3800 3607.34 1132.19 68 

18 Capela  50.75 4000 2030 656.78 67 

19 Marița  100.30 3600 3610.8 868.9 75 

20  Oteești  29.39 4000 1175.6 323.2 72 

21 Valea 
Cernei  

9.05 3400 307.7 85.67 72 

22 Valea 
Cernei  

3.33 3400 113.22 31.87 71 

23 Fanete 
particulari 
sector VIII 

35 

8800 3080 595 

80 

24 Fanete 
particulari 
sector XI 

460.4 

9000 41436 5593.65 

86 

25 Păsuni  
fânete Dealu 
Mare 
Frăsinet 

113.05 

9000 10174.5 1060 

89 

26 Fanete 
particulari 
sector III 

30 

9000 2700 300 

88 

27 
Fanete 
particulari 
sector II 

384.55 

8000 30764 3900 

87 
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28 Fanete 
particulari 
sector V 

440 

8800 38720 5589 

85 

29 Fanete 
particulari 
sector lX 

302 

8000 24160 3560 

85 

 TOTAL 4313.11     

 
Conversia animalelor în U.V.M. se face conform coeficienţilor prevăzuţi în tabel  
Deoarece capacitatea de păşunat este o noţiune destul de relativă, întrucât producţia 
păşunii nu este constantă în cursul perioadei de vegetaţie, în timp ce necesarul de 
iarbă este constant, rezultatul obţinut prin calcul se suplimentează cu până la 30%. 

 
 

Utilizatorii de pajişti au obligaţia să respecte încărcătura minimă de animale pe 
hectar de 0,3 UVM si maxim 1UVM /ha 
 La densităţi 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. 
 Încărcătura redusă de animale pe pajişte conduce la: 
 a)potenţialul economic al pajiştii nu este pe deplin realizat; 
 b)pajiştilor care nu sunt utilizate si se modifică compoziţia floristică şi le 
scade productivitatea prin reducerea plantelor palatabile şi cu valoare nutritivă 
ridicată; 
 c)unele specii de plante furajere dorite pot fi înlocuite de altele fără valoare 
nutritivă; 
 d)biodiversitatea se reduce datorită păşunatului redus. 
 Depăşirea încărcăturii optime de animale pe pajişte conduce la: 
 a)performanţe economice şi productive reduse ale animalelor; 
 b)furaje de calitate inferioară şi cantitate redusă; 
 c)înlocuirea plantelor furajere cu valoare nutritivă mare, cu specii mai puţin 
valoroase; 
 d)productivitate redusă; 
 e)apariţia şi creşterea goluilor în zonele de păşunat preferate; 
 f)creşterea costurilor cu furajarea suplimentară; 
 g)îmbogăţirea localizată cu fertilizanţi prin eliminarea dejecţiilor de către 
animale; 
 h)introducerea de alte specii de plante competitive care nu cresc în mod 
tradiţional în zonă, provenite de la furajarea suplimentară cu fân sau alte seminţe; 
 i)distrugerea vegetaţiei şi a texturii solului prin călcarea de către animale şi 
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prin transportul de furaje suplimentare.  
 Stabilirea încărcăturii cu animale a unei pășuni se face în baza determinării 
repetate mai mulți ani a producției pășunii prin cosire , respectiv producția totală 
de iarbă (Pt) pe cicluri de pășunat și stabilirea coeficientului de folosire a ierbii (Cf)  

        Pentru calculul încărcăturii de animale poate fi folosită şi formula redată în 
Ordinul 544/2013 art.10. 
Î.A. = (P.d)/( (Ci x Z.p)) =  UVM 
 
ÎA = încărcătura cu animale/ha de păşune exprimată în UVM/ha 
P.d = producţia disponibilă de masă verde (kg/ha),  
C.i. = consum zilnic de iarbă - 65 kg/UVM. 
Z.p. = număr de zile de păşunat într-un sezon. 
 
 
 

 

 
 
Fig. 27 Aspect din pajiştea analizată   
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Fig. 28.Aspect din pajiştea analizată   
 

 
CAP. 6  ORGANIZAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA, DOTAREA ȘI FOLOSIREA 

PAJIȘTILOR 

 

6.1 ASPECTE GENERALE PRIVIND STABILIREA METODELOR DE 

ÎMBUNĂTĂȚIRE A COVORULUI IERBOS 

Pajiştile de origine primară cu vegetaţie naturală (stepă, silvostepă, 
subalpine,alpine, etc.) şi cele de origine secundară cu vegetaţie seminaturală 
rezultată dupădefrişarea pădurilor, cu utilizarea lor ca păşune, fâneaţă sau mixt, 
sunt răspândite dela ţărmul mării, Delta şi Lunca Dunării până pe cele mai înalte 
culmi ale lanţului Carpatin, pe un ecart de peste 2500 m, au o diversitate de condiţii 
staţionale şi o mulţime de metode şi mijloace de îmbunătăţire cu mult mai 
complicate decât restul culturilor din agricultură. 

Pentru reuşita acţiunii de îmbunătăţire a unei pajişti se vor face în prealabil, 
dacă este cazul, lucrări preliminare de combatere a eroziunii solului şi alunecări de 
teren, eliminarea excesului de umiditate, combaterea vegetaţiei lemnoase şi 
ierboase dăunătoare, distrugerea muşuroaielor, nivelarea terenului, corectarea 
reacţiei extreme a solului, etc. 
 Înainte de alegerea metodelor, mijloacelor şi materialelor necesare 
îmbunătăţirii covorului ierbos a unei pajişti, este bine să cunoaştem: zona fizico-
geografică şi bioclimatică, substratul geologic în care găseşte pajiştea respectivă; 
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 - condiţii orografice (pantă, înclinaţie, expoziţie) şi hidrologice (pâraie, râuri, 
lacuri, izvoare, etc.); 
- grosimea stratului de sol cu prezenţa sau absenţa rocilor dure la suprafaţă sau pe 
profil, până la 25-30 cm; 
- tipul de pajişte dominant, stadiul de degradare a covorului ierbos, invazia cu 
vegetaţie dăunătoare ierboasă şi lemnoasă, muşuroaie dacă există, etc. 
 În acest subcapitol se va face o scurtă prezentare a lucrărilor propuse, lucrări 
ce trebuie să fie în conformitate cu metodologia şi respectarea bunelor condiţii 
agricole şi de mediu, denumite în continuare GAEC şi a celor care sunt sub 
angajament (declarate la APIA măsura 10 ). 
Principalele măsuri de creştere cantitativă şi calitativă a producţiei pajiştilor 
se bazează pe înlăturarea sau diminuarea efectului factorilor limitativi ai 
productivităţii acestora. Principalele acţiuni tehnico organizatorice menite să 
ducă la creşterea cantitativă şi calitativă a producţiei de furaje de pe pajişti 
sunt:  

a) măsuri generale care se aplica pe toate pajiştilor afectate de factori limitativi ai 
producţiei.  

b) măsuri de îmbunătăţire fără înlocuirea totală a vechiului covor 
vegetativ,denumite măsuri de suprafaţă.  

c) măsuri de refacere radicală a covorului ierbos prin înlocuirea totală a vechiului 
covor vegetal cu amestecuri valoroase de graminee şi leguminoase perene pe 
pajişti.  

d) valorificarea superioară a producţiei pajiştilor prin păşunat.  

1.Măsuri ameliorative generalecare se aplică pe toate pajiştile afectate de diferiţi 
factori limitativi ai producţiei sunt :  

a) eliminarea excesului de umiditate ;  

b) combaterea eroziunii de adâncime şi alunecărilor solului ;  

c) corectarea reacţiei solului ,respectiv aciditatea prin lucrări de ameliorare;  

2. Măsurile de suprafaţă de îmbunătăţirea pajiştilor cuprind :  

- lucrări de întreţinere a pajiştilor ce constau în curăţirea de muşuroaie de orice 
provenienţă, de curațirea de vegetaţie ierboasă şi lemnoasă nevaloroasă şi de 
pietre, împrăştierea dejecţiilor (rămase în urma păşunatului ). 
    - fertilizare  organică și chimică, conform legislației în vigoare. 
   - supraînsămânțarea pajiștilor pe suprafețele  cu gradul de acoperire al covorului 
ierbos  redus cu floare de fân. 
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De regulă supraînsămânţarea se realizează cu specii valoroase corespunzătoare 
condiţiilor ecologice specifice și se aplică pentru completarea golurilor din covorul 
ierbos, ca rezultat al distrugerii mușuroaielor, nivelărilor, defrișarea vegetației 
lemnoase. Se mai aplică pe pajiștile cu multe goluri, cu vegetație rărită și de slabă 
calitate.  
Supraînsămânţarea trebuie executată în urma unei mobilizări superficiale a solului, 
recomandabil primăvara 
 
3. Măsuri de refacere radicală a covorului ierbos constând din:  

a) curăţarea de muşuroaie, de vegetaţie ierboasă şi lemnoasă nevaloroasă şi de 
pietre;  

b) distrugerea vechiului covor vegetal degradat;  

c) îmbunătăţirea regimului de nutriţie a plantelor printr-o fertilizare 
corespunzătoare; 

d) pregătirea patului germinativ;  

e) reînsămânţarea cu amestecuri de plante furajere productive şi cu valoare furajeră 
ridicată;  

f) întreţinerea pajiştilor nou înfiinţate.  

 

6.2. LUCRĂRI PRELIMINARE OBLIGATORII DE PUNERE ÎN 
VALOARE A PAJIȘTILOR  

 
Pajiștile permanente sunt de regulă răspândite în condiții improprii altor 

culturi în arabil, plantații de pomi și vii sau alte moduri de folosință agricolă. 
Înainte de a se efectua lucrările specifice de îmbunătățire a covorului ierbos prin 
diferite metode și mijloace cunoscute, sunt necesare lucrări de eliminare a factorilor 
limitativi majori ai productivității pajiștilor cum sunt:  
eroziunea solului, excesul sau lipsa de umiditate, reacția extremă a solului acidă 
sau bazică, invazia de vegetație lemnoasă și buruieni, denivelarea terenului și 
altele. 
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1   Măsurile de îmbunătățire a pajiștilor amenajate 

                                                                                                                Tabel 6.1. 
 

Trup de 
pășune/parcelă 
descriptivă 

Volumul lucrarilor  de îmbunătățire (ha) 

N
r 
c
r
t 

Denumire
a 

Par
cela 
Disc
ripti
vă 

Supr
afaț
a 
(ha 

Înla
tura
rea 
vege
tație
i 
arbu
stive 
și 
scoa
tere
a 
ciote
lor 

Târl
irea 
păsu
nilor 
cu 
ani
male 
–
adm
inist
rare 
guno
i 
graj
d 

Com
bate
rea 
ferig
iși a 
plan
telor 
dău
năto
are 
si 
toxi
ce  

Capt
are 
Izvo
are 
 

Cule
gere
a 
pietr
elor  

Nive
lare
a 
muș
uroa
ielor 

Evit
are 
supr
atâr
lire  

Com
bate
rea 
eroz
iunii  
solu
lui 

Dren
ari/d
esec
ari 

Supr
aîns
ămî
nțar
e 

0         1    2     3    4    5    6     7  8      9 10 11 12 
1 Ursulețu 1 15.3

8 
3 

3   5 6 2 

 

   

2 Ursu 2 
4 

3          

4 20.6
6 

1 
2     2 

 

1   

5 19.4
3 

     5     

6 54.8
9 

4 
1     2 

 

2   

7 72.0
2 

4 
2      

 

3   

3 Dârjala 8 104.

64 5 

2     2 

 

3   

9 77.6

6 5 

  1    2   

4 Căpățâna  10 12.9

9 

      1    
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11 62.4

7 2 

  1    2   

12 32.3

9 1 

      2   

13 29.0

4 

 1 

      1   

14 25.5

5 0.5 

1     1    

5 Balota 

 

 

15 14.4

3 3 

      1   

16 48.0

1 0.5 

1         

17 8.20           

18 79.8

7 

      2 3   

6 Cășerie 19 10.1

8 

          

20 83.7

8 

1 2     2 

 

3   

21 19.6

0 

  BU

NĂ 

       

22 56.2

4 0.5 

1         

7  

Milescu 

23 17.3

0 1 

         

24 56.2

2 0.5 

      1   

25 73.4

8 0.5 

    0.5  0.5   

8 Brădățele  45 3.96           
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46 48.7

8 5 

      1   

47 39.4

0 3 

 7     2   

48 31.2

0 10 

 14     2 15  

49 9.07 2  8     3   

50 48.2

0 5 

 17     4   

51 
4.02 

FAR

A  

 bun

ă 

       

9   Dealu 

Mare 

Frăsinet  

52 63.5

1 8 

0.5 40    1 3   

53 98.7

2 8 

0.5 20     3   

1

0 

 Cerna  59 
44.7

9 

PRE

DAR

E 

80 

%pa

dure 

     4  1 

60 13.7

3 4 

 3     1  1 

61 69.7

8 4 

 7     2  1 

62 33.7

8 4 

 10     1   

1

1 

Cerna II 65 12.4

6 3 

 4     0.5   

1

2 

Corșoru   26 30.5           

27 88.3 1       1   

28 43.3 1 0.5     2   0.5 

29 95.2

4 1 

      1   

1 Buciumu 30 
40.5
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3 8 

31 37.1

2 1 

      1   

32 81.2

8 3 

2     1    

33 32.5

4 1 

      1  0.5 

1

4 

Zăvidanu 34 18 1          

35 22 1 1     1 0.5  0.5 

1

5 

Buciumu-

Zăvidanu 

54 15.3

5 1 

0.5    10 1   5 

1

6 

Găuriciu -

Marginea 

36 49.9 1          

37 13.9           

38 80.3

5 3 

5     1 2  1 

38/1 80.3

5 3 

      0.5   

39 11.8

2 1 

1     1 0.5   

1

7 

Cocini 40 1.4 1       1  0.5 

41 5.2 0.5 1     1 0.5  0.5 

42 19.8

7 4 

 10     0.5   

43 68.4

6 5 

 10     0.5   

1

8 

Capela –

Izvoru 

Rece 

44 

50.7

5 2 

 17        

1

9 

Obștea 

Marița 

55 23.5

7 2 

 1     1  1 
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56 25.9

1 2 

4 3  0.5  1 2  1 

57 50.8

2 

7  7     2   

2

0 

 

Oteești –

Cojocaru 

Nicolae 

58 

29.3

9 

3 1 5  0.5  2 

 

1   

2

1 

 Valea 

Cerni - 

Cojocaru 

Ion 

63 9.05     5      

2

2 

Valea 

Cerni – 

Băluță 

Larisa 

64  3.33     2      

2

3 

Fanete 

particulari 

sector VIII 

66  15 2       2  1 

67 

20 

4          

2

4 

Fanete 

particulari 

sector XI 

68 18.4           

69 27.6    1    1  1 

70 18.0

1 

   1    1  1 

 

71 15.0

4 

   1    1  1 

72 21.4        1   

73 41.3           

74 24.2    1    1  1 

75 30.4    1    1  1 

76 1.2           

77 1.2           
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78 40    1    1  1 

79 50.4

7 

       1  1 

80 22.3           

81 7.1     1      

82 48.2

3 

       1  1 

83 39.5        1   

84 54.0

5 

          

2

5 

Pășuni 

fânețe 

Dealu 

Mare- 

Frăsinet 

85 10 2  3     1  1 

86 22.6 2  4        

87 45        1  1 

88 35.4

5 

       1  1 

2

6 

Fanete 

particulari 

sector III 

89 

30 

          

2

7 

Fanete 

particulari 

sector II 

90 

 15 

          

91 37           

92 
95.0

5 

        3 

dre

naj 

2 

93  
73.2

5 

        3 

dre

naj 

2 

94 72.1

2 

          

95 
92.1
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3 

2

8 

Fanete 

particulari 

sector V 

96 

76.1 

        3 

dre

naj 

1 

97 

64.4 

        3 

dre

naj 

2 

98 41.8           

99 

84.4 

        2 

dre

naj 

 

100 
79.6

5 

       4 3 

dre

naj 

 

 

 

101 

93.6

5 

        5 

dre

naj 

 

2

9 

Fanete 

particulari 

sector IX 

102 30.2           

103 15.4           

104 

22.8 

       1 2 

dre

naj 

1 

105 

84 

        3 

dre

naj 

1 

106 

32.3 

4       1 3 

dre

naj 

1 

107 11.6           

108 

30.3 

       1 3 

dre

naj 

 

109 3.1           

110 32.2           

111 40.1           
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TOTAL  153 31 190 8 14 21.5 25 89 48 36 

 
   În trupul Cerna , parcela 59 suprafaţa de 44.79 ha este acoperită de arbori cu consistenţă 
peste 04 se recomandă studi specializate conform codului silvic pentru a constata 
posibilitatea schimbării categoriei de folosințăși trecerea suprafeței în domeniul silvic ori 
readucerea consistenței categoriei lemnoase și reintroducerea parcelei în categoria de 
folosință pășune 
 
Pentru reușita acțiunii de îmbunătățire a pășunilor au fost propuse următoarele 
lucrări : 

� Înlăturarea vegetației arbustifere  – 153 ha  
� Târlirea pășunilor cu animale  -31 ha 
� Combaterea ferigii mari din pășunii -116 ha 
� Lucrări de captare izvoare  pe suprafața de -7000 metri liniari  
� Lucrări de culegere a pietrelor 14 ha  
� Distrugerea mușuroaielor si nivelarea 21.5 ha 
� Evitarea supratârliri - 36 ha  
� Lucrări de combatere a eroziuni de suprafață – 89 ha 
� Lucrări de drenării și desecări  pe suprafața de  33 ha 
� Supraînsămânțarea pajiștilor   - 36 ha 

Având în vedere că suprafața pe care se propune prezentul Amenajament  Pastoral  face 
obiectul Plății pe Suprafață pe Măsura 10 – AGRO-MEDIU și CLIMĂ P.N.D.R. 2014 - 
2020, trebuie să ținem cont de următoarele aspecte: 

 
Potrivit prevederilor art. 93 şi 94 din Regulamentul nr. 1306/2013, normele 

privind ecocondiţionalitatea cuprind:  
 

� Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) şi  
� Bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC), 

Cerințe specifice  
� Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă 
�        Utilozarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în 

echivalent a maximun 40 kg N.s.a./ha (1 UVM/ha) 
�  Cositul poate începe doar după data de 1 iulie(pentru terenurile situate cu 

altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m sau după data de 15 iunie 
pentru terenurile situate cu altitudini medii mai mici de 600m). 

� Pășunatul se efectuează cu maxim 1UVM pe ha  
� Lucrările  cu utilaje ușoare pe pajiștile permanente utilizate ca fânețe- 

cositul se poate efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (utilaje cu 
lama scurtă și viteză mică de deplasare) fiind interzisă folosirea utilajelor 



191 
 

grele  definite în baza cadrului stabilit în Anexa II a regulamentului 
menţionat. 

Pentru anii 2015 şi 2016 normele privind ecocondiţionalitatea cuprind şi 
obligaţia păstrării raportului dintre suprafaţa terenurilor destinate pajiştilor 
permanente şi suprafaţa agricolă totală, declarate de fermieri în anul 2007, numit 
raport de referinţă. 

Potrivit prevederilor legislaţiei europene şi naţionale,orice fermier care 

solicită plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii (ANT) trebuie să respecte 

aceste norme pe tot pacursul anului,pe toate parcelele agricoledin cadrul 

exploataţiei, indiferent de mărimea lor(inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care 

nu mai sunt folosite în scopul producţiei) 

Înainte de a se efectua lucrările specifice de îmbunătățire a covorului ierbos 
prin diferite metode și mijloace cunoscute, sunt necesare lucrări de eliminare a 
factorilor limitativi majori ai productivității pajiștilor cum sunt: eroziunea solului, 
excesul sau lipsa de umiditate, reacția extremă a solului acidă sau bazică, invazia 
de vegetație lemnoasă și buruieni, denivelarea terenului și altele. 

 

 
6.2.1. Combaterea vegetaţiei lemnoase nevaloroase din pajişti 

      În absența lucrărilor anuale de curățiri și în urma folosirii neraționale și în 

special abandonul sau subîncărcarea cu animale , speciile lemnoase se 

instalează treptat pe pajiști, mărindu-și gradul de acoperire de la un an la 

altul. 

     După un număr mai mare de ani de absență a lucrărilor de îngrijire , se 

instalează și se dezvoltă o vegetație lemnoasă a cărei defișare se poate efectua 

pe bază de studii și documentații în care se prevăd toate detaliile privind 

organizarea , execuția lucrării și valorificarea materialului lemnos, conform 

normativelor. 

       Pășunile cu arbori sunt acele suprafețe pe care datorită neexecutării lucrărilor 

de întreținere și curățire s-a instalat  vegetație forestieră menționăm că în UAT 

Vaideenii  pe suprafața de 153 ha  sa instalat vegetație arbustiferă cu consistență de 

la 0.1- 0.6 ) în următoarele trupuri de păsuni   Ursulețu  3 ha, Ursu   12ha , Dîrjala 5 

ha  , Căpățâna 4.5 ha, Balota 3,5 ha, Cășerie 1,5 ha, Milescu 2 ha, Brădățele 25 ha  

Dealu Mare Frăsinet 16 ha ,Cerna 12 ha, CernaII 3 ha Corșoru 3 ha , Buciumu 5 ha , 
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Zăvidanu 2 ha , Buciumu Zăvidanu 1 ha , Găuriciu –Marginea 8 ha , Cocini 10.5 ha 

, Capela Izv –Rece 2 ha,OPbștea Marița 11 ha , Oteești Cojocaru Nicolae 3 ha ,  

fânete particulari sector VIII 6 ha , Pășuni Fânețe Dealu Mare Frăsinet 4 ha , fănețe 

particulari sector IX 4 ha  

       În acest caz se impune: 

          - fie tăieri de  defișare și şi valorificarea materialului lemnos care a invadat 

pajiştea după ce aceasta a fost o dată transformată sau a crescut pe pajişte în 

decursul timpului, se face de către beneficiarul pajiştii, cu respectarea prevederilor 

şi nor-melor silvice de tăiere a materialului lemnos, şi în acest caz, ţinând seama ca 

să se lase arborete pentru protecţie şi adăpost. În acest caz se va readuce pajiștea la 

categoria de folosință pășune 

       - fie se vor întocmi studi specializate conform Codului silvic pentru a constata 

posibilitatea schimbării categoriei dr folosință  și trecerea parcelei în domeniul 

silvic. Prin păstrarea ca pădure a unor suprafeţe de pajişti deja împădurite şi 

cedarea în schimb a altor suprafeţe egale din fondul forestier de pe care pădurea a 

fost sau este prevăzută a se exploata economia naţională are un dublu câştig, 

reducându-se cheltuielile de defrişare şi respectiv de plantarea pădurii. Ca şi în 

cazul transformării pădurilor şi a păşunilor împădurite, o parte din arboretele 

existente pe pajişte îşi găseşte justificarea şi nu se va defrişa, fiind necesară ca zonă 

de protecţie pe versanţii torenţilor şi apelor curgătoare, în jurul ravenelor şi 

ogaşelor, pe grohotişuri, porţiuni pietroase cu strat de sol subţire, pante peste 300, 

în vecinătatea pădurilor, precum şi benzile cu rol de filtru antierozional şi 

umbrarele pentru animale. Pe pantele între 200 şi 300 se lasă benzi pe curbele de 

nivel, porţiunile defrişate alternând cu cele nedefrişate, benzile având lăţimi 

variabile, în raport cu înclinarea pantei. 

    Până la o anumită limită, vegetația forestieră sub formă de arborete pe pajiștile 

are o influență binefăcătoare asupra solului, vegetației ierboase și în general 

economiei pastorale, pentru dublul său rol pe  care-l îndeplinește: 

de protecție a solului, a pajiștii și de adăpost și refugiu pentru animale în caz de 

intemperii; 

de a satisface nevoile de material lemnos pentru construcții pastorale. 

Pentru persoanele particulare tăirea, defrișarea și valorificarea materialului lemnos care a 

invadat pajiștea se face de către beneficiarul pajiștii, cu respectarea prevederilor și normelor 

silvice  de tăiere a materialului lemnos. 
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      Tăierile și valorificarea materialului lemnos de pe pășunile împădurite sau de pe 

terenurile de păduri ce au fost destinate ca pășuni se face de către inspectoratele silvice  și de 

către beneficiarul pajiștii,  în baza unor, studii specializate conform codului silvic pentru a 

constata schimbarea categoriei de folosință și trecerea în domeniul silvic  ori, reducerea 

consistenței categoriei lemnoase și reiontroducerea parcelelor în categoria de folosință 

pășune. 

Pentru persoanele particulare tăirea, defrișarea și valorificarea materialului lemnos 
care a invadat pajiștea se face de către proprietarii de drept ai  pajiștii, cu respectarea 
prevederilor și normelor silvice  de tăiere a materialului lemnos. 
 

 

 

Tăierile și valorificatea materialului lemnos de pe pășunile împădurite sau de pe terenurile 

de păduri ce au fost destinate ca pășuni se face de către inspectoratele silvice sau pe baza 

amenajamentului pastoral, ținând seama de necesitățile arboretelor, așa cum s-a arătat. 

Recomandări: 

• Nu se taie copacii izolaţi din pajişti. 

• Pe suprafeţele cu arborete, ce au rol de protecţie, nu se păşunează şi nu se 

fac nici un fel de lucrări, decât numai operaţiuni de igienă – de extragere 

de arbori uscaţi, doborâţi de vânt, a crăcilor rupte şi căzute. 

 Se curăţă copacii sau pomii fructiferi din pajişti și se taie crengile până la 

înălţimea de 2 m, spre a înlesni circulaţia animalelor şi a permite pătrunderea 

luminii care favorizează creşterea ierbii. 

Metode de combatere a vegetaţiei lemnoase nevaloroase din pajişti. 

Caracteristic pentru arborii şi arbuştii din grupa foioaselor este faptul că ei 

lăstăresc foarte puternic şi chiar în condiţii neprielnice, atât din colet - mesteacănul, 

carpenul, fagul - cât şi din colet şi rădăcini - aninul, porumbarul, măcieşul, murul. 

La executarea lucrărilor de defrişări trebuie să se ia în consideraţie aceste 

particularităţi şi să se scoată coletul (butucul) la speciile care lăstăresc din colet şi 

coletul cu cât mai multe rădăcini la cele care lăstăresc şi din rădăcini. 

Tăierii arboretelor se poate face cu unelte manuale şi fierăstraie mecanice 

purtate. Defrişarea arboretelor dăunătoare se poate face şi mecanizat, prin 

dezrădăcinare, cu ajutorul maşinilor sau plugurilor speciale, tractate. 
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O metodă nouă, mult mai eficientă, de distrugere a lăstărişului, este aceea a 

folosirii substanţelor chimice, a arboricidelor. Această metodă o completează şi 

desăvârşeşte pe cea a tăierii arboretelor cu tulpini a căror grosime este peste 5 cm 

(Maruşca T. şi colab., 2014). 

Datorită substanţelor de rezervă acumulate în butuc şi în organele subterane 

a1e arboretelor s-a constatat că la unele specii mai apar lăstari şi în urma aplicării 

tratamentelor. Aceasta face necesară repetarea tratamentului atât în acelaşi an cât şi 

în anul următor. Substanţele chimice folosite ca arboricide nu sunt toxice pentru 

gramineele perene care alcătuiesc covorul ierbos al pajiştii. Ca măsură preventivă, 

în timpul aplicării tratamentelor şi câteva zile după aceea, este necesar ca pe 

terenurile respective păşunatul să fie oprit (Maruşca T. şi colab., 2014). 

 

Păducelul (Crataegus monogyna) şi porumbarul (Prunus spinosa) sunt specii 

rezistente la acţiunea substanţelor chimice. Tordon 101, aplicat de două ori în doze 

de câte 5 1 la ha, provoacă uscarea frunzelor şi a vârfurilor de creştere, mai 

pronunţat la Prunus spinosa şi mai slab la Crataegus monogyna, chiar în anul 

tratamentului. În anul următor, datorită efectului remanent, lăstarii şi tufele îşi 

continuă uscarea. Târziu, în cursul verii, din anul următor tratamentului, apar noi 

lăstari, alimentaţi din rezervele organelor subpământene, dar numărul lor este mic 

şi creşterea slabă. Prin repetarea tratamentului se ajunge la distrugerea completă 

(Maruşca T. şi colab., 2014). 

Murul (Rubus sp.) s-a dovedit slab rezistent. Kuron, aplicat de două ori în 

doze de câte 5 1 la ha, provoacă uscarea completă a plantelor, încă în anul 

tratamentului. Într-o încercare făcută pe o pajişte din masivul Poiana - Ruscăi, 

invadată de Rubus sp., după defrişarea arboretelor, prin tratare cu 5 1/ha sare de 

amine, aplicată în luna august, când lăstarii aveau înălţimea de 10 cm, s-a realizat 

uscarea completă a acestora încă în anul respectiv (Maruşca T. şi colab., 2014). 

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. 

Materialul corespunzător va fi utilizat în construcţii cu prioritate la cele 

pastorale din zonă, inclusiv la împrejmuirile de tarlalizare sau pentru alte scopuri 

gospodăreşti sau de industrializare. 
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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, folosind tărgi sau roabe, pentru transportul lor 

în vederea aşezării pe firul ravenelor şi ogaşelor deschise sau sub formă de stive 

regulate pe porţiuni de pajişti erodate, orientate cu lungimea pe curba de nivel, sau 

se aşează ca gard de delimitare a tarlalelor de păşunat. 

 

Sunt excluse de la defrişare suprafeţe acoperite cu jneapăn (Pinus mugo) sau specii 

rare ca: zâmbru (Pinus cembra), zadă (Larix decidua), tisă (Taxus baccata), smirdar 

(Rhododendron myrtifolium), ocrotiţi prin legi speciale şi declarate monumente ale naturii.  

Jipul sau jneapănul (Pinus mugo) - trebuie să fie exclus de la tăiere, să fie protejat 

şi păstrat în starea în care se află, indiferent pe ce terenuri se găseşte. Aceasta prin 

faptul că jneapănul este cantonat pe terenuri, cu pante mari, cu solul superficial, cu 

asociaţii ierboase inferioare şi puţin productive, cu un potenţial de asemenea scăzut şi cu 

slabe perspective de îmbunătăţire, iar cheltuielile de curăţire şi eliberare a terenului de 

material lemnos sunt mari, cu totul nerentabile. Şi chiar dacă se găseşte pe terenuri plane, 

suprafeţele curăţate de jip nu pot ameliora situaţia producţiei de masă verde în etajul alpin 

inferior decât într-o măsură neînsemnată. 

 

Recomandări:  
• Nu se taie copacii izolaţi din pajişti.  
• Se curăţă copacii sau pomii fructiferi din pajişti și se taie crengile până la 

înălţimea de 2 m, spre a înlesni circulaţia animalelor şi a permite 
pătrunderea luminii care favorizează creşterea ierbii.  

• Pe suprafeţele cu arborete, ce au rol de protecţie, și pe pășunile alpine din 

munții „ Corșoru ”și „Buciumu” nu se fac nici un fel de lucrări, decât 

numai operaţiuni de igienă – de extragere de arbori uscaţi, doborâţi de 

vânt, a crăcilor rupte şi căzute. 

• Sunt excluse de la defișare  benzile de păşuni naturale situate pe 

terenurile în pantă de 100-300 înclinaţie, este bine să alterneze cu benzi 

antierozionale nedefrişate late de 5-25 m în funcţie de pantă, respectiv cu 1 

m peste 5 m pentru fiecare grad peste 100 înclinaţie. De asemenea se lasă 

benzi nedefrişate în apropierea ogaşelor şi ravenelor şi pe versanții 

predispuşi alunecărilor de terenuri cât şi unele pâlcuri care să servească ca 
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umbrare pe păşuni în locurile de odihnă şi adăpat al animalelor.

 

Fig. 31 Aspect cu vegetația lemnoasă jneapăn (Pinus mugo )  trupul de pășune ,,Cășerie” 
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  Fig. 32Aspecte cu vegetația lemnoasă smârdar(Rhododendron myrtijolium) 
 
6.2.2 Combaterea ferigii mari din pășunii 
 
Una dintre cele mai periculoase buruieni care a invadat în ultimele două decenii 
pajiștile de deal și montane  de la noi este Pteridium aqullnum denumită popular 
feriga mare  iar în suprafața luată în studiu a fost identificată pe suprafața de 190 
ha în următoarele trupuri de pășune; 
 Brădățele 46 ha , Dealu Mare Frăsinet 60 ha ,Cerna I 20 ha, CernaII 4 ha,  Cocini 20 
ha , Capela Izv –Rece 17 ha,Obștea Marița 11 ha , Oteești Cojocaru Nicolae 5 ha și 
Pășuni Fânețe Dealu Mare Frăsinet 7 ha  
Pteridium aqullnum- este o specie erbacee perenă ,cu rizomi groși, ramificați și cu 
frunze care ajung la 1-2 m înălțime .Pe partea inferioară a frunzei se află spori cu 
rol în îmulțirea plantei. 
      Dintre metodele de combatere le amintim pe cale mecanică,termică,biologică si 
chimică. 
       Planul de combatere trebuie să fie întocmit pe termen lung și să țină seama de o 
serie de aspecte în luarea deciziilor ; creșterea productivității terenurilor, 
prevenirea eroziuni solului, conservarea naturii ,calitatea peisajului etc. 
 
Metode de combatere 

Dintre metodele de combatere le amintim pe cale mecanice, termice, biologice 
şi chimice. Având în vedere caracteristicile speciei Pteridium aquilinum metodele 
de combatere trebuie să se bazeze pe fiziologia sa: schimburile care au loc la nivelul 
mugurilor dorminzi, conţinutul în glucide, ciclurile de translocare ale acestora etc.  
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Planul de combatere trebuie să fie întocmit pe termen lung şi să ţină seama de o 
serie de aspecte în luarea deciziilor: conservarea naturii (floră, faună); sănătatea 
umană şi animală; creşterea productivităţii terenurilor; prevenirea eroziunii 
solului; calitatea peisajului şi alte considerente silvice, arheologice, economice, etc.  

Combaterea mecanică a speciei Pteridium aquilinum, cosirea, tocarea 
(zdrobirea), călcarea cu animale şi discuitul sunt cele mai frecvent menţionate în 
literatura de specialitate. Primele trei trebuie să fie realizate în perioada de creştere 
intensă a ferigii. Aratul şi discuitul distruge o parte din rizomi şi îi expune la 
acţiunea gerului, dar în majoritatea zonelor de deal şi munte, aratul este greu de 
realizat datorită pantelor accentuate, neuniformităţii terenului, roca la suprafaţă, 
lipsei căilor de acces, etc.  
 În ceea ce priveşte acţiunea animalelor asupra acestui tip de vegetaţie, ea nu 
se poate exercita cu mare eficacitate, datorită particularităţilor biologice ale ferigii şi 
condiţiile în care se instalează. Astfel, rizomii bine aprovizionaţi în substanţe de 
rezervă situaţi în profunzime în sol sunt inaccesibili călcării de către animale, care 
nu pot acţiona de cât asupra frunzelor.  
Principiul epuizării rizomului, ca singura modalitate de acţiune prin animal 
necesită o perioadă lungă de timp şi cu încărcătură instantanee ridicată, astfel că nu 
există decât rare situaţii de control al ferigii prin animal.  
 Simpla utilizare a păşunatului extensiv, corespunzând la aproximativ 60-90 
de zile de păşunat/ha şi o încărcătură instantanee de 1000 kg greutate vie/ha, a 
determinat a reacţie defensivă a ferigii care s-a manifestat printr-o creştere a 
densităţii frunzelor (30-40 frunze/mp) la sfârşitul lunii iulie, o reducere a înălţimii 
cu aproximativ 50% faţă de neexploatate, respectiv o producţie anuală de 5 t/ha SU 
de ferigă faţă de 9 t/ha SU de ferigă în situaţia de abandon. Taurinele au o eficienţă 
mai mare decât ovinele, în combaterea ferigii, dar trebuie avut grijă ca animalele să 
fie hrănite corespunzător , înainte de a fi introduse pe suprafeţele cu ferigă, pentru 
a se evita cazurile de intoxicare. 

Recomandări: combaterea speciilor neconsumate de animale din păşuni, 
prin cosiri repetate şi eliberarea terenului de resturile vegetale.  
Această operaţiune este obligatorie după fiecare ciclu de păşunat şi cu precădere 
înainte ca speciile nedorite să fructifice, evitând astfel proliferarea lor.  
Obligatoriu, primăvara înainte de intrarea cu animalele pe păşune se fac cosiri 
de curăţire a pajiştii. 
 

Nu se aplică combaterea chimică pentru cei ce sunt sub angajament APIA și aplică 

Măsurile de agromediu! 
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Pteridium aquilinum  

 
 
6.2.3.Lucrări de captare a izvoarelor 
 
   Izvoarele sunt ape subterane ieșite la suprafață în punctele unde situația 
geomorfologică este favorabilă , pot avea apă de calitate bună și în cantitate mare și 
pot alimenta diferiți consumatori însă necesită aducțiuni pe lungimi diferite. 
   Izvoarele descendente apar pe coastele munților sub formă de vână concentrată 
sau răsfirate de-a lungul intersecției versantului cu stratul impermeabil . 
 La proiectarea lucrărilor  de  captare se va ține seama de următoarele: 

- Lucrările de captare se vor amplasa în locul de ieșire real al izvorului. Dacă 
se amplasează mai sus izvorul poate să dispară prin deviere, iar dacă se 
amplaseză mai jos, se exploatează până la epuizare un debit prea mare , 
drenajul zonei fiind puternic 

- Pentru menținerea calității apei se vor lua măsuri de protecție împotriva 
apelor meteorice, de șiroire, evitându-se stagnarea și infiltrarea acestora în 
ansamblul captării. 

- Captarea să fie ușor vizibilă de personalul de exploatare, însă la adăpost de 
accesul animalelor și persoanelor care nu au legătură cu ea. 

- Materialele folosite la construcțiile și instalațiile sistemului de captare trebuie 
să fie rezistente la la eventual agresivitate a apei de izvor. 
Lucrări de captare a izvoarelor se impugn pe suprafața de 7000 metri liniari 
din care pe păsunea din „Cășerie ”1000 ml si pe suprafețele  Fânețe 
particulari sector XI 6000 ml 

 
 

6.2.4 Lucrări de curăţire a pietrelor si scoatere a ciotelor  

 
Prin lucrări de curăţire se îndepărtează de pe pajişti pietrele, cioatele,  

buturugile şi alte resturi vegetale aduse de ape. Acestea se execută manual.Pe 
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terenurile în pantă, cu înclinaţii mai mari se acţionează cu atenţie pentru strângerea 

pietrelor şi cioatelor pentru a nu declanşa eroziunea solului. 

În scopul recuperării suprafeţelor sustrase de la producţie datorită prezenţei 

scheletului la zi se impune strângerea pietrelor mobile şi semiîngropate, acolo unde este 

posibil. Stângerea lor se va face manual şi vor fi transportate cu tărgi sub formă de stive 

regulate pe porţiunile de păşune erodate. 

Lucrare ce se impune pe suprafața de 14 ha  următoarele trupuri de pășune  
Ursulețu 5 ha , Obștea Marița 0.5  ha , Oteești Cojocaru Nicolae 0.5 haValea Cerni 
Cojocaru Ion 5 ha , Valea Cerni Băluță Larisa 2 ha  și  Fânețe particulari sector XI 1 
ha .  
 
 

 
Fig 33 Imagini din pajiștea analizată 
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Fig 34 Imagini din pajiștea analizată 
 

6.2.5. Combaterea eroziunii de suprafață a solului 
        Eroziunea de suprafață a solului poate fi produsă de ploi torențiale sau la 
topirea zăpezilor și se numește eroziune pluvială sau de vân când poartă numele 
de eroziune eoliană și in funcție de grosimea stratului de sol dislocat poate fi 
eroziune de suprafață su de adâncime . 
       Pe raza UAT Vaideenii s-a observat fenomene de eroziune   pe suprafața  de 89 
ha de trupurile de pășune: Ursu 6 ha, Dărjala 5 ha Căpățâna 5 ha Balota 4 ha , 
Cășerie 3 ha , Milescu 1,5 ha , Brădățele 12 ha Dealu Mare Frăsinet 6 ha Cerna I 8 ha 
Cerna II 0.5 ha Corșoru 2 ha Buciumu 2 ha , Zăvidanu 0.5 ha , Găuriciu Margine 3 
ha , Cocini 2.5 ha Obștea Marița 5 ha , Oteești Cojocaru Nicolae 1 ha , Fanete 
particulari sector VIII  2 ha , Faneteparticulari sector XI  10 ha Pășuni Fânețe Dealu 
Mare Frăsinet 3 ha , Faneteparticulari sector V  4 ha și  Fanete particulari sector IX 3 
ha  
     Pentru prevenirea eroziuni de suprafață se propun următoarele măsuri: 

- Limitarea sezonului de pășunat la cel optim și interzicerea pășunatului pe 
perioada de toamnă iarnă devreme ,pentru ca ierburile să se ,, odihnească  în 
sezonul rece; 
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- Evitarea pe cât posibil a pășunatului pe pante pe timp ploios și sol umed 
căutând locurile mai zvântate ,bine drenate sau terenuri plane; 

- Respectarea încărcăturii cu animale, evitarea suprapășunatului și supratârliri 
care răresc și produc goluri în covorul ierbos a cărui sol este mai sensibil la 
eroziune.; 

- Fertilizarea cu îngrășăminte organice (gunoi și târlire ) pentru îndesirea 
covorului ierbos, realozarea  unor producții de iarbă corespunzătoare și a 
unei țeline dese; 

- Supraînsămânțarea golurilor din pajiște și a celor cu covor rărit datorită 
diferitelor cauze amintite mai înainte. 

-  Pe pajiștile 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 și se tăvălugește. 

- Amplasarea pe pășuni a unor perdele de protecție pe curbele de nivel,arbori 
solitari sau în pâlcuri pentru echilibru hidrologic , protecția solului și a 
animalelor în sezonul de pășunat. 
 

Metode de combatere  
          - desecarea prin canale deschise  se folosește în cazul  excesului de apă la 
suprafața pajiștilor,rezultat din scurgerile de pe terenurile învecinate, din 
acumularea apei de precipitații și din acumularea apei în depresiunile erenului. 
Evacuarea apei în aceste condiții trebuie să se facă în timp scurt. Metoda constă 
în construirea unor rețele de canale sau șanțuri cu o pantă continua de scurgere 
spre recipientul din apropiere(râu,pârâu, lac etc.)Metoda este eficientă și ăn 
cazul  terenurilor cu pantă mica. Evacuarea apei se face în timp scurt.Canalele 
de desecare scot din folosință suprafețe mai mari de teren,însă sporurile de 
recoltă care se obțin, precum și valoarea calitativă ridicată a recoltei justifică 
folosirea acestei metode. 
        - desecarea prin canale închise(drenajul) se folosește pe terenurile unde se 
urmărește  scăderea nivelului apei freatice.Această metodă este mai costisitoare 
dar nu se scot  din producție decât suprafețe mici de teren (canalul 
principal).Rețeaua deasă de canale ,săpate pentru amplasarea acestor drenuri,se 
acoperă ulterior cu pământ și se crează o neuniformizare  a compoziției 
floristice a pajiștii,deoarece porțiunile fără vegetație se îmburuienează.Pentru 
înlăturarea acestui neajuns este necesar să se însămânțeze aceste fâșii cu 
amestecuri de graminee și leguminoase perene. 
Pe pajiștile natural se folosește cu rezultate  foarte bune drenajul cârtiță. Acesta 
are o capacitate mai redusă de transport pentru apă însă nu solicită săparea 
șanțurilor de  amplasare a drenurilor. 

            -desecarea biologică constă în plantarea unor specii lemnoase cu consum mare 
de apă. Metoda se utilizează pe suprafețe cu exces moderat de apă și anume pe 
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pajiștile de luncă, inundate periodic primavera. Se plantează esențe lemnoase ca: 
plopul, frasin, salcie, platan ș.a. Plantarea se poate face în masiv ,constituind 
umbrare pentru animalele care pășunează, sau în fîșii(benzi) care delimitează 
tarlalele pășunii. 
 
6.2.6. Combaterea eroziunii de adâncime și alunecări 
Eroziunea de adâncime produsă de scurgerea concentrată a apei pe versanţi, în 
fază incipientă poate să producă şiroiri (1-5 cm adâncime), rigole mici (5-20 cm) şi 
rigole mari (20-25 cm) ce pot fi nivelate cu mijloace mecanice simple. Într-un stadiu 
mai avansat al eroziunii solului se produc ogaşe (0,5–3 m) şi ravene (3-30 m 
adâncime) care necesită lucrări speciale cu consolidare.  
      Eroziunea de adâncime şi alunecările de terenuri odată instalate sunt cu mult 
mai greu de stăvilit decât eroziunea de suprafaţă. De aceea şi efectele lor sunt mai 
severe şi cu mult mai distrugătoare, afectând construcţii şi căi de acces, modificând 
în final relieful. 
       Eroziunea de adâncime este favorizată în primul rând de activităţile umane 
greşit aplicate pe terenurile în pantă cum ar fi lucrările solului şi circulaţia din deal 
în vale perpendicular pe curbele de nivel, nepăsarea existentă la apariţia şiroirilor 
şi rigolelor pe terenurile dezgolite de vegetaţie mult mai uşor de anihilat prin 
nivelare şi înierbare până la evoluţia lor spre ogaşe şi ravene, defrişarea vegetaţiei 
lemnoase de pe ogaşele şi ravenele consolidate deja în timp, păşunatul haotic cu 
trecerea animalelor peste eroziunile active şi alte cauze.  
Alunecările de teren se produc în principal în zonele afectate de eroziunea de 
adâncime, datorită unor perturbaţii grave asupra circulaţiei apei în sol, structuri 
geologice cu straturi impermeabile în profunzime, stagnarea apei în glimee, crearea 
unui pat de alunecare şi multe alte cauze din care defrişarea vegetaţiei lemnoase pe 
terenurile cu risc ridicat de producere a alunecărilor este una din cele mai 
importante. 
 
Pe raza UAT Vaideenii s-a observat fenomene de eroziune de adâncime pe 
suprafața  de 45  ha de trupurile de pășune:  Brădățele 12 ha, Fanete particulari 
sector II  6 ha , Faneteparticulari sector V  16 ha  ,  și  Fanete particulari sector IX 11 
ha  
Acţiuni de combatere  
Măsurile preventive de combatere a eroziunii de adâncime sunt asemănătoare cu 
cele pentru eroziunea de suprafaţă care sunt legate de respectarea normelor de 
păşunat, înierbările şi împăduririle de protecţie.  
După declanşarea eroziunii de adâncime sunt necesare lucrări imediate de 
intervenţie pentru stăvilirea ei, înainte ca situaţia să se agraveze şi mai mult.  
Pe suprafeţele în pantă unde au apărut şiroiri şi rigole se pot lua măsuri de nivelare 
cu mijloace mecanizate (grape cu discuri, nivelatoare, etc.), pregătirea patului 
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germinativ, fertilizare organică şi/sau chimică, semănatul unui amestec de ierburi 
perene adecvate zonei şi folosirea pajiştii în regim de fâneaţă în primul an până la o 
înţelenire şi consolidare corespunzătoare a covorului ierbos protector.  
Pe terenurile unde eroziunea de adâncime a ajuns la stadiul de ogaş sau ravenă 
sunt necesare lucrări mai ample de artă, proiectate de specialişti autorizaţi în 
domeniu şi executate de întreprinderi (firme) de prestări servicii pentru 
îmbunătăţiri funciare. Cele mai răspândite lucrări sunt: cleionajele simple sau duble 
din garduri de nuiele, pozate pe firul văii formate de ogaş sau ravenă. Cleionajele 
simple (Fig.6.1) sunt făcute din garduri de 50-70 cm înălţime, aşezate pe direcţia 
curbelor de nivel la distanţa de 2-4 m unul de altul în funcţie de mărimea pantei, 
fixate la cel puţin 30 cm sub nivelul solului.  
În amonte şi aval de cleonaj se pot planta primăvara devreme sade de salcie care 
vor consolida şi mai bine terenul.  
Cleionajele duble (Fig. 6.2) sunt făcute din 2 rânduri de gard cu înălţime de 0,8-1 
m deasupra nivelului solului. Spaţiul liber dintre cele 2 rânduri se umple cu pietriş 
sau bolovani, devenind astfel mai rezistente.  
Parii gardului dublu se întăresc transversal şi longitudinal cu moaze şi longrine. 
Lucrări mai ample de stăvilire a eroziunii de adâncime constau din praguri şi 
baraje confecţionate din lemn, piatră, plasă de sârmă cu piatră (gabioane), zidărie, 
beton, etc. asupra cărora nu insistăm.  
După efectuarea acestor lucrări de artă antierozională, terenul se înierbează sau se 
împădureşte în siguranţă, fără pericol major de declanşare a unor noi procese 
erozionale. 
 

 
 
Fig. 35. Cleonaj simplu 
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Fig. 36. Cleonaj dublu 
Stăvilirea alunecărilor de teren pune probleme şi mai complicate care necesită la 
rândul lor proiecte şi execuţie de lucrări de strictă specialitate.  
     Prima măsură împotriva alunecărilor de teren constă din captarea izvoarelor de 
coastă şi eliminarea prin drenaj a stagnărilor de apă din glimee, după care se 
execută lucrări mai ample de modelare a terenului şi consolidare urmate de lucrări 
specifice de instalare a vegetaţiei ierboase şi forestiere care sunt cele mai viabile 
soluţii de protecţie pentru o perioadă lungă de timp. 
 
6.2.7. Distrugerea muşuroaielor, nivelarea şi curăţirea  

În marea lor majoritate, pajiștile naturale au suprafața denivelată datorită 

mușuroaielor, eroziunii și alunecărilor de teren, lucrărilor de defrișare a vegetației 

lemnoase, scoaterea cioatelor, drenaj și alte lucrări. 

Muşuroaiele înțelenite de origine animalăsunt principala cauză a 
denivelărilor pe pajiștile naturale. Ele sunt formate de cârtiţe, furnici și mistreți.  

La început acestea sunt de dimensiuni mici și se măresc odată cu trecerea 
timpului, denivelând pajiștea și îngreunând valorificarea ei, în special prin cosire. 

Mușuroaiele de origine vegetală se formează pe tufele dese ale unor 
graminee cum este târsa (Deschampsia caespitosa) și țepoșica (Nardus stricta) sau 
pipirig (Juncus sp.), cioate și buturugi rămase în sol și altele. 

Prin pășunat nerațional pe soluri cu exces de umiditate, de asemenea se 
formează mușuroaie înțelenite numite marghile care se datorează efectului 
combinat de îngheț – dezgheț, pășunatului nerațional cu ovinele și invaziei cu 
țepoșică. 
Distrugerea muşuroaielor anuale neînţelenite se face primăvara sau toamna prin 
lucrările obişnuite  manuale,  constând în tăierea, mărunțirea și împrăștierea lor. 
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Dacă aceste lucrări de întreținere nu sunt efectuate periodic se înțelenesc iar 
distrugerea acestora este mai costisitoare, ducând la apariția golurilor ce necesită 
supraînsămînțări cu  amestecuri de ierburi - floare de fân. 
 
Lucrări de curăţire 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. 
Pe raza UAT Vaideenii s-a observat  mușuroaie  pe suprafața  de 21.5   ha de 
trupurile de pășune: Ursulețu 6 ha , Ursu 5 ha, Milescu 0.5 ha și Buciumu –
Zăvidanu 10 ha  

 
 
Fig 37 . Imagini din pajiștea analizată Trupul Buciumu-Zăvidanu 
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Fig 38 . Imagini din pajiștea analizată Trupul Buciumu-Zăvidanu 
 
 
6.3. METODE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A COVORULUI IERBOS PRIN FERTILIZAR 
6.3.1. Principii de aplicare a îngrășămintelor pe pajiști 
 
          Pajiştea ca o cultură  
       Pentru realizarea unor producţii mari de furaje şi de o calitate corespunzătoare, 
covorul ierbos al pajiştilor permanente (naturale şi seminaturale) şi temporare 
(semănate) necesită a fi susţinut prin fertilizare (organică şi/sau chimică) şi după 
caz corectarea reacţiei solului prin amendare.  
      Cel mai important factor de degradare a covorului ierbos este lipsa sau excesul 
de elemente fertilizante din care se remarcă azotul, fosforul şi potasiul (NPK).  
Pentru realizarea unei tone de substanţă uscată (SU) echivalentul a 4-5 tone de 
iarbă prin recoltă (fân sau iarbă păscută), din sol se extrag în medie 20 – 25 kg N, 2 
– 3 kg P, 22 – 25 kg K şi 4 – 5 kg calciu. 
Se va face o detaliere pentru această lucrare dată fiind complexitatea ei, dar și 
încadrarea în normele naționale și europene cu privire la respectarea normelor  de 
ecocondiționalitate și respectarea Codului de bune practice agricole. 
 
6.3.2. Târlirea pajiştilor cu animalele 
Necesitatea târliri cu animale se impune pe suprafața de 31 ha  în următoarele 
trupuri de pășune : păsuni   Ursulețu  3 ha, Ursu  5 ha , Dîrjala 2 ha  , Căpățâna 1 
ha, Balota 1 ha, Cășerie 2 ha,   Dealu Mare Frăsinet 1ha , Corșoru 0.5 ha , Buciumu 2 
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ha , Zăvidanu 1 ha , Buciumu Zăvidanu 0.5 ha , Găuriciu –Marginea 6 ha , Cocini 1 
ha , Obștea Marița 4 ha , Oteești Cojocaru Nicolae 1 ha ,   

 
 
 

 
Fig. 39 Aspecte cu fenomenul de supratârlire, trupul de pășune analizat 
 
Târlirea -reprezintă un mod de fertilizare a pajiştilor care se execută direct cu 

animalele. Astfel animalele, care sunt ţinute închise în perioada de odihnă peste zi 

dar mai ales în timpul nopţii, lasă pe sol însemnate cantităţi de dejecţii lichide şi 

solide. Astfel de terenuri se întâlnesc des în jurul saivanelor, a stânelor. Se pune 

deci problema folosirii acestor dejecţii în scopul sporirii valorii pajiştilor, a 

producţiilor, cu atât mai mult cu cât cantitatea acestor dejecţii este considerabilă. 

Pentru a se realiza fertilizarea prin târlire animalele sunt ţinute mai multe nopţi pe 

acelaşi teren, în nişte locuri îngrădite, numite târle.  

Suprafaţa strungii, târlei, se calculează în raport cu specia sau numărul animalelor.  

 
S = N x s  

Unde:  

- s este suprafaţa rezervată unui animal;  

- N este numărul de animale din turmă.  

 

Târlirea se execută pe întreg sezonul de păşunat cu o intensitate de 

maximum 2-3 nopţi o oaie/1m2 pe pajişti cu covor vegetal valoros, sau 4-6 nopţi o 

oaie /1m2 pe pajişti degradate.  
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Târlirea se execută cu toate speciile de animale, revenind ca echivalent 2-3 

nopţi 1 UVM/6m2 pe pajişti valoroase sau 4-6 nopţi pe pajişti degradate. 

Depăşirea pragului de 6-8 nopţi o oaie/1m2 sau 1UVM/6m2 duce la degradarea 

accentuată a covorului vegetal prin apariţia speciilor de buruieni nitrofile 

(ştevia, urzica, etc.) cât şi la poluarea apelor, solului, peisajului, îmbolnăvirea 

animalelor şi alte neajunsuri. În nopţile în care se realizează târlirea se 

acumulează cantităţi suficiente de elemente nutritive, care să determine sporirea 

procentului de participare în covorul ierbos a unor specii cu valoare foarte mare 

cum sunt: Loliumperenne, Trifoliumrepens, Trifoliumpratense.  

Menţinerea animalelor pe târlă se realizează cu ajutorul unor garduri mobile 

numite porţi de târlire (sau ţarcuri, oboare, garduri). Acestea au 3-4m lungime, 

1,3m înălţime fiind prevăzute cu 4-5 bare orizontale şi şipci oblice pentru 

asigurarea rezistenţei.  

Porţile din plasă de sârma cu rame metalice uşoare 21-23 kg au o durabilitate 

mai mare, sunt uşor de manipulat şi de fixat în pământ, costul lor amortizandu-se 

în 2-3 ani. Cu asemenea porţi, schimbarea târlei (ocolului) se face de un singur om 

într-un timp relativ scurt. Efectul târlirii se resimte 2-5 ani. Astfel prin mutarea 

succesivă a târlei, în sezonul de pâşunat (în decursul unui an), se poate fertiliza o 

suprafaţă destul de mare de pajişte. 

ATENŢIE!  

Pe pajiştile care sunt sub angajament APIA utilizarea tradiţională a 

gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 30 kg azot substanţă 

activă (N s.a.)/hectar a se vedea Caietul de Agromediu/APIA. 

 

6.3.3. Fertilizarea cu gunoi de grajd şi alte îngrăşăminte organice 
Îngrăşămintele organice, şi mai ales gunoiul de grajd, prin calitatea lor de 

îngrăşăminte complete, au un efect puternic asupra însuşirilor fizico-chimice şi 
biologice ale solului, influenţând consumul elementelor nutritive de către plantele 
de pajişti cu efecte directe asupra producţiei şi calităţii furajului. Dintre aceste 
îngrăşăminte gunoiul de grajd este cel mai des folosit în agricultură datorită 
conţinutului ridicat de elemente nutritive: 1 tonă de gunoi de grajd conţine 4-5 kg 
N, 2-3 kg P2O5, 6-7 kg K2O, 2-3 kg CaO, 1,3-1,5 kg MgO, 0,3-0,5 kg .   Calitatea 
gunoiului de grajd depinde de specia de animale de la care provine, cel mai bogat 
în elemente fertilizante fiind gunoiul de ovine urmat de cel de cabaline şi bovine, 
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iar cel mai sărac este cel de porcine. Deoarece fertilizarea se realizează direct pe 
vegetaţia pajiştilor permanente, este obligatorie folosirea gunoiului de grajd bine 
fermentat, aceasta realizându-se în platforme special amenajate pe o durată de 3-5 
luni de la depozitare, timp în care se pierde 25-30% din greutatea iniţială.   

Cantitatea administrată de gunoi de grajd este în funcţie de compoziţia 
floristică a pajiştilor, de stadiul de degradare a acestora, de gradul de intensivizare 
a pajiştilor şi de cantitatea de gunoi de grad disponibilă în fermă sau în gospodăria 
crescătorilor de animale. Din acest punct de vedere dozele recomandate variază în 
limite foarte largi, respectiv între 20-40 t/ha. Astfel, fertilizarea cu 20 t/ha 
echivalează cu cca 90 kg/ha substanţă activă de azotat de amoniu (sau 300 kg/ha 
substanţă brută) şi 200 kg/ha superfosfat. Aplicarea unor cantităţi mai reduse au un 
efect foarte scăzut, iar la norme mai mari folosirea gunoiului poate deveni 
neeficientă.  

 Epoca optimă de administrare are influenţe puternice asupra 
producţiei pajiştilor. În acest sens administrarea gunoiului de grajd toamna, după 
încheierea vegetaţiei, este cea mai recomandată, în comparaţie cu aplicarea în 
perioada de primăvară. În zonele mai umede, unde se înregistrează cantităţi mai 
mari de precipitaţii, gunoiul de grajd se poate aplica şi primăvara, mai ales pe 
pajiştile folosite ca fâneaţă. De asemenea, gunoiul de grajd este mai bine valorificat 
când se administrează împreună cu doze mici de îngrăşăminte chimice. Efectul cel 
mai important al aplicării gunoiului de grajd se constată asupra îmbunătăţirii compoziţiei 
floristice a covorului ierbos şi a calităţii furajului datorită creşterii proporţiei speciilor de 
leguminoase perene, care la rândul lor fixează azotul atmosferic produs prin simbioză 
aprovizionând cantitatea de nutrienţi din sol. 

Fertilizarea cu gunoi de grajd se face la 3-4 ani de zile, având următoarea 
graduare a sporurilor de producţie în timpul anilor de vegetaţie: în primul an 40%, 
în anul al doilea 30%, în anul al treilea 20%, în anula al patrulea 10%. 

 
6.3.4. Fertilizarea pajiştilor cu îngrăşăminte chimice 
 Pentru toate formele de deținători de pajiști naturale și de animale ce 

sunt sub angajament APIA -masura 10 – Agro-mediu și climăce are ca scop 
încurajarea fermierilor (utilizatorilor de terenuri agricole) să adopte, pe baze 
voluntare, practici agricole care să asigure menținerea valorii de mediu a zonelor 
rurale, menținerea de habitate specifice terenurilor agricole importante pentru 
speciile sălbatice prioritare, precum și utilizarea durabilă a resurselor naturale și 
păstrarea peisajelor tradiționale. 
Cerințele specifice: 

– utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă; 

– utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a 
maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha); 
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– cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile situate în UAT 
cu altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau dupa data de 15 iunie (pentru 
terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mici de 600 m); 

– pășunatul se efectuează cu maximum 1 UVM pe hectar; 

– masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajiștii aflate sub 
angajament nu mai tarziu de două săptămâni de la efectuarea cositului; 

– pajiștile inundate nu vor fi pășunate mai devreme de doua săptămâni de la 
retragerea apelor; 

– nu vor fi realizate însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări (se pot face 
însămânțări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafețe sunt 
afectate accidental); 

– este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au 
angajamente în derulare. 

Structura foarte diversificată a covorului vegetal a pajiştilor permanente, 
formată din numeroase specii de plante din diverse familii botanice, influenţează şi 
o diferenţiere puternică a consumului de elemente nutritive al acestor specii de 
plante. Astfel, speciile cu valoare furajeră ridicată, cum sunt gramineele de pajişti 
sunt mari consumatoare de azot, iar speciile de leguminoase de pajişti necesită un 
consum mai mare de fosfor, calciu şi potasiu.  

În general, pe pajiştile destinate folosirii directe prin păşunat cu animalele, 
plantele consumă mai mult azot ca urmare a refacerii acestora de mai multe ori în 
timpul perioadei de vegetaţie, în funcţie de numărul ciclurilor de păşunat. 

În condiţiile pajiştilor folosite ca fâneţe, unde plantele se recoltează mai 
târziu, scade consumul de azot şi creşte consumul de potasiu şi calciu, acestea 
având un rol important ca substanţe de rezervă în organele plantelor în vederea 
creşterii capacităţii de lăstărire a speciilor valoroase de pajişti. Spre sfârşitul fazelor 
de creştere şi dezvoltare a speciilor de pajişti, respectiv înainte de fructificare, se 
înregistrează un consum mai redus de fosfor, indiferent de modul de folosire al 
pajiştilor.  

Consumul elementelor nutritive ale speciilor de pajişti este puternic 
influenţat de numeroşi factori naturali şi tehnologici: gradul de aprovizionare al 
solurilor în elemente nutritive, evoluţia condiţiilor climatice în timpul perioadelor 
de vegetaţie (în perioadele cu umiditate mai mare creşte consumul de elemente 
nutritive faţă de perioada mai secetoasă) şi nivelul de fertilizare aplicat prin 
măsurile de îmbunătăţire a regimului de nutriţie.  
 Vegetaţia pajiştilor permanente extrage din sol, pentru realizarea unei tone 
de masă verde, echivalentul a 4-6 kg azot, 1-2 kg fosfor, 4-5 kg potasiu şi 2-3 kg 
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calciu. După cum se constată, pajiştile permanente consumă cantităţi foarte mari de 
elemente nutritive din sol, pe care acesta nu le poate asigura în fiecare an şi în 
cantităţi suficiente.  
        Ca urmare, fertilizarea pajiştilor constituie una dintre măsurile cele mai 
importante pentru aprovizionarea în condiţii optime cu elemente nutritive a 
speciilor cu valoare furajeră ridicată din pajişti, asigurându-se, astfel, menţinerea 
unui raport echilibrat între aceste specii şi speciile cu valoare furajeră mai scăzută. 
Fertilizarea unei pajişti permanente prezintă o serie de particularităţi, cum sunt:  

- structura diversă de specii floristice impune şi o diferenţiere a tipurilor şi a 
modului de fertilizare ţinând seama de cerinţele diferite faţă de elementele 
nutritive ale acestor specii;  

- speciile din pajişti au un consum de substanţe nutritive continuu şi cu 
intensităţi diferite pe toată perioada de vegetaţie, ceea ce necesită aplicarea 
îngrăşămintelor în mod repetat pentru a realiza refacerea vegetaţiei pentru 
următoarele cicluri de păşunat sau de recoltare prin cosire, dar şi pentru o 
repartizare uniformă a producţiei în cursul perioadei de vegetaţie;  

- aplicarea îngrăşămintelor organice sau chimice nu se încorporează în sol, ci 
la suprafaţa acestuia, direct pe vegetaţia existentă, favorizând o creştere mai 
mare a coeficientului de folosire a elementelor nutritive faţă de plantele de 
cultură de pe terenurile arabile; în urma aplicării îngrăşămintelor pe pajişti 
coeficientul de folosire al azotului este între 80-100% faţă de numai 40-60% la 
speciile cultivate pe terenurile arabile, la fosfor coeficientul de folosire este 
de 30-40% pe pajişti şi numai de 15-25% pe terenurile arabile şi la potasiu 
acest coeficient este de 60-80% pe pajişti şi 25-30% pe terenurile arabile;  

În stabilirea sistemului de fertilizare a pajiştilor se ţine seama şi de cantitatea 
mai mare de substanţă organică şi respectiv a conţinutului de humus ce se 
acumulează de-alungul anilor faţă de modul de fertilizare al terenurilor arabile;  

Aplicarea îngrăşămintelor de pajişti se realizează în mod fracţionat, pe cicluri 
de recoltare sau de păşunat, ca în cazul folosirii îngrăşămintelor chimice pe bază de 
azot, sau la intervale mai mari de ani, cum sunt îngrăşămintele pe bază de fosfor şi 
potasiu şi a celor organice, având ca scop creşterea şi eşalonarea producţiei şi 
evitarea pierderilor prin levigare (spălarea nutrienţilor pe adâncimea solului);  

Fertilizarea pajiştilor permanente are ca scop nu numai asigurarea unor 
producţii ridicate, constante şi de calitate a furajului pentru alimentaţia animalelor, 
ci şi asigurarea caracterului de multifuncţionalitate a covorului ierbos pentru 
protecţia antierozională, a păstrării unui echilibru hidric şi termic între 
componentele ecosistemului, a păstrării diversităţii speciilor floristice din covorul 
vegetal ce asigură valoarea peisagistică a mediului şi a creşterii unor bioacumulări 
de substanţe în sol  

Planul sau sistemul de fertilizare al pajiştilor permanente se bazează pe 
cunoaşterea următoarelor particularităţi specifice acestor culturi:  
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- evidenţierea tipurilor de sol şi a caracteristicilor agrochimice principale ale 
acestora: reacţia solului (pH), gradul de saturaţie în baze (V%), conţinutul în 
humus, conţinutul în elemente nutritive (P, K, Ca, Al, Na);  

- cunoaşterea compoziţiei floristice a covorului ierbos, în special a speciilor cu 
valoare furajeră ridicată (graminee şi leguminoase de pajişti), cât şi al 
celorlalte specii care pot influenţa vegetaţia speciilor valoroase, dar şi 
sănătatea şi producţiile animalelor;  

- gradul de fertilizare al pajiştilor şi a modului de aplicare a diferitelor tipuri 
de îngrăşăminte se realizează diferenţiat în funcţie şi de condiţiile climatice 
ale zonei:, ecartul altitudinal al fiecărei suprafeţe de pajişte, durata sezonului 
sau perioadei de vegetaţie şi modul de valorificare a producţiei pajiştilor 
(prin păşunat sau cosire în regim de fâneaţă).  

 
 Fertilizarea pajiştilor cu îngrăşăminte chimice 
Administrarea în doze moderate şi echilibrate a îngrăşămintelor chimice, aplicate 
în funcţie de caracteristicile agrochimice ale solului, de nivelul de producţie şi 
modul de folosinţă, se reflectă în creşterea productivităţii pajiştilor, în calitatea 
furajului şi al sporirii numărului de animale (capacitatea de păşunat sau 
încărcătura de animale) pe unitatea de suprafaţă concesionată.  

Dintre îngrăşămintele chimice folosite, îngrăşămintele cu azot sunt cel mai des 
folosite pe pajişti datorită următoarelor particularităţi: 

-  realizarea unor sporuri mari de producţie (50-150 kg masă verde pentru 1 kg 
substanţă activă de îngrăşământ cu azot);  

- creşterea conţinutului în proteină brută a furajului,  
- sporirea calităţii produselor animaliere.  

 
Date orientative privind fertilizarea pajiştilor permanente cu îngrăşăminte 
chimice (kg/ha/an s.a.) 
 
Tipul de pajiște N

*  
 

 

P2O5 
 P*)  

 

K2O (K*) 

Festuca valesiaca 100-200 50-60 (20-25) - 

Festuca rupicola 100-200 50-60 (20-25) 50-60 (40-50) 

Agrostis capillaris  150-200 75-100 (35-45) 75-100 (60-80) 

productive 100-150 50-75 (20-35) 50-75 (40-60) 

slabe 150 75 (50) 75 (60) 

Festuca rubra  200 100 (45) 100 (80) 
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Nardus stricta  100 50 (20) 50 (40) 

Festuca airoides 100-200 50-60 (20-25) - 

*) substanţă activă (s.a.) 
 
Din acest tabel se constată că raportul optim între elementele fertilizante (N-P-K) în 
cazul pajiştilor permanente este de 2-1-1, considerându-se că la două părţi azot 
revine o parte fosfor şi o parte potasiu. 
 Importanţa aplicării îngrăşămintelor cu azot este evidenţiată şi de efectul 
acestora asupra duratei sezonului de păşunat şi a producţiilor animaliere: prin 
aplicarea unui kg de azot se asigură în plus o zi de păşunat, un kg/ha greutate vie 
sau o cantitate de 15 l de lapte. 
 
Pentru suprafetele pe care se accesaaza Masura 10 – agro-mediu si clima, utilizarea 
fertilizantilor chimici si a pesticidelor este interzisa 

Pentru suprafetele necuprinse in angajamente pentru  Masura 10 – agro-mediu si clima 
fertilizarea chimica va  va fi cuprinsa in programul de lucrări. 

Pentru suprafetele care se află pe trupurile de pășune Buciumi și Corșoru suprafețe care se 
află pe raza ariilor protejate Natura 2000 „Situl Nordul Gorjului de Est” , utilizarea 
fertilizantilor chimici si a pesticidelor este interzisa 
Pentru ridicarea potentialului productiv al solului, intregul complex de masuri 
agropedoameliorative si tehnologiile de cultura folosite trebuie fundamentate pe 
studii pedologice, agrochimice , cadastru calitativ etc., pe cunoasterea amanuntita a 
insusirilor fizico-chimice ale solului. 
 
Caracterizarea reactiei solului (pH-ul) 

 Reactia solului este una din cele mai importante proprietati ale solului ca 
mediu de crestere si dezvoltare al plantelor deoarece aici se gasesc dizolvati sau 
dispersati coloidal diferiti compusi organici, organo-minerali si minerali cu rol 
important in nutritia plantelor. Indicele pH determinat in laborator reprezinta 
interes pentru caracterizarea generala a solurilor si pentru practica agricola 
deoarece plantele si microorganismele din sol implicate in importante procese 
biochimice (nitrificare etc.), traiesc si se dezvolta in anumite limite de pH. De 
asemenea mobilitatea elementelor nutritive accesibile plantelor este mult 
influentata de pH-ul solului. 

 Pentru caracterizarea solului din punct de vedere al reactiei s-a intocmit 
cartograma pentru pH. Cartograma s-a intocmit prin inscrierea pe plan a valorii 
pH din buletinul de analiza alaturi de numarul probei de sol. Fiecare parcela a fost 
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colorata in functie de domeniul de reactie in care se incadreaza si culoarea de 
reprezentare stabilita de instructiuni . 

 

Intervalu

l pH 

Semnificatia 

reactiei 

dupa 

valorile pH 

Parcela de fertilizare 

Sub 5,01 Puternic 

acida 

1-40;42;45;46;48;52-62;85;94;95; 

5,01-5,80  Moderat 

acida 

41;43;44;47;49-51;63;65;66;69-84;86-93;96-;97; 

100-102;104;105; 

5,81-6,80 Slab acida 67;68;98;103;110;111; 

6,81-7,20 Neutra 99; 

7,21-8,40 Slab alcalina 64;106;107;108;109; 

Peste 8,41 Alcalina  

 

 Situatia sintetica agrochimica s-a intocmit in scopul cunoasterii suprafetelor 
de teren pe domeniu de reactie (de la puternic acida la puternic alcalina) in hectare 
si procente. Operatiunea de intocmire a situatiei sintetice consta in gruparea 
suprafetei probelor cuprinse intr-un anumit domeniu de reactie (pe plan probele 
sunt reprezentate cu aceeasi culoare) si apoi reprezentate in procente.  

Analizand cartograma  agrochimica pentru pH se constata ca din punct de 

vedere al reactiei solului, situatia se prezinta astfel: 

Pe suprafata de2574.57 ha reactia solului este puternic acida 

Pe suprafata de  1787.5 ha reactia solului este moderat acida 

Pe suprafata de 198.9  ha reactia solului este slab acida 

Pe suprafata de 84.4  ha reactia solului este neutra 

Pe suprafata de 85.63  ha reactia solului este slab alcalina 
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V.1b  Caracterizarea aprovizionarii solului cu azot 

 Principala sursa de aprovizionare a plantelor cu azot este materia organica 
din sol care obisnuit inmagazineaza peste 90% din rezerva totala de azot din stratul 
analizat. Sub actiunea microorganismelor din sol are loc mineralizarea materiei 
organice cu eliberarea sub forma de amoniac (procesul de amonificare) apoi acesta 
este oxidat si transformat in nitrati (procesul de nitrificare) ambele forme accesibile 
plantelor, dar totodata si usor levigabile, in special cea de-a doua forma care nu 
este fixata in nici-un compus mineral sau organic din sol. Acest proces prin care 
azotul este puternic levigat, ingreuneaza aprecierea asigurarii potentiale a plantelor 
cu azot, ceea ce impune necesitatea calcularii unui indice sintetic IN- indicele azot 
cu ajutorul formulei IN = (H x V)/100 : H-humusul % si V- gradul de saturatie cu 
baze %. 

 Indicele cu azot ajuta la diferentierea dozelor de ingrasaminte chimice cuazot 
si a dozelor de ingrasaminte organice, acestea fiind invers proportionale  cu 
ultimele (dozele scad pe masura ce creste valoarea IN). 

 Folosirea indicelui de azot ajuta la cunoasterea suprafetei pe grade de 
aprovizionare cu azot, de la slab la foarte bine. 

 Valorile IN se trec pe cartograma. Reprezentarea starii de asigurare a solului 
cu azot se face pe baza intervalului si a culorilor de mai jos: 

Interval

ul IN 

Situatia 

aprovizion

arii  cu 

azot 

Parcela de fertilizare 

Sub 2,0 Scazuta 1;2;5;9-12;15-18;20;24;26-28;30;33;37;39;40;43;44;47;49;51-

56; 

58-60;63;64;76;80;81;90;94;95;100-102; 

2,01-4,0 Mijlocie 3;4;6-8;13;14;19;21-23;25;29;31;32;34-

36;38;41;42;45;46;48;50;57; 61;62;65-67;69-74;78;79;82-

89;91-93;96-99;103-105;107-111; 

4,1-6,0 Buna  68;75;77;106; 

Peste 

6,1 

Foarte 

buna 
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 In practica agrochimica folosirea acestui indicator sintetic este motivata si de 
faptul ca aportul de azot din sol se coreleaza pozitiv cu continutul de humus si 
saturatia cu baze din sol. 

Analizand valorile IN si grupand solurile dupa limitele de mai sus se constata 

urmatoarele: 

Pe suprafata de 1792.17   ha aprovizionarea solului cu azot este scazuta; 

Pe suprafata de 2848.53  ha aprovizionarea solului cu azot este mijlocie; 

Pe suprafata de  90.3  ha aprovizionarea solului cu azot este buna. 

 

IV.1c  Caracterizarea starii de asigurare a solului cu fosfor mobil 

             Fosforul ocupa un rol deosebit de important in viata plantelor, avand rol 
energetic si structural in celula. Impreuna cu azotul el influenteaza cresterea 
generala a plantelor si in special asupra sistemului radicular si in final asupra 
productiei cantitativa si calitativa. Fosforul este totodata elementul necesar unei 
bune desfasurari a procesului de nitrificare. Pe solurile sarace in fosfor acest 
fenomen este stanjenit  sau chiar inhibat. Aprecierea nivelului de aprovizionare a 
solului cu fosfor mobil se face dupa continutul probelor de fosfor extras in solutia 
de acetat lactat de amoniu (PAl).  

 Cartograma pentru fosfor a fost intocmita asemanator celor pentru pH si IN. 
Reprezentarea pe plan si gruparea solurilor pe nivele de asigurare s-au facut pe 
baza limitelor si a culorilor din tabelul de mai jos. 

P-al 

(ppm) 

P-al 

(ppm) 

(pentru 

pusune 

din zona 

montana) 

Starea de 

asigura- 

re a solului cu 

fosfor  mobil 

Parcela de fertilizare 

Sub 8,0 Sub 36,0 Foarte scazuta 1-46;48-

65;68;69;71;73;75;77;94;95;99;102;106-109 

8,1-18,0 36,1-72,0 Scazuta 47;66;70;72;74;76;78-90;100;101;103-105; 

18,1-36,0 72,1-108,0 Mijlocie ;91-93;96-98;110;111 
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36,1-72,0 108,1-

144,0 

Mare  

Peste 72 Peste 144 Foarte mare  

 

 Din cartograma si din situatia sintetica agrochimica intocmita pentru 

caracterizarea asigurarii solului cu fosfor, rezulta urmatoarele : 

 Pe suprafata de 3136.65  ha continutul  de fosfor  este foarte scazut. 

Pe suprafata de 1044.4  ha continutul  de fosfor  este  scazuta. 

Pe suprafata de 549.95  ha continutul  de fosfor  este mijlocie. 

 

IV.1d  Caracterizarea aprovizionarii solului cu potasiu mobil 

 Potasiul, alaturi de celelalte elemente minerale din sol, are rol important in 
nutritia plantelor, participand si actionand asupra functiilor de crestere si 
dezvoltare, imprimand speciilor pomicole rezistenta la diferiti factori daunatori ( 
rezistenta la temperaturi extreme, boli, daunatori, etc.). Se gaseste in sol sub diferite 
forme : 

- sub forma solubila in solutia solului, 

- sub forma schimbabila (absorbit) la suprafata particolelor coloidale ale solului, 

- in forma neschimbabila. 

Formele accesibile plantelor sunt cele solubile si schimbabile. Cea mai importanta 
pentru nutritia plantelor este forma schimbabila deoarece forma solubila se gaseste 
de obicei in concentratii foarte mici. Determinarea potasiului accesibil plantelor 
este importanta pentru ca permite stabilirea capacitatii de productie a solurilor, 
aprecierea starii de fertilitate a lor, precum si stabilirea dozelor de ingrasaminte cu 
potasiu necesar fertilizarii. 

 Cartograma si situatia sintetica pentru potasiu au fost intocmite asemanator 
celor pentru pH, IN si fosfor. Reprezentarea pe plan si gruparea solurilor de 
asigurare s-a facut pe baza limitelor si a culorilordin tabelul de mai jos : 
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KAL(ppm) 

 

    

KAL(ppm) 

(pentru 

pusune din 

zona 

montana) 

Starea de 

asigurare 

a solului 

cu potasiu 

mobil 

Parcela de fertilizare 

Sub  66 Sub 132 Scazuta 3;5-11;13;14;16;17;19-23;26-33;35;36;38;41-

43;45;51; 

62-64;88;90;94;95;98-101;104;106-108 

66,1-132,0 132,1-265,0 Mijlocie 1;2;4;12;15;18;24;25;34;37;39;40;44;46;47;49;50;

52-55; 

57-61;65;67;68;74;76;77;80;81;83;85;89; 

91-93;96;97;103;105;109-111 

132,1-200 265,1-400 Buna 56;;69;71;73;75;78;;82;84;86;102; 

 Peste 200  Peste 400 Foarte 

buna 

48;66;70;72;79;82;84;87; 

  

        Analizand cartograma si situatia sintetica agrochimica pentru potasiu se 

constata urmatoarele nivele de asigurare a solurilor : 

Pe suprafata de 2230.24  ha continutul  de potasiu  este scazut; 

Pe suprafata de  1691.07 ha continutul  de potasiu  este mijlociu;    

Pe suprafata de 432.30 ha continutul  de potasiu  este bun;   

 Pe suprafata de 377.39  ha continutul  de potasiu  este foarte buna;    

  MANAGEMENTUL   PRODUSELOR   ORGANICE  

Produsele organice (gunoiul de grajd) care utilizate sub forma în care rezultă sau 
pregătite prin compostare constituie o importantă sursă de elemente nutritive 
pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole. 
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 Materia organică formată pe seama îngrăşămintelor naturale contribuie la 
atenuarea efectului poluant al pesticidelor şi metalelor grele, influenţează pozitiv 
„stresul climatic”, are efect pozitiv asupra însuşirilor fizice ale solurilor, contribuie 
la diminuarea eroziunii eoliene şi prin apă. 

 Prin conţinutul echilibrat de azot şi alte elemente nutritive, materia organică 
din sol diminuează dereglările de nutriţie şi măreşte efectul îngrăşămintelor 
produse industrial aplicate în scopul completării necesarului de elemente nutritive 
pentru plantele cultivate. 

 Reducerea cantităţii de îngrăşăminte produse industrial, preţul ridicat şi 
avantajele pe care le oferă îngrăşămintele naturale ca sursă de azot şi alte elemente 
nutritive (fosfor, potasiu, calciu, magneziu, sulf etc.) pentru culturile agricole, 
prevenirea poluării cu nitraţi a apelor freatice şi de suprafaţă, a solului şi 
produselor de origine vegetală impune o preocupare tot mai consecventă pentru 
utilizarea raţională a unor resturi vegetale şi a tuturor reziduurilor zootehnice care 
vor trebui să corespundă politicii agricole şi de mediu din Uniunea Europeană. 

 Pentru a se asigura eficienţa maximă şi utilizarea raţională fără a produce 
poluarea solului cu nitraţi (în mod normal conţinutul de nitraţi se situează la nivel 
de cca 20 ppm în solurile nefertilizate, 20-40 ppm în solurile fertilizate şi peste 60 - 
70 ppm în solurile horticole; Vintilă, 1984), apei freatice şi de suprafaţă cu materie 
organică şi în principal cu nitraţi (peste 10 mg/l N_NO3 sau peste 50 mg/l NO3), 
îngrăşămintele naturale trebuie aplicate după reguli şi norme agronomice stabilite 
pe baza experienţelor staţionare de lungă durată. 

     Aceasta se poate realiza prin cunoaşterea detaliată a situaţiei suprafetei studiate: 

1. Caracteristicile morfologice, fizico-chimice ale sistemului sol-teren: 

- tipurile de soluri 

- panta terenului 

- textura solului 

- permeabilitate 

- nivelul apei freatice 

- alcalinizare – salinizare şi intensitatea acestor procese 

-  însuşirile chimice ale solului (pH, capacitatea de schimb cationic, humus, indici şi 

indicatori fizico-chimici (densitate aparentă, conductivitate hidraulică, indici 

hidrofizici s.a) 
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2. Limita cantităţilor de îngrăşământ organic care se poate aplica pe terenurile 
agricole; 

3. Restricţii privind momentul aplicării anumitor îngrăşăminte organice; 

4. Cantitatea de azot accesibil din îngrăşămintele organice pentru culturi în raport 
cu necesarul optim de azot pentru realizarea recoltelor; 

5. Situaţia conţinutului de nitraţi din « corpurile de apă »  

6. Caracteristicile zonelor vulnerabile sau potenţial vulnerabile pentru azot «  
areale mai restrânse în care pericolul şi efectul poluării cu nitraţi este la fel de 
periculos sau poate mai mult » referitor la „formarea la nivel de teren a fluxurilor de 
nitraţi către corpurile de apă subterană şi /sau de suprafaţă” . 

 

     IV.2b  PLANUL DE FERTILIZARE 

Planul de fertilizare va avea în vedere aportul solului în elemente nutritive 
pentru stabilirea dozelor de îngrăşăminte în corelaţie cu producţii potenţiale 
scontate, starea de asigurare a solului cu elemente nutritive, raportul optim între 
elementele nutritive, tratamente agrochimice anterioare, condiţiile 
agropedoclimatice, tehnologii de cultură specifice zonei, culturi premergătoare etc. 

Necesarul de azot al culturii, totalul de azot pentru suprafaţa fermei agricole 
s-a calculat pe baza principiilor agrochimice, urmând ca azotul să fie asigurat pe 
baza gestionării corespunzătoare produselor organice reziduale în ZVN sau ZPVN 
conform Ordinului MMGA şi MAPDR nr. 242/197 din 2005 şi completat dacă este 
cazul cu îngrăşăminte minerale produse industrial. 

Normele (dozele) de produsele organice reziduale (îngrăşămintele naturale) 
şi îngrăşămintele minerale au fost stabilite pe baza relaţiilor agrochimice care au în 
vedere starea de asigurare a solului cu elemente nutritive, conţinutul de argilă, 
producţiile scontate etc. şi aspectul eficienţei economice.   

Studiul agrochimic a respectat IESA (instrucţiuni pentru executarea studiilor 
agrochimice (ed. 1981) iar normele şi dozele de îngrăşăminte au avut la bază 
principiile agrochimice   care se suprapun în limite admisibile principiilor 
„Directivei nitraţilor” cu privire la utilizarea îngrăşămintelor naturale în ZVN sau 
ZPVN. 

  Principii agrochimice pentru fertilizarea solurilor din ZVN şi ZPVN cu azot, 
îngrăşăminte organice şi minerale 



222 
 

Necesarul  de azot pentru culturile agricole este deosebit de variat de la o cultură la 
alta în ceea ce priveşte cantitatea şi perioada la care trebuie asigurat azotul. 

 Cantitatea de azot necesară culturii trebuie să asigure azotul la nivelul 
capacităţii de producţie a plantei către care tinde cultivatorul, prin tehnologiile de 
cultură aplicate.  

 Fiecare cultură în condiţiile nutriţiei cu azot tinde către un consum maxim 
care nu este economic în toate cazurile, deoarece peste anumite limite de consum 
cultura nu mai asigură sporuri de producţie sau sporurile realizate nu mai sunt 
economice în raport cu azotul consumat. 

 În funcţie de restricţiile de mediu şi aspectele economice azotul se poate 
aplica în cantităţi care să asigure minimul economic, optimul economic sau 
optimul tehnic pentru realizarea recoltelor de pe suprafata de                                   
ha ocupata de pasune. 

 

 Pentru a-si valorifica la maximum potentialul productiv, plantele cultivate 
au nevoie de cantitati corespunzatoare de apa, lumina, dioxid de carbon si 
nutrienti minerali (azot, fosfor , potasiu, calciu, magneziu, sulf, si o serie de 
microelemente). Solul este principala sursa de nutrienti minerali si de apa pentru 
plante. Capacitatea acestuia de a asigura nutrientii necesari plantelor variaza in 
functie de nivelul lui de fertilitate. 

 Indepartarea nutrientilor din sol prin absorbtia lor in planta, prin levigare 
sau prin alte procese ce tin de dinamica naturala a solurilor, atrag dupa ele 
diminuarea continuturilor de forme mobile ale elementelor nutritive si declinul 
treptat al capacitatii de productie a solurilor. Din aceste ratiuni, se impune ca o 
necesitate obiectiva compensarea prin aplicarea de ingrasaminte minerale si 
organice, atat a conbsumului cu recoltele cat si a scaderii mobilitatii nutrientilor 
prin procese naturale (adsorbtie, fixare, imobilizare in substante humice, s.a.) 
(Borlan s.a., 1994). 

 Atat din ratiuni economice cat si din exigente de protectie a mediului, se 
impune o corecta gestionare si folosire a ingrasamintelor (fertilizantilor) la nivelul 
fiecarei exploatatii agricole sau agrozootehnice. Trebuie constientizat de fiecare 
producator agricol faptul ca folosirea ingrasamintelor pentru realizarea unor 
productii profitabile trebuie facuta pe baza unor previziuni realiste, care sa tina 
cont de conditiile pedoclimatice locale, de potentialul productiv al culturilor si 
nivelul tehnologic al unitatii agricole. Un accent deosebit, in special in zonele cu 
vulnerabilitate mare la poluarea apelor cu nitrati de origine agricola, trebuie pus pe 
gestionarea ingrasamintelor organice si minerale cu azot, avand in vedere 
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comportamentul deosebit de complex al acestui nutrient in sol si usurinta cu care 
se poate pierde sub forma de nitrati prin antrenare cu apele de infiltratie si 
scurgerile de suprafata (Cod de bune practici agricole, 2003). 

Planul de fertilizare este, in acest sens, un instrument util atat pentru 
stabilirea dozelor de ingrasaminte organice (produse in unitate sau procurate din 
afara unitatii) si minerale cat si pentru luarea unor decizii economice legate de 
disponibilizarea eventualului exces de ingrasaminte organice. La nivelul unei 
exploatatii agricole, planul de fertilizare permite atingerea urmatoarelor obiective : 

-calculul anual al necesarului de elemente nutritive (in principal NPK), pentru 
fiecare cultura (existenta sau care urmeaza sa fie instalata) prin aplicarea unor 
modele de calcul care sa tina cont de principiile unei fertilizari rationale, de 
sistemul de culturi existent in unitate (anuale, pomi, vita de vie, pasuni, fanete) si 
de nivelul productiilor planificate; 

-stabilirea cantitatilor de ingrasaminte organice existente sau posibil de produs in 
unitate in cursul anului agricol respectiv, a dozelor de ingrasaminte posibil de 
aplicat, pe culturi si parcele de fertilizare, precum si a dozelor de ingrasaminte 
chimice pentru completare pana la nivelul necesarului estimat prin calcul ; 

-verificarea periodica (anual sau la 3-4 ani) a situatiei agrochimice a solurilor pe 
baza balantei intrarilor si iesirilor din sistem (cantitatile de nutrienti introduse in 
sol minus cantitatile de nutrienti exportate cu recolta), poate furniza informatii 
utile privind conservarea, ameliorarea sau diminuarea asigurarii solurilor de sub 
culturi cu NPK (la dorinta si cu alti nutrienti) precum si pentru evaluarea riscului 
de poluare a apelor cu nutrienti de origine agricola (in special cu nitrati, posibil si 
cu compusi ai fosforului). 

Planul de fertilizare va avea în vedere aportul solului în elemente nutritive 
pentru stabilirea dozelor de îngrăşăminte în corelaţie cu producţii potenţiale 
scontate, starea de asigurare a solului cu elemente nutritive, raportul optim între 
elementele nutritive, tratamente agrochimice anterioare, condiţiile 
agropedoclimatice, tehnologii de cultură specifice zonei, culturi premergătoare etc. 

Necesarul de azot al culturii, totalul de azot pentru suprafaţa fermei agricole 
se calculează pe baza principiilor agrochimice, urmând ca azotul să fie asigurat pe 
baza gestionării corespunzătoare produselor organice reziduale în ZVN sau ZPVN 
conform Ordinului MMGA şi MAPDR nr. 242/197 din 2005 şi completat dacă este 
cazul cu îngrăşăminte minerale produse industrial. 

Normele (dozele) de produse organice reziduale (îngrăşămintele naturale) şi 
îngrăşămintele minerale se stabilesc pe baza relaţiilor agrochimice care au în 
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vedere starea de asigurare a solului cu elemente nutritive, conţinutul de argilă, 
producţiile scontate etc. şi aspectul eficienţei economice.   

  Principii agrochimice pentru fertilizarea solurilor din ZPN si  ZPVN din  îngrăşămintele 
organice şi minerale 

Necesarul  de azot pentru culturile agricole este deosebit de variat de la o 
cultură la alta în ceea ce priveşte cantitatea şi perioada la care trebuie asigurat 
azotul. 

 Cantitatea de azot necesară culturii trebuie să asigure azotul la nivelul 
capacităţii de producţie a plantei către care tinde cultivatorul, prin tehnologiile de 
cultură aplicate.  

 Fiecare cultură în condiţiile nutriţiei cu azot tinde către un consum maxim 
care nu este economic în toate cazurile, deoarece peste anumite limite de consum 
cultura nu mai asigură sporuri de producţie sau sporurile realizate nu mai sunt 
economice în raport cu azotul consumat. 

 În funcţie de restricţiile de mediu şi aspectele economice azotul se poate 
aplica în cantităţi care să asigure minimul economic, optimul economic sau 
optimul tehnic pentru realizarea recoltelor. 

 În toate cazurile la stabilirea cantităţii de azot care se va aplica se va avea în vedere 
azotul disponibil din anumite surse (sol, apa de irigaţii şi/sau atmosferă, activitate 
biologică, reziduuri de la culturile precedente, îngrăşăminte organice) şi azotul 
supus pierderilor productive sau imobilizărilor temporare (consumat pentru 
realizarea recoltelor, imobilizat de bacterii, materia organică etc.) 

 a cărei consecinţă este poluarea solului, subsolului şi corpurilor de apă 
(volatilizat şi/sau denitrificat, pierdut prin scurgere de suprafaţă şi levigare etc.). 

 

 IV2c  Studiu  privind utilizarea îngrăşămintelor organice   

 La elaborarea planurilor de fertilizare, pe baza practicii caracteristicilor 
agrochimice ale solurilor la nivel de ,,Unitate de sol” şi conţinutului de azot 
mineral pe profilele de sol reprezentative, gestionarea   produselor organice 
reziduale (gunoiul de grajd provenit de la bovine) are în vedere: 

-numărul de animale pe ha şi cantitatea de gunoi de grajd; 

- folosinţa terenurilor cultivate; 

-limitarea cantităţii de azot provenit din doza de îngrăşământ organic este de 170 

kg . 



225 
 

Pe baza datelor generale privind numărul de animale, suprafaţa  agricola, a 
principiilor agrochimice privind gestionarea şi utilizarea ingrăşămintelor naturale 
şi minerale se va răspunde la aspecte generale şi la nivel de ferma  agricolă în ceea 
ce priveşte suprafaţa de teren disponibil pentru aplicarea gunoiului provenit din 
zootehnie, capacitatea de stocare a bălegarului şi aportul de elemente nutritive din 
bălegar care diminuează sau inlocuieste  cantitatea de îngrăşăminte chimice cu azot . 

 

          Produsele organice (gunoiul de grajd) care utilizate sub forma în care rezultă 
sau pregătite prin compostare constituie o importantă sursă de elemente nutritive 
pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole. 

 Materia organică formată pe seama îngrăşămintelor naturale contribuie la 
atenuarea efectului poluant al pesticidelor şi metalelor grele, influenţează pozitiv 
„stresul climatic”, are efect pozitiv asupra însuşirilor fizice ale solurilor, contribuie 
la diminuarea eroziunii eoliene şi prin apă. 

 Prin conţinutul echilibrat de azot şi alte elemente nutritive, materia organică 
din sol diminuează dereglările de nutriţie şi măreşte efectul îngrăşămintelor 
produse industrial aplicate în scopul completării necesarului de elemente nutritive 
pentru plantele cultivate. 

 Reducerea cantităţii de îngrăşăminte produse industrial, preţul ridicat şi 
avantajele pe care le oferă îngrăşămintele naturale ca sursă de azot şi alte elemente 
nutritive (fosfor, potasiu, calciu, magneziu, sulf etc.) pentru culturile agricole, 
prevenirea poluării cu nitraţi a apelor freatice şi de suprafaţă, a solului şi 
produselor de origine vegetală impune o preocupare tot mai consecventă pentru 
utilizarea raţională a unor resturi vegetale şi a tuturor reziduurilor zootehnice care 
vor trebui să corespundă politicii agricole şi de mediu din Uniunea Europeană. 

 Pentru a se asigura eficienţa maximă şi utilizarea raţională fără a produce 
poluarea solului cu nitraţi (în mod normal conţinutul de nitraţi se situează la nivel 
de cca 20 ppm în solurile nefertilizate, 20-40 ppm în solurile fertilizate şi peste 60 - 
70 ppm în solurile horticole; Vintilă, 1984), apei freatice şi de suprafaţă cu materie 
organică şi în principal cu nitraţi (peste 10 mg/l N_NO3 sau peste 50 mg/l NO3), 
îngrăşămintele naturale trebuie aplicate după reguli şi norme agronomice stabilite 
pe baza experienţelor staţionare de lungă durată. 

     Aceasta se poate realiza prin cunoaşterea detaliată a situaţiei suprafetei studiate: 

1. caracteristicile morfologice, fizico-chimice ale sistemului sol-teren: 

- tipurile de soluri 
- panta terenului 
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- textura solului 
- permeabilitate 
- nivelul apei freatice 
- alcalinizare – salinizare şi intensitatea acestor procese 
- însuşirile chimice ale solului (pH, capacitatea de schimb cationic, humus, 

indici şi indicatori fizico-chimici (densitate aparentă, conductivitate 
hidraulică, indici hidrofizici s.a) 

2. limita cantităţilor de îngrăşământ organic care se poate aplica pe terenurile  

agricole; 

 3. restricţii privind momentul aplicării anumitor îngrăşăminte organice; 

 4. cantitatea de azot accesibil din îngrăşămintele organice pentru culturi în 
raport cu necesarul optim de azot pentru realizarea recoltelor; 

 5. situaţia conţinutului de nitraţi din « corpurile de apă »  

 6. caracteristicile zonelor vulnerabile sau potenţial vulnerabile pentru azot «  
areale mai restrânse în care pericolul şi efectul poluării cu nitraţi este la fel de 
periculos sau poate mai mult » referitor la „formarea la nivel de teren a fluxurilor de 
nitraţi către corpurile de apă subterană şi /sau de suprafaţă” . 

2b  PLANUL DE FERTILIZARE 

Planul de fertilizare va avea în vedere aportul solului în elemente nutritive 
pentru stabilirea dozelor de îngrăşăminte în corelaţie cu producţii potenţiale 
scontate, starea de asigurare a solului cu elemente nutritive, raportul optim între 
elementele nutritive, tratamente agrochimice anterioare, condiţiile 
agropedoclimatice, tehnologii de cultură specifice zonei, culturi premergătoare etc. 

Necesarul de azot al culturii, totalul de azot pentru suprafaţa fermei agricole 
s-a calculat pe baza principiilor agrochimice, urmând ca azotul să fie asigurat pe 
baza gestionării corespunzătoare produselor organice reziduale în ZVN sau ZPVN 
conform Ordinului MMGA şi MAPDR nr. 242/197 din 2005 şi completat dacă este 
cazul cu îngrăşăminte minerale produse industrial. 

Normele (dozele) de produsele organice reziduale (îngrăşămintele naturale) 
şi îngrăşămintele minerale au fost stabilite pe baza relaţiilor agrochimice care au în 
vedere starea de asigurare a solului cu elemente nutritive, conţinutul de argilă, 
producţiile scontate etc. şi aspectul eficienţei economice.   

Studiul agrochimic a respectat IESA (instrucţiuni pentru executarea 
studiilor agrochimice (ed. 1981) iar normele şi dozele de îngrăşăminte au avut la 
bază principiile agrochimice   care se suprapun în limite admisibile principiilor 
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„Directivei nitraţilor” cu privire la utilizarea îngrăşămintelor naturale în ZVN 
sau ZPVN. 

  Principii agrochimice pentru fertilizarea solurilor din ZVN şi ZPVN cu 
azot, îngrăşăminte organice şi minerale 
 

Necesarul  de azot pentru culturile agricole este deosebit de variat de la o 
cultură la alta în ceea ce priveşte cantitatea şi perioada la care trebuie asigurat 
azotul. 

 Cantitatea de azot necesară culturii trebuie să asigure azotul la nivelul 
capacităţii de producţie a plantei către care tinde cultivatorul, prin tehnologiile de 
cultură aplicate.  

 Fiecare cultură în condiţiile nutriţiei cu azot tinde către un consum maxim 
care nu este economic în toate cazurile, deoarece peste anumite limite de consum 
cultura nu mai asigură sporuri de producţie sau sporurile realizate nu mai sunt 
economice în raport cu azotul consumat. 

 În funcţie de restricţiile de mediu şi aspectele economice azotul se poate 
aplica în cantităţi care să asigure minimul economic, optimul economic sau 
optimul tehnic pentru realizarea recoltelor de pe suprafata de                                   
ha ocupata de pasune. 

 

 Pentru a-si valorifica la maximum potentialul productiv, plantele cultivate 
au nevoie de cantitati corespunzatoare de apa, lumina, dioxid de carbon si 
nutrienti minerali (azot, fosfor , potasiu, calciu, magneziu, sulf, si o serie de 
microelemente). Solul este principala sursa de nutrienti minerali si de apa pentru 
plante. Capacitatea acestuia de a asigura nutrientii necesari plantelor variaza in 
functie de nivelul lui de fertilitate. 

 Indepartarea nutrientilor din sol prin absorbtia lor in planta, prin levigare 
sau prin alte procese ce tin de dinamica naturala a solurilor, atrag dupa ele 
diminuarea continuturilor de forme mobile ale elementelor nutritive si declinul 
treptat al capacitatii de productie a solurilor. Din aceste ratiuni, se impune ca o 
necesitate obiectiva compensarea prin aplicarea de ingrasaminte minerale si 
organice, atat a conbsumului cu recoltele cat si a scaderii mobilitatii nutrientilor 
prin procese naturale (adsorbtie, fixare, imobilizare in substante humice, s.a.) 
(Borlan s.a., 1994). 

 Atat din ratiuni economice cat si din exigente de protectie a mediului, se 
impune o corecta gestionare si folosire a ingrasamintelor (fertilizantilor) la nivelul 
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fiecarei exploatatii agricole sau agrozootehnice. Trebuie constientizat de fiecare 
producator agricol faptul ca folosirea ingrasamintelor pentru realizarea unor 
productii profitabile trebuie facuta pe baza unor previziuni realiste, care sa tina 
cont de conditiile pedoclimatice locale, de potentialul productiv al culturilor si 
nivelul tehnologic al unitatii agricole. Un accent deosebit, in special in zonele cu 
vulnerabilitate mare la poluarea apelor cu nitrati de origine agricola, trebuie pus pe 
gestionarea ingrasamintelor organice si minerale cu azot, avand in vedere 
comportamentul deosebit de complex al acestui nutrient in sol si usurinta cu care 
se poate pierde sub forma de nitrati prin antrenare cu apele de infiltratie si 
scurgerile de suprafata (Cod de bune practici agricole, 2003). 

Planul de fertilizare este, in acest sens, un instrument util atat pentru 
stabilirea dozelor de ingrasaminte organice (produse in unitate sau procurate din 
afara unitatii) si minerale cat si pentru luarea unor decizii economice legate de 
disponibilizarea eventualului exces de ingrasaminte organice. La nivelul unei 
exploatatii agricole, planul de fertilizare permite atingerea urmatoarelor obiective : 

-calculul anual al necesarului de elemente nutritive (in principal NPK), 
pentru fiecare cultura (existenta sau care urmeaza sa fie instalata) prin aplicarea 
unor modele de calcul care sa tina cont de principiile unei fertilizari rationale, de 
sistemul de culturi existent in unitate (anuale, pomi, vita de vie, pasuni, fanete) si 
de nivelul productiilor planificate; 

-stabilirea cantitatilor de ingrasaminte organice existente sau posibil de 
produs in unitate in cursul anului agricol respectiv, a dozelor de ingrasaminte 
posibil de aplicat, pe culturi si parcele de fertilizare, precum si a dozelor de 
ingrasaminte chimice pentru completare pana la nivelul necesarului estimat prin 
calcul ; 

-verificarea periodica (anual sau la 3-4 ani) a situatiei agrochimice a solurilor 
pe baza balantei intrarilor si iesirilor din sistem (cantitatile de nutrienti introduse in 
sol minus cantitatile de nutrienti exportate cu recolta), poate furniza informatii 
utile privind conservarea, ameliorarea sau diminuarea asigurarii solurilor de sub 
culturi cu NPK (la dorinta si cu alti nutrienti) precum si pentru evaluarea riscului 
de poluare a apelor cu nutrienti de origine agricola (in special cu nitrati, posibil si 
cu compusi ai fosforului). 

Planul de fertilizare va avea în vedere aportul solului în elemente nutritive 
pentru stabilirea dozelor de îngrăşăminte în corelaţie cu producţii potenţiale 
scontate, starea de asigurare a solului cu elemente nutritive, raportul optim între 
elementele nutritive, tratamente agrochimice anterioare, condiţiile 
agropedoclimatice, tehnologii de cultură specifice zonei, culturi premergătoare 
etc. 
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Necesarul de azot al culturii, totalul de azot pentru suprafaţa fermei agricole 
se calculează pe baza principiilor agrochimice, urmând ca azotul să fie asigurat pe 
baza gestionării corespunzătoare produselor organice reziduale în ZVN sau ZPVN 
conform Ordinului MMGA şi MAPDR nr. 242/197 din 2005 şi completat dacă este 
cazul cu îngrăşăminte minerale produse industrial. 

Normele (dozele) de produse organice reziduale (îngrăşămintele naturale) şi 
îngrăşămintele minerale se stabilesc pe baza relaţiilor agrochimice care au în 
vedere starea de asigurare a solului cu elemente nutritive, conţinutul de argilă, 
producţiile scontate etc. şi aspectul eficienţei economice.   

  Principii agrochimice pentru fertilizarea solurilor din ZPN si  ZPVN din  
îngrăşămintele organice şi minerale 
 

Necesarul  de azot pentru culturile agricole este deosebit de variat de la o 
cultură la alta în ceea ce priveşte cantitatea şi perioada la care trebuie asigurat 
azotul. 

 Cantitatea de azot necesară culturii trebuie să asigure azotul la nivelul 
capacităţii de producţie a plantei către care tinde cultivatorul, prin tehnologiile de 
cultură aplicate.  

 Fiecare cultură în condiţiile nutriţiei cu azot tinde către un consum maxim 
care nu este economic în toate cazurile, deoarece peste anumite limite de consum 
cultura nu mai asigură sporuri de producţie sau sporurile realizate nu mai sunt 
economice în raport cu azotul consumat. 

 În funcţie de restricţiile de mediu şi aspectele economice azotul se poate 
aplica în cantităţi care să asigure minimul economic, optimul economic sau 
optimul tehnic pentru realizarea recoltelor. 

 În toate cazurile la stabilirea cantităţii de azot care se va aplica se va avea în 
vedere azotul disponibil din anumite surse (sol, apa de irigaţii şi/sau atmosferă, 
activitate biologică, reziduuri de la culturile precedente, îngrăşăminte organice) şi 
azotul supus pierderilor productive sau imobilizărilor temporare (consumat 
pentru realizarea recoltelor, imobilizat de bacterii, materia organică etc.) 

 a cărei consecinţă este poluarea solului, subsolului şi 
corpurilor de apă (volatilizat şi/sau denitrificat, pierdut prin scurgere de suprafaţă 
şi levigare etc.). 

 2c  Studiu  privind utilizarea îngrăşămintelor organice   

 La elaborarea planurilor de fertilizare, pe baza practicii caracteristicilor 

agrochimice ale solurilor la nivel de ,,Unitate de sol” şi conţinutului de azot 
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mineral pe profilele de sol reprezentative, gestionarea   produselor organice 

reziduale (gunoiul de grajd provenit de la bovine) are în vedere: 

1. numărul de animale pe ha şi cantitatea de gunoi de grajd; 
2.  folosinţa terenurilor cultivate; 
3. limitarea cantităţii de azot provenit din doza de îngrăşământ organic este 

de 170 kg . 
Pe baza datelor generale privind numărul de animale, suprafaţa  agricola, a 

principiilor agrochimice privind gestionarea şi utilizarea ingrăşămintelor naturale 

şi minerale se va răspunde la aspecte generale şi la nivel de ferma  agricolă în ceea 

ce priveşte suprafaţa de teren disponibil pentru aplicarea gunoiului provenit din 

zootehnie, capacitatea de stocare a bălegarului şi aportul de elemente nutritive din 

bălegar care diminuează sau inlocuieste  cantitatea de îngrăşăminte chimice cu 

azot . 

PLAN DE FERTILIZARE - recomandări facute de Oficiul de Pedologie Vâlcea 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 49.38 ps 5 4.57 10.37 10.65 1.10 16 150 35 - - - - 

2 11.20 ps 5 4.50 10.28 10.55 1.09 14 140 33 - - - - 

3 9.77 ps 5 4.36 27.75 11.74 3.25 19 90 20 - - - - 

4 52.62 ps 5 4.56 49.53 12.73 3.15 17 140 23 - - - - 

5 19.43 ps 5 4.72 15.57 9.43 1.47 23 82 23 - - - - 

6 54.89 ps 5 4.31 24.14 11.39 2.75 9.5 78 24 - - - - 

7 72.09 ps 5 4.30 23.90 11.20 2.68 8 75 23 - - - - 

8 
104.6

4 
ps 5 4.73 25.69 11.31 2.91 22 52 16 - - - - 
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9 77.66 ps 5 4.45 10.24 12.39 1.27 11 105 30 - - - - 

10 12.99 ps 5 4.54 17.07 7.20 1.23 14 90 26 - - - - 

11 62.47 ps 5 4.11 9.94 11.43 1.14 11 113 31 - - - - 

12 32.39 ps 5 4.57 10.37 10.65 1.10 16 150 35 - - - - 

13 29.04 ps 5 4.50 21.29 10.87 2.31 23 90 21 - - - - 

14 25.55 ps 5 4.59 17.71 11.69 2.07 19 92 23 - - - - 

15 14.43 ps 5 4.57 10.37 10.65 1.10 16 150 35 - - - - 

16 48.01 ps 5 3.64 9.51 12.2 1.16 5 75 34 - - - - 

17 8.20 ps 5 4.53 17.06 7.19 1.23 12 90 25 - - - - 

18 79.87 ps 5 4.57 10.37 10.65 1.10 16 150 35 - - - - 

19 10.18 ps 5 4.27 25.95 11.46 2.97 13 70 25 - - - - 

20 83.78 ps 5 4.42 18.16 11.06 2.01 14 110 28 - - - - 

21 19.6 ps 5 4.20 41.1 6.55 2.69 16 30 24 - - - - 

22 56.24 ps 5 4.39 45.32 9.64 2.18 17 85 26 - - - - 

23 17.30 ps 5 4.54 36.87 8.43 3.11 26 50 24 - - - - 

24 51.22 ps 5 4.56 10.37 10.65 1.11 16 150 35 - - - - 

25 65.30 ps 5 4.56 49.53 12.73 3.15 17 140 23 - - - - 

26 30.5 ps 5 4.54 17.07 7.20 1.23 14 90 26 - - - - 

27 88.30 ps 5 4.18 10.00 12.32 1.23 9 95 31 - - - - 

28 

 

 

 

43.30 ps 5 3.99 9.81 13.16 1.29 6 68 29 - - - - 

29 

 
95.24 ps 5 4.40 34.83 9.34 3.25 13 67 23 - - - - 

30 40.58 ps 5 4.54 17.07 7.20 1.23 14 90 26 - - - - 
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31 37.12 ps 5 4.68 43.81 8.60 3.77 15 83 23 - - - - 

32 81.28 ps 5 3.92 25.31 9.38 2.37 11 53 24 - - - - 

33 32.54 ps 5 4.33 10.11 14.12 1.43 6 60 28 - - - - 

34 18.0 ps 5 4.57 49.53 12.73 3.15 17 140 23 - - - - 

35 22.0 ps 5 4.20 41.1 6.55 2.69 16 30 24 - - - - 

36 49.9 ps 5 4.18 40.2 6.50 2.61 15 30 24 - - - - 

37 13.9 ps 5 4.57 10.37 19.65 1.10 16 150 35 - - - - 

38 80.35 ps 5 4.57 48.50 12.72 3.09 17 130 23 - - - - 

38/1 80.35 ps 5 4.57 48.50 12.72 3.09 17 130 23 - - - - 

39 11.82 ps 5 4.47 43.87 3.66 1.61 22 250 35 - - - - 

40 1.40 ps 5 4.47 43.87 3.66 1.61 21 250 35 - - - - 

41 5.20 ps 5 5.11 52.50 4.75 2.49 15 100 30 - - - - 

42 19.87 ps 5 4.73 47.99 6.24 3.00 16 123 27 - - - - 

43 68.46 ps 5 5.26 52.21 1.64 0.86 13 100 51 - - - - 

44 50.75 ps 5 5.14 51.14 2.98 1.52 14 170 38 - - - - 

45 3.96 ps 5 4.2 41.1 6.55 2.69 16 30 24 - - - - 

46 48.78 ps 5 4.56 45.11 5.58 2.52 18 225 27 - - - - 

47 39.4 ps 5 5.26 52.21 1.64 0.85 13 100 49 - 142 43 53 

48 31.20 ps 5 4.91 49.12 4.60 2.26 12 420 30 - - - - 

49 9.07 ps 5 5.12 50.14 2.95 1.48 14 160 37 - - - - 

50 48.20 ps 5 5.02 50.07 4.32 2.16 15 240 33 - - - - 

51 4.02 ps 5 5.26 62.14 2.36 1.47 12 120 42 - - - - 

52 63.51 ps 5 4.47 43.87 3.66 1.61 22 250 35 - - - - 

53 98.72 ps 5 4.92 48.72 3.21 1.56 17 200 37 - - - - 

54 15.35 ps 5 4.45 42.80 3.62 1.55 22 240 35 - - - - 

55 23.57 ps 5 4.40 43.01 3.60 1.54 20 245 35 - - - - 
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56 25.91 ps 5 4.69 46.50 4.13 1.92 17 335 32 - - - - 

57 50.82 ps 5 5.02 50.07 4.32 2.16 15 240 33 - - - - 

58 29.39 ps 5 4.47 43.87 3.66 1.61 22 250 35 - - - - 

59 44.79 ps 5 4.57 10.37 10.65 1.10 16 150 35 - - - - 

60 13.73 ps 5 4.45 43.60 3.60 1.57 20 240 34 - - - - 

61 69.78 ps 5 4.71 49.45 4.62 2.29 20 160 28 - - - - 

62 33.78 ps 5 4.94 55.02 5.57 3.07 18 70 22 - - - - 

63 9.05 ps 5 5.26 62.14 2.36 1.47 12 120 42 - - - - 

64 3.33 ps 5 7.22 >90 0.99 0.89 15 85 5 - - - - 

65 12.46 ps 5 5.55 85.6 2.79 2.39 14 225 35 - - - - 

66 18 ps 5 5.52 83.4 2.70 2.25 13 220 35 - 142 43 38 

67 22 ps 5 6.10 75.43 4.26 3.21 19 85 36 - 142 33 58 

68 18.4 ps 5 6.20 85.04 5.17 4.39 8 83 34 - 142 40 58 

69 32.6 ps 5 5.36 82.84 4.35 3.60 8 163 32 - 142 40 43 

70 20.01 ps 5 5.55 85.6 2.79 2.38 14 225 35 - 142 41 38 

71 18.04 ps 5 5.36 82.84 4.35 3.60 8 163 32 - 142 40 43 

72 23.4 ps 5 5.54 85.4 2.78 2.37 13 220 35 - 142 43 38 

73 43.30 ps 5 5.35 82.80 4.30 3.54 8 160 32 - 142 40 43 

74 39.8 ps 5 5.74 81.22 3.0 2.44 16 75 35 - 142 37 63 

75 38.4 ps 5 5.17 80.08 5.90 4.72 8 160 30 - 142 40 43 

76 1.2 ps 5 5.26 62.14 2.36 1.47 12 120 41 - 142 46 48 

77 1.2 ps 5 5.17 80.04 5.80 4.64 2 100 30 - 142 71 53 

78 71.0 ps 5 5.65 83.41 2.90 2.41 15 150 35 - 142 39 44 

79 50.47 ps 5 5.55 85.60 2.79 2.39 14 225 35 - 142 41 38 

80 27.3 ps 5 5.26 52.21 1.64 0.86 13 100 50 - 142 43 53 

81 7.10 ps 5 5.25 62.14 2.36 1.47 12 120 42 - 142 46 48 
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82 77.23 ps 5 5.55 85.6 2.79 2.39 14 220 35 - 142 41 38 

83 39.5 ps 5 5.31 76.72 4.80 3.68 11 88 31 - 142 48 56 

84 68.05 ps 5 5.60 86.20 2.82 2.43 15 230 35 - 142 39 38 

85 23.30 ps 5 4.69 55.84 5.53 3.09 15 70 24 - - - - 

86 22.60 ps 5 5.35 76.65 5.35 3.87 18 145 27 - - - - 

87 68.05 ps 5 5.55 858.6 2.79 2.39 14 220 35 - 142 41 38 

88 52.12 ps 5 5.50 63.35 4.95 3.14 16 65 34 - 142 37 69 

89 40 ps 5 5.44 73.56 3.70 2.72 20 80 36 - 142 31 59 

90 38.40 ps 5 5.21 61.33 3.23 2.04 13 58 35 - 142 43 67 

91 78.05 ps 5 5.40 72.50 3.68 2.67 19 75 32 - 142 33 63 

92 95.05 ps 5 5.40 72.50 3.68 2.67 19 75 32 - 142 33 63 

93 98.25 ps 5 5.40 72.50 3.68 2.67 19 75 32 - 142 33 63 

94 92.12 ps 5 4.98 49.30 2.76 1.36 6 40 42 - 142 61 79 

95 92.13 ps 5 4.98 49.30 2.76 1.36 6 40 42 - 142 61 79 

96 76.1 ps 5 5.44 73.36 3.70 2.71 19 75 31 - 142 33 63 

97 64.4 ps 5 5.80 78.50 4.10 3.22 24 110 32 - 142 25 50 

98 41.8 ps 5 6.50 93 3.68 3.42 14 55 36 - 142 41 69 

99 84.4 ps 5 7.20 >90 4.43 3.98 6 65 37 - 142 61 65 

100 93.65 ps 5 5.35 57.73 3.60 2.08 16 55 31 - 142 37 69 

101 93.65 ps 5 5.35 57.73 3.60 2.08 16 55 31 - 142 37 69 

102 34.2 ps 5 5.60 86.69 2.21 1.92 2 145 43 - 142 71 45 

103 20.4 ps 5 5.84 65.35 5.24 3.42 17 75 34 - 142 36 63 

104 22.8 ps 5 5.50 63.35 4.95 3.14 16 65 34 - 142 37 65 

105 86 ps 5 5.51 61.61 3.72 2.21 13 88 40 - 142 43 56 

106 32.3 ps 5 7.65 >90 4.60 4.14 6 30 35 - 142 61 79 

107 13.6 ps 5 7.22 >90 4.43 3.99 6 65 37 - 142 61 65 
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108 32.3 ps 5 7.21 >90 4.38 3.94 5 60 37 - 142 63 67 

109 4.1 ps 5 7.24 >90 4.49 3.99 8 70 37 - 142 40 63 

110 36.2 ps 5 6.10 75.43 4.26 3.21 19 85 36 - 142 33 58 

111 60.1 ps 5 6.50 84.90 7.70 3.27 24 100 38 - 142 25 53 

 4313              

 

Ps= pasune 

            NIO,t/ha=(a+a/IN)(Rs/b)(1,45-8/A)(0,45/Nt) de unde a=40, b=12,5, Nt=0,32 
Coeficienţi de accesibilitate a nutrienţilor din bălegarul animalier  
în primul an de la momentul aplicării în sol 

Tipul de bălegar Metoda de aplicare 

 Încorporare 

imediată  

în sol 

Împrăştiere pe 

întreaga suprafaţă 

de teren 

Irigare 

 N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Bălegar animalier în stare solidă 

Vaci pentru lapte 0,45 0,55 0,75 0,35 0,45 0,65 * * * 

Vaci pentru 

carne 

0,45 0,55 0,75 0,35 0,45 0,65 * * * 

Ovine (oi, ţapi) 0,45 0,55 0,75 0,35 0,45 0,65 * * * 

Cai  0,45 0,55 0,75 0,35 0,45 0,65 * * * 

(toate categoriile) 0,35 0,55 0,75 0,35 0,45 0,65 * * * 

Bălegar animalier în stare lichidă 

Vaci pentru lapte 0,55 0,55 0,75 0,35 0,45 0,75 0,25 0,45 0,75 

Vaci pentru 

carne 

0,55 0,55 0,75 0,35 0,45 0,75 0,25 0,45 0,75 

 * Nu se poate aplica 
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IV2f OBLIGATIILE FERMIERULUI PENTRU PREVENIREA POLUARII CU 

NITRATI A SOLULUI SI A APELOR DE SUPRAFATA SI SUBTERANE 

1. Obligaţiile fermierului, administratorului exploataţiei agricole sau proprietarului 

cu privire la acţiunile de fertilizare a terenurilor cuprinse în ZVN declarată şi în 

ZPVN: 

- toţi agricultorii trebuie să respecte programul de acţiune în exploataţiile, fermele 

sau proprietăţile deţinute în ZVN sau ZPVN; 

- fiecare fermier, administrator al exploataţiei agricole sau proprietar va stabili 

împreună cu inspectorul desemnat (reprezentantul OSPA, alt specialist în 

domeniul managementului pentru ZVN/ZPVN) plan de fertilizare pentru fiecare 

parcelă; 

- toţi agricultorii vor completa anexele cu evidenţa acţiunilor de fertilizare şi alte 

tratamente chimice aplicate pe fiecare parcelă; 

 - toţi agricultorii vor păstra certificatele de calitate ale îngrăşămintelor şi 

pesticidelor procurate şi utilizate pe terenurile agricole deţinute; 

      - toate acţiunile se referă la anul agricol pentru ZVN/ZPVN, respectiv  

19 decembrie (anul în curs) - 18 decembrie (anul viitor); 

 - toţi agricultorii vor respecta planul de aplicare pe terenurile agricole a 

fertilizanţilor (îngrăşămintelor ) organici (bălegar, composturi etc) şi chimici, 

respectiv tipuri, doze, modalităţi de fracţionare, epoca la care se aplică, metode de 

încorporare etc., anexa nr. 8; 

 - toţi agricultorii vor respecta condiţiile stabilite pentru colectarea şi 

depozitarea bălegarului şi altor dejecţii zootehnice în platforme proprii sau locale 

conforme prevederilor legislative pentru ZVN/ZPVN; 

 - pentru toţi agricultorii este obligatoriu să respecte perioadele de interdicţie 

(prezentate mai jos) de împrăştiere (aplicare) a îngrăşămintelor definite şi 

caracterizate în codul de bune practici agricole: 

 

� - pe terenurile nisipoase sau cu profil scurt  şi pe 

cele nesemănate cu culturi de toamnă nu se 
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1 august – 1 februarie aplică nici un fel de îngrăşămant organic în 

perioada 1 august – 1 februarie 

� 

1 august – 1 noiembrie 

- pe terenurile cu fâneţe (inclusiv păşuni naturale 

utilizate ca fâneţe) şi pe cele semănate cu culturi 

de toamnă nu se aplică nici un fel de îngrăşămant 

organic în perioada 1 august – 1 noiembrie 

 

 

Calendarul de interdicţie pentru împrăştierea îngrăşămintelor 

� 

� 

� 

Stadiul 

ocupării 

terenurilor cu 

culturi 

Tipuri de fertilizanţi 

Gunoi de grajd Mraniţă Dejecţii 

lichide 

Soluri 

necultivate 

t o t   a n u l 

Culturi 

înfiinţate 

toamna 

1 noiembrie – 

1 februarie 

1 noiembrie – 

15ianuarie 

1 noiembrie – 

15ianuarie 

Culturi 

înfiinţate 

primăvara 

1 iulie – 

31 august 

1 iulie – 

15 ianuarie 

1 iulie – 

15 ianuarie 

Culturi de 

ierburi perene 

înfiinţate de 

peste 6 luni 

1 septembrie- 

1 februarie 

15 noiembrie-

15 ianuarie 

1 noiambrie- 

31 ianuarie 
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        Definiţia ocupării solului: 

•   culturi mari: cereale, oleaginoase, culturi de plante tehnice (sfeclă, cartof, in, 

cânepă), culturi semincere sau de reproducere, păşuni instalate de mai mult de 6 

luni etc; 

•  soluri necultivate: suprafeţe neutilizate în vederea unei producţii agricole, 

înţelegându-se suprafeţele necultivate prin aplicarea directivelor sau 

regulamentelor comunitare. 

          a) Perioadele de interdicţie nu sunt valabile în cazul dejecţiilor animaliere 

produse şi depuse direct de animale (dejecţii proaspete), pentru care se va examina 

oportunitatea limitării duratei de păşunat şi „încărcării”, mai ales în perioada 

hibernală. De asemenea, aceste perioade închise nu se iau în considerare în cazul 

resturilor vegetale sau al altor tipuri de produse organice reziduale rămase pe sol. 

          Păşunile înfiinţate de mai puţin de 6 luni aparţin, în funcţie de data înfiinţării, 

categoriei culturilor mari de toamnă sau de primăvară. 

          b) Se acordă derogări, cu titlu provizoriu, pentru perioadele de interdicţie în 

baza unui memoriu tehnic care va demonstra că aplicarea derogării nu impune 

riscuri de scurgere (pierdere) de azot în apele de suprafaţă sau subterane. 

Derogarea precizează, în funcţie de tipul culturii actuale şi anterioare, durata 

pentru care se acordă, modalităţile de aplicare (tipul de sol, natura şi caracteristicile 

fertilizantului, perioadele, normele şi tehnicile de împrăştiere) şi procedurile de 

supraveghere puse în practică pentru evaluarea (judecarea) riscurilor aplicării 

derogării pentru ape. 

          c) Esteposibilă acordarea derogărilor pentru anumiţi fertilizanţi pentru care 

se indică perioada la fiecare în parte, cu rezerva respectării condiţiilor care se 

impun. 

          Acestea privesc: 

solurile care se ară până în iarnă, în scopul de a putea profita de efectul gerului 

hibernal asupra structurii solului (soluri luto-argiloase spre argiloase); 

înfiinţarea de culturi consumatoare de azot înainte de 1 septembrie şi desfiinţarea 

cel mai târziu la 15 noiembrie; 
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furnizarea de azot de către cultura consumatoare de azot care trebuie luată în 

considerare în ipoteza fertilizării; 

cantitatea împrăştiată care trebuie fixată în funcţie de mineralizarea azotului în sol, 

de capacitatea de absorbţie a covorului vegetal şi de nevoile previzibile ale 

plantelor. 

         De asemenea, este necesară înfiinţarea unui dispozitiv de urmărire şi evaluare 

constituit de o reţea locala de parcele test, care fac obiectul unei supravegheri a 

culturilor şi unei supravegheri a azotului mineral din sol din împrăştiere până la 

înfiinţarea culturii următoare. Această supraveghere va trebui să permită evaluarea 

riscurilor derogărilor de împrăştiere pentru calitatea apei. Rezultatele fac obiectul 

unei sinteze anuale. 

2. Obligaţia de a respecta condiţiile  particulare de  aplicare (împrăştiere) a fertilizanţilor 

azotaţi organici şi minerali (cazuri specifice) 

1o  În vecinătatea apelor de suprafaţă 

           Măsuri speciale la aplicarea îngrăşămintelor se impun pe terenurile din 

vecinătatea cursurilor de apă, lacurilor, captărilor de apă potabilă, care sunt expuse 

riscului de poluare cu nitraţi (şi  în unele situaţii cu fosfaţi) transportaţi cu apele de 

drenaj şi scurgerile de suprafaţă. 

           Se impune păstrarea fâşiilor de protecţie faţă de aceste ape, late de minimum 

5-6 m în cazul cursurilor de apă, cu excepţia dejecţiilor lichide, la care banda de 

protecţie trebuie să fie lată  de cel puţin 30 m pentru cursuri de apă şi de 100 m 

pentru captări de apă potabilă. În zonele de protecţie nu se aplică şi nu se 

vehiculează îngrăşăminte. 

          Efluentul de siloz nu se aplică în zonele de protecţie a cursurilor de apă. 

Înainte de a fi administrat pe teren, trebuie diluat cu o cantitate de apă echivalentă 

cu cantitatea de efluent. Nu se aplică mai mult de 50 m3/ha din efluentul diluat. 

 

2o Pe terenuri în pantă 

          Pe astfel de terenuri există un risc crescut al pierderilor de azot prin scurgeri 

de suprafaţă, care depind de o serie de factori, cum sunt: panta terenului, 

caracteristicile solului (în special permeabilitatea pentru apă), sistemul de cultivare, 
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amenajările antierozionale şi, în mod deosebit, cantitatea de precipitaţii. Riscul este 

maxim când îngrăşămintele sunt aplicate superficial şi urmează o perioadă cu 

precipitaţii abundente. 

           Pe terenurile cu pantă mare aplicarea fertilizanţilor este interzisă.  Programul 

de acţiune precizează situaţiile pentru care se aplică această interdicţie, ţinându-se 

cont de riscurile de şiroire pe parcelă sau cel puţin de înclinarea pantei pentru care 

această aplicare se interzice. 

            Pe terenurile agricole în pantă fertilizarea trebuie făcută numai prin 

încorporarea îngrăşămintelor în sol şi ţinând cont de prognozele meteorologice (nu 

se aplică îngrăşăminte, mai ales dejecţii lichide, când sunt prognozate precipitaţii 

intense).  

            O atenţie deosebită trebuie acordată culturilor pomicole şi viticole situate, de 

regulă, pe astfel de terenuri, la care procesele de eroziune a solului şi, implicit, 

pericolele de pierdere a nutrienţilor prin şiroire sunt mai frecvente şi mai intense. 

                          3o Pe terenuri saturate de apă, inundate, îngheţate  sau acoperite de zăpadă 

           Pe soluri periodic saturate cu apă sau inundate trebuie ales momentul de 

aplicare a îngăşămintelor atunci când solul are o umiditate corespunzătoare, 

evitându-se astfel pierderile de azot nitric cu apele de percolare şi cu scurgerile, 

precum şi pierderile prin denitrificare sub formă de azot elementar sau oxizi de 

azot. 

Se va evita administrarea gunoiului, precum şi a oricărui tip de îngrăşământ, pe 

timp de ploaie, ninsoare şi soare puternic şi pe terenurile cu exces de apă sau 

acoperite cu zăpadă. În plus, faţă de cele arătate mai sus, nu se recomandă să fie 

aplicate dacă: 

solul este puternic îngheţat; sau 

solul este crăpat (fisurat) în adâncime ori săpat în vederea instalării unor drenuri 

sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură; sau 

câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 

luni. 
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               Pe solurile îngheţate doar la suprafaţă, atunci cand solul este îngheţat 

superficial în decurs de 24 de ore mai puţin de 12 ore, este posibilă împrăştierea 

tuturor tipurilor de fertilizanţi.  

                Împrăştierea gunoiului de grajd grosier de la vaci este permisă pe soluri 

înzăpezite sau îngheţate. 

              3. Depozitarea dejecţiilor zootehnice. Obligaţia de a dispune de o capacitate etanşă 

de stocare 

            Trebuie etanşat orice platformă sau orice bazin de stocare a dejecţiilor 

zootehnice existente. 

            Capacitatea de depozitare a dejecţiilor de la fermele zootehnice (creşterea 

animalelor) trebuie să acopere cel puţin perioadele de interdicţie a aplicării fixate în 

cap. 2.4 şi care ţin cont de riscurile suplimentare datorate condiţiilor meteorologice, 

de posibilităţile tratării sau evacuării fără riscuri pentru calitatea apelor. 

           Programul de acţiune aminteşte ansamblul dispoziţiilor de reglementare cu 

privire la stocarea dejecţiilor de origine animală. (Ordinul ministrului mediului şi 

gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 

242/197/2005 reglementează modul de calcul al capacităţii de stocare.)  

          Dacă este nevoie, programul de acţiune fixează capacităţile maxime de 

stocare. 

           Durata de stocare se va prevedea sub formă de tabel, precizându-se tipul 

dejecţiilor şi durata minimă de stocare. 

                                                                      Tabel 

Tipul de dejecţie Durata de stocare 

  

 

    În zonele vulnerabile, unde există tradiţia creşterii animalelor în gospodăriile 

populaţiei, se vor prevedea obligatoriu, dispoziţii privind construcţia platformelor 

individuale şi comunale pentru depozitarea reziduurilor organice şi înfiinţarea şi 

organizarea serviciilor aferente gospodăririi acestora şi a fertilizanţilor organici 

rezultaţi. Se va insista pe construcţia platformelor individuale, iar decizia de a 
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construi platforme comunale va fi luată de către colectivitatea şi administraţia 

locală. 

4. Gestionarea durabilă  a terenurilor agricole 

              Măsurile necesare unei gestiuni durabile a terenurilor vor fi bazate pe 

alegerea culturilor şi rotaţia acestora, ponderea culturilor de iarnă în raport cu cele 

de primăvară, gradul de acoperire a terenului între ciclurile de recoltare-semanare 

şi a fazelor de creştere la culturile perene (perioada de repaus vegetativ), 

amenajările funciare, înfiinţarea culturilor intermediare şi gestionarea resturilor 

vegetale. 

             Programul de acţiune fixează modalităţile de gestionare a resturilor 

vegetale şi, dacă este necesar, obiectivele, cel puţin pentru zona vulnerabilă sau 

părţi ale acesteia, în materie de acoperire a solurilor necultivate sau a celor 

cultivate în sezoanele umede şi reci (toamna-iarna), pentru a reduce cantităţile de 

azot mineral din sol supus riscului spălării şi pentru înfiinţarea culturilor 

inhibitoare de nitraţi sau a culturilor intercalate. 

             Se vor stabili la marginea cursurilor de apă obiectivele menţinerii 

suprafeţelor ierboase, de arbori, cu garduri şi împădurite şi obiectivele înierbării 

taluzurilor. De asemenea, atunci când se impune, este necesară obligaţia înfiinţării 

culturilor permanente. 

             Regulile de gestionare durabilă a terenurilor agricole vor fi prevăzute în 

anexa nr.6 la programul de acţiune.  

5. Limitarea aporturilor de azotaţi minerali şi alte măsuri 

             În cazul în care se constată suprafertilizările prin folosirea excesivă a 

îngrăşămintelor chimice pe bază de azot, contrar recomandărilor oficiilor de studii 

pedologice şi agrochimice, se va impune o limitare a aporturilor de azot mineral la 

scara exploataţiei (acolo unde este cazul) sau măcar a zonei sau a unei părţi a zonei 

vulnerabile. 

            În programul de acţiune trebuie incluse toate celelalte măsuri utile, cuprinse 

în Codul de bune practici agricole, pentru a răspunde la obiectivele protejării 

calităţii apei, şi alte măsuri complementare care se impun. 
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Diagnoza prevăzută în art. 3 din ordin permite identificarea zonelor cu excedent  

de azot datorat creşterii animalelor. Diagnoza indică, pentru aceste zone, situaţia 

exploataţiilor şi mai ales contribuţia lor la excedentul global, aplicări practice 

(tipuri şi efective), tratamentele şi transferurile actuale de afluenţi în interiorul 

zonei şi în afara ei, precum şi evoluţia previzibilă a exploataţiilor şi şeptelurilor. În 

programul de acţiune, comitetul de bazin desemnează zonele cu excedent de azot 

datorat creşterii animalelor şi defineşte obiectivele de resorbţie pe zonă şi 

contribuţia diferitelor modalităţi de resorbţie pentru a le atinge. Exploataţiile din 

aceste zone sunt supuse acţiunilor suplimentare, care se referă la: 

reducerea cantităţilor de azot provenind din dejecţii aplicate în zonă (tratarea 

apelor uzate, transportul şi exportul dejecţiilor animaliere în afara zonelor cu 

excedent, modificările de alimentare şi de structură a efectivelor de animale); 

o mai bună utilizare a suprafeţelor din zonă, susceptibile de primire a dejecţiilor 

(mai ales o împrăştiere realizată efectiv pe toate terenurile incluse în planurile de 

aplicare a acestora, utilizarea de noi terenuri pentru împrăştiere, aplicarea de 

tehnici şi practici permiţând o distribuire extinsă pe suprafeţele ocupate de terţi, pe 

terenurile sportive sau pe terenurile de camping agreate, dacă aceste tehnici şi 

practici sunt permise de reglementările în vigoare). 

         6. Indicatorii de supraveghere şi evaluare a programelor de acţiune 

         1.Indicatorii de supraveghere şi de evaluare a programelor de acţiune trebuie 

să arate avansarea resorbţiei de azot excedentar provenind din dejecţii, precizând 

care dintre diferitele modalităţi de resorbţie puse în funcţiune pentru a atinge acest 

obiectiv au fost eficiente. Unul dintre indicatorii obligatorii este conţinutul în nitraţi 

al apelor subterane şi de suprafaţă, măsuraţi în puncte de monitorizare stabilite de 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi 

Protecţia Mediului-ICPA Bucureşti şi Administraţia Naţională „Apele Române” . 

         2. Lista indicatorilor va putea fi completată ulterior în funcţie de dispoziţiile şi 

de reglementările la nivel naţional sau local. 

Indicatorii trebuie să permită măsurarea gradului de atingere a obiectivelor fixate 

ale programelor de acţiune. 
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6.4. METODE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE PRIN SUPRAÎNSĂMÂNȚARE ȘI 
REÎNSĂMÂNȚARE A PAJIȘTILOR DEGRADATE 

 
6.4.1 Îmbunătățirea covorului ierbos  prin supraînsămânțare a pajiștilor 

Asupra covorului ierbos acţionează, concomitent sau în etape, mai mulţi 
factori de degradare, care provoacă în timp un dezechilibru între speciile 
componente cu creșterea ponderii speciilor nevaloroase din punct de vedere 
economic.  
În situaţia prezenţei în covorul ierbos a 40-80% specii valoroase furajere care merită 
a fi menţinute, cea mai economică intervenţie pentru îmbunătăţirea compoziţiei 
floristice, o constituie supraînsămânţarea.  
 Prin supraînsămânţare se introduc pe diferite căi unele specii sau soiuri de 
leguminoase şi graminee perene, bianuale sau anuale, în covorul ierbos existent, 
pentru asigurarea unei densităţi şi proporţii optime, în scopul sporirii producţiei şi 
calităţii furajelor. Se realizează astfel, o creştere a duratei economice de valorificare 
a producţiei unei pajişti sau culturi furajere perene (lucernă, trifoi, etc.) cu cheltuieli 
minime. Din punct de vedere al suprafeţei pe care se acţionează, se distinge o 
supraînsămânţare locală (parţială) sau totală. Supraînsămânţarea locală se execută 
de regulă manual pe pajiştile cu covor ierbos corespunzător, dar care prezintă 
goluri bine conturate, restrânsă ca arie, pe locurile unde s-a defrişat vegetaţia 
lemnoasă, s-au scos cioate, a stagnat apă, etc. 

De regulă supraînsămânţarea se realizează cu specii valoroase 
corespunzătoare condiţiilor ecologice specifice și se aplică pentru completarea 
golurilor din covorul ierbos, ca rezultat al șiroirilor, distrugerii mușuroaielor, 
nivelărilor, defrișarea vegetației lemnoase. Se mai aplică pe pajiștile cu multe 
goluri, cu vegetație rărită și de slabă calitate. 
 Supraînsămânţarea trebuie executată în urma unei mobilizări superficiale a 
solului, recomandabil primavera, fără a se executa lucrările de mobilizare a solului 
cu mașini agricole.   
 Supraînsămânțarea pajiștilor pe suprafețele  cu gradul de acoperire al 
covorului ierbos  redus  se face cu specii din flora locală în mod frecvent se 
utilizează  floare de fân. Supraînsămânțarea este necesară pe suprafața de 36 ha   
următoarele trupuri  : Cerna I 3 ha, Corșoru 0,5 ha , Buciumu 0.5 ha, Zăvidanu 0.5 
ha,Buciumu-Zăvidanu 5 ha, Găuriciu –Marginea 1 ha , Cocini 1 ha , Obștea Marița 
2 ha , Oteești 1 ha,  Fânețe particulari sector VIII 1ha , Fânețe particulari sector XI 
8ha, Pășuni fânețe Dealu Mare Frăsinet 3 ha , Fânețe particulari sector II 4ha, 
Fânețe particulari sector V 3ha, Fânețe particulari sector IX 3ha. 
.partial în Izlaz Brădățele,acolo unde se semnalează covor ierbos slab încheiat sau 
absent în areale.În perioada până la răsărire și când înălțimea plantelor este de 10-
15cm. nu se introduc animalele la pășunat. 
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         6.5. FOLOSIREA PAJIȘTILOR 

Pentu  a atinge scopul amenajamentului pastoral,  folosirea pajiștilor se va 
face coreland datele prezentate anterior cu efectivele de animale deținute si 
obiectivele deținătorilor de pajiști și ale crescatorilor de animale, respectand 
normele legale si potrivit condiţiilor staţionale locale şi incidenţei măsurilor de 
agromediu, astfel să se asigure o gospodărire raţională a acestora, având în acelaşi 
timp ca ţintă şi menţinerea biodiversităţii şi protejarea mediului înconjurător. 
 Se va avea in vedere asigurarea producției de masa verde necesară 
efectivelor de animale deținute, utilizarea eficienta a producției în sensul că 
excedentul de masa verde să se cosească pentru a asigura  și o parte a necesarului 
de fân.  
 Organizarea pasunatului se va face pe fiecare trup de pajiste in parte, avand 
in vedere ca o unitate de exploatare să fie maxim 100 ha, astfel ca repartizarea 
suprafetelor de pajiste  să se facă optim. De asemenea pajiștile micilor fermieri să 
fie utilizate efficient. 
 
6.5.1. Repartizarea pajiștilor pentru pășunat cu animalele 

Suprafețele care formează obiectul acțiunii de repartizare a pășunilor sunt 
pășunile propriu zise și suprafețele din fondul forestier lipsite de arborete sau cu 
consistență redusă, cu păduri degradate în care crește iarbă  consumabilă pentru 
animale. 
Beneficiarii acestor suprafețe de pășune sunt crescătorii de animale  din zonă. 

Organizarea pășunatului trebuie să aibă în vedere că pajiștile de la altitudine de 
peste 1600 m,   să fie repartizate pentru ovine. 

Amenajamentul  pastoral are ca scop trecerea de la pășunatul liber, practicat 
în prezent, la paşunatul raţional.  Deşi potrivit tradiţiei, în fiecarea an, se 
repartizează trupurile și parcelele mari de pajişti pentru grupele de animale din 
comună, paşunatul se face continuu, animalele parcurgand toată pajistea pe tot 
sezonul de păşunat. 
 Trupurile de peste 100 ha se vor diviza de așa natură ca parcelele repartizate 
anual pentru diferite grupe de animale să nu fie peste 100 ha. 
          Atenție :   trupurile de pășune  

a) -  Brădățele în suprafață de 184.63 se va diviza în 2 parcele  1)  cu suprafața 
de 93.01 ha pe parcelele descriptive T45,T48,T46 și T49 si 2) cu suprafața de 
91.62 ha pe parcelele descriptive T47,T50 și T 51 

b) – Cerna I în suprafață de 162.08 ha  se va diviza în 2 parcele  1) cu suprafața 
de 58.52 Ha ce conține parcelele descriptive T59 , T60 și 2)  cu suprafața de 
103.56 ha ce conține parcelele descriptive T61 și T62  
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 Se ştie ca ovinele ameliorează paşunea, iar bovinele degradează păşunea,  ca 
urmare se recomandă ca în fiecare an sau cel puţin odată la 2 ani să se facă o rotaţie 
între bovine şi ovine pe parcelele repartizate. 
 
 

Parcelele de exploatare propuse sunt delimitate de limite naturale, sunt cai 
de acces catre adaposturi, cate sursele de apa si catre sate. 

S-a constatat ca an de an efectivele de animale din comuna sunt in scadere, 
ca urmare este necesar ca in fiecare an la inceputul sezonului de pasunat sa se 
stabileasca numarul de UVM al grupei de animale care urmeaza sa fie repartizate 
pe fiecare unitate de exploatare. 

Aceasta se face completand tabelul urmator: 
Nr. 

crt. 

Specificare Numarul 

de 

animale-  

capete 

Coeficient de 

transformare in 

UVM 

TOTAL UVM 

1 2 3 4 5 (col 3x col 

4) 

1 Bovine  2545 1 2545 

2 Ecvidee 59 1 59 

3 Ovine 10852 0.15 1628 

4 Caprine 507 0.15 76 

5 Alte porcine 602 0.3 180 

 TOTAL       X       X 4488 

 
      Având în vedere durata sezonului de pășunat  în medie de 120  de zile, durata 
de refacere a vegetației dupa pășunat cuprinsă între 30 si 40 de zile, durata 
pășunatului pe o parcelă este de 5  – 8 zile se determină numărul de cicluri de 
pășunat.  
      Ciclul de pășunat reprezintă perioada după care se revine pe aceeași parcelă în 
același sezon de pășunat și cuprinde durata de pășunat ( 6-9 zile) si durata de 
refacere a covorului iesbos ( 30 -40 zile)  sau altfel spus numărul de zile în care 
animalele păşunează efectiv pe o suprafaţă de pajişte, precum şi timpul scurs de la 
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scoaterea animalelor de pe teren şi până la reintroducerea lor la păşunat pe aceeaşi 
suprafaţă. 
 
S-a luat in calcul 40 zile ( 5 + 35) 
Nr de cicluri de pasunat = Durata sezonului de pasunat/ (durata pasunatului+ 
durata de refacere)     120/(35 +5) = 3  

Suprafața parcelei de exploatare se împarte în subparcele de pășunat care 
asigură necesarul de masă verde al grupei de animale pentru 7 zile.  

Numarul de subparcele se determina astfel 
             Durata de refacere/ durata de pasunat + 1 
35/5  +1 =8 
 Pe fiecare din cele 8 subparcele, se pășunează de 3 ori pe parcursul sezonului 
de pășunat de 120 de zile.  Mărimea  unei subparcele se determină împărțind la 7 
suprafața parcelei de exploatare. 
Ordinea de pășunat a subparcelelor de exploatare este determinată de expoziție, 
altitudine și  amplasare față de căile de acces. În general, parcelele cu o expoziție 
însorită și cu altitudinea cea mai mică se vor pășuna primele, după care se 
valorifică cele cu expoziție umbrită și altitudine mare. 

                                                                                                                     Tabel 6.2 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea  

 trupulului de pajiște 

Suprafața 

ha 

Parcele de exploatare 

propuse 

Limite UVM pe trup 
de pășune /ha  
Minim Recomandat 

0 1 2 3 5 6 

1 Ursulețu   15.38 1 0.41 0.54 

2 Ursu   171 2,4,5,6,7 0.44 0.58 

3 Dârjala 182.30 8,9 0.43 0.56 

4 Căpățâna  162.44 10-14 0.42 0.54 

5 Balota   150.51 15-17 0.33 0.44 

6 Cașerie  169.80 19-22 0.36 0.48 

7 Milescu  147 23-25 0.4 0.53 

8 Brădățele  184.63 45-51 0.25 0.43 

9 Dealul Mare - Frăsinet 162.23 52-53 0.25 0.40 

10 Cerna  I  162.08 59-62 0.23 0.39 
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11 Cerna II 12.46 65 0.38 0.43 

12 Corșoru  257.34 26-29 0.37 0.58 

13 Buciumu  191.52 30-33 0.37 0.44 

14 Zăvidanu  40.00 34-35 0.32 0.41 

15 Buciumui- Zavidanu  15.35 54 0.26 0.46 

16 Găuriciu Marginea  236.32 36-39 0.29 0.46 

17 Cocini  94.93 40-43 0.24 0.52 

18 Capela  50.75 44 0.22 0.36 

19 Marița  100.30 55-57 0.19 0.36 

20  Oteești  29.39 58 0.18 0.39 

21 Valea Cernei  9.05 63 0.13 0.33 

22 Valea Cernei  3.33 64 0.16 0.33 

23 Fanete particulari 
sector VIII 

35 
66-67 0.57 0.79 

24 Fanete particulari 
sector XI 

460.4 
68-84 0.63 0.87 

25 Păsuni  fânete Dealu 
Mare Frăsinet 

113.05 
85-88 0.65 0.89 

26 Fanete particulari 
sector III 

30 
89 0.65 0.89 

27 Fanete particulari 
sector II 

384.55 
90-95 0.57 0.78 

28 Fanete particulari 
sector V 

440 
96-101 0.61 0.84 

29 Fanete particulari 
sector lX 

302 
102-111 0.55 0.76 

  4313.11    

Important este să se respecte un minim de încărcătură de animale pe unitatea de 
suprafață (1Ha) de 0,3UVM și un maxim de 1UVM. 
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6.5.2. Dezinfestarea păşunilor si asigurarea apei de băut 
 
Este o condiție indispensabilă pentru organizarea pășunatului rațional. 

Pentru fiecare kg de SU ingerată (5 kg MV) consumul zilnic de apă se ridică la 4 – 6 
l la vacile de lapte, 3 – 5 l la bovine la îngrășat și 2 – 3 l la ovine și cabaline. 

De exemplu pentru o vacă care consumă 10 kg SU  (50 kg MV) trebuie să i se 
asigure 40 – 60 l apă. Pentru fiecate litru de lapte produs o vacă are nevoie de 4 – 6 l 
apă. 

În general se socotește că 1 UVM în sezonul de pășunat are nevoie de 30 – 40 
litri apă/zi vara și de 15 – 20 litri în cursul primăverii și al toamnei. Pentru o oaie 
adultă se socotește 2 – 4 l/cap/zi în perioada pășunatului. Aprovizionarea cu apă se 
face din diferite surse, cu adăpători fixe sau mobile. 

Pentru pajiștile naturale din UAT Vaideenii  se poate spune că este asigurată 
sursa de apă , deoarece pășunile alpine sunt străbătute de izvoare , de pâraie iar 
căile de acces la sursele de apă sunt asigurate de drumuri pietruite și drumuri de 
pământ. 

      Analizand  reteaua  hidrografica se remarca o diversitate mare, cu un 
debit oscilant in mare parte alimentate de precipitatiile ocazionate de topirea 
zapezilor sau de ploi de lunga durata. 

      Pânza freatică (de adancime)  În zona de luncă și terase joase și conuri 
proluviale terasate ale  pârâurilor  Luncavăț , Izvorul Rece, Marița ,și Cerna, apa 
freatică se întâlnește între 2 și 8 m repartizata astfel: 2-3 m în luncă, 1 m în sectorul 
riveran albiei, 2-4 m sub versant și 4-8 m pe terasele și conuri proluviale. 
Pe versanți apar pânze pedofreatice suspendate cu caracter temporar sau 
permanent, materializate prin izvoare de coasta, pistiri de apa, glimei, cantonate 
dominant reliefului fragmentat cu alunecari. 
Sunt și trupuri de pășune unde este nevoie ca să se amenajeze adăpători fie prin 
aducerea apei din pâraie ,fie prin captare de izvoare .Aceste trupuri de păsune 
sunt: Dârjala, Căpățîna,Cășerie,Dealul Mare Frăsinet, Brădățele ,Buciumu, 
Buciumu Zăvidanu Găuriciu-Margine și Capela Izv-Rece  

Adăpătorile fixe trebuie să fie amplasate la maximum 800 m de locul unde se 

pășunează și în jurul lor sunt necesare lucrări de eliminare a excesului de 

umiditate. 



250 
 

 

Fig 40 . Imagini adăpători  existente pe pajiști  

 

Fig 41 . Imagini adăpători  existente pe pajiști  
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Dimensiuni orientative ale adăpătorilor (în cm) 

                                                                                                                 Tabelul 6.3 

Specia de 
animale 

Adîncimea  Lățimea interioară Înălțimea la 
sol În partea 

superioară 
În partea 
inferioară 

Bovine adulte 35 45 35 40 – 60 
Cabaline 35 50 40 60 – 70 

Ovine și caprine 20 35 25 25 – 35 
 
6.5.3.  Determinarea valorii pastorale 
 Valoarea pastorală este un indice sintetic de caracterizare a calității unei 
pajiști, determinată prin metode floristice de apreciere. 

 În teritoriu se disting 
        -pajiştil de Agrostis capillaries  la altitudine sub 1200 m  pajişti cu 

productivitate mijlocie pe terenuri cu înclinaţie mare şi expoziţii însorite pe soluri 
mai sărace acide.Valoarea pastoralăa pajiştilor de Agrostis capillaris este bună, 
ajungând la o producţie de 10-15 t/ha MV şi o capacitate de păşunat de 1,0-1,2 
UVM/ha.  
A doua categorie de pajişti de acest tip, cu productivitate mijlocie, are o valoare 
pastorală mijlocie cu 5,0-7,5 t/ha MV şi o capacitate de păşunat de 0,5-0,8 UVM/ha. 
                  -pajiști de Festuca rubra (păiuş roşu) la limita superioară cu Agrostis 
capillaries acestea fiind în amestec alte planteValoarea pastoral a acestor pajiști este 
foarte heterogenă de la mediocră spre bună, cu  o producție de 5-15 t/ha 
         - pajiştile de Festuca rupicola (F. sulcata) (păiuş de silvostepă) sunt 
deasemenea în proporție considerabilă fiind în amestec cu alte plante furajere de 
valoare pastoral neomogenă. 
Răspândire şi ecologie. Pajiştile de Festuca airoides (F. supina, F. ovina sudetica) 

(păruşcă)  

Răspândire şi ecologie. Pajiştile de păruşcă ocupă cele mai mari suprafeţe în etajul 
subalpin al jnepenişurilor, de la 1600 până la 2200 m altitudine. Acestea sunt pajişti 
de origine secundară şi au rezultat în special după defrişarea jneapănului.  
Festuca airoides este o specie care preferă staţiuni cu caracter mezoxerofit faţă de 
Nardus stricta, cu care se învecinează şi interpătrunde, care preferă staţiuni mai 
umede.  
Vegetaţia are în componenţă numeroase specii nevaloroase.  
Valoarea pastorală este foarte scăzută, cu producţie de 2-4 t/ha MV şi o capacitate 
de păşunat de 0,2-0,5 UVM/ha. În cazul pășunii din UAT Călimănești s-a folosit:  
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 Metoda gravimetrică care constă în cântărirea propriu zisă a speciilor de plante 
(G) recoltate prin cosire pe câte 1 mp în mai multe repetiții în funcție de 
diversitatea covorului ierbos, urmată de exprimarea lor în procente. 
 V.P. = ∑ PC (%) x IC/5  
 V.P. =∑ 80 (%) X 3/5=  42 
În care:  
VP = indicator valoare pastorală (0 – 100) 
PC = participare în covorul ierbos (%) indiferent de metoda de determinare  
IC = indice de calitate furajeră. 
Pentru pășunea din prezentul Amenajament pastoral la UAT Călimănești  valoarea 
pastorală este diferită pe trupurile de pășune în funcție de altitudinea pe care este 
amplasată , compoziția floristică și speciile din covorul ierbos  
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  
50-75 bună  
75-100 foarte bună 
Indici de calitate furajera utilizati 
 
Nr. 

crt 

Specia  IC= indice 

de calitate 

furajeră  

Nr. 

crt 

Specia  IC= indice 

de calitate 

furajeră  

1 Nardus stricta 0 9 Agrostis capilaris 3 

2 Festuca rubra 

nigrescens 

2 10 Deschampsia 

caespitosa 

0 

3 Poa annua  2 11 Festuca pratensis 5 

4 Festuca rubra 3 12 Poa pratensis 4 

5 Phleum 

montanum 

2 13 Convolvulus 

arvensis 

2 

6 Alopecurus 

pretensis 

4 14 Daucus carota 

ssp.carota 

1 
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7 Trifolium repens 4 15 Fragaria vesca 1 

8 Trifolium pratense 4 16 Plantago 

lanceolata 

2 

 
 Pentru pășunea din UAT Vaideenii s-a determinat o valoare pastorală 
mijlocie -slabă, respectiv 25-50 .(Ghidul) 
 
6.5.4.Stabilirea încărcării cu animale 
         Pentu  a atinge scopul amenajamentului pastoral,  folosirea pajiștilor se va 

face coreland datele prezentate anterior cu efectivele de animale deținute si 

obiectivele deținătorilor de pajiști și ale crescatorilor de animale, respectand 

normele legale si potrivit condiţiilor staţionale locale şi incidenţei măsurilor de 

agromediu, astfel să se asigure o gospodărire raţională a acestora, având în acelaşi 

timp ca ţintă şi menţinerea biodiversităţii şi protejarea mediului înconjurător. 

Se va avea in vedere asigurarea producției de masa verde necesară 

efectivelor de animale deținute, utilizarea eficienta a producției în sensul că 

excedentul de masa verde să se cosească pentru a asigura  și o parte a necesarului 

de fân.  

Suprafeţele care formează obiectul acţiunii de repartizare a păşunilor sunt păşunile 

propriu zise, fâneţele folosite prin păşunat şi suprafeţele din fondul forestier lipsite 

de arborete sau cu consistenţă redusă, cu păduri degradate, în care creşte iarbă 

consumabilă de animale.  

         Beneficiarele ale acestor suprafeţe sunt animalele crescătorilor din zonă, 

pentru care nu se poate asigura păşunatul pe suprafeţele proprii , suprafețele 

propri pe care le dețin sunt folosite pentru fânețe pe perioada de iarnă  

O altă latură a problemei se referă la repartizarea suprafeţelor pe specii şi categorii 

de animale, ţinând cont de cerinţele acestora cu privire la: calitatea pajiştii (tipul 

pajiştii, sistemul de exploatare), posibilităţile de asigurare a apei de băut pentru 

animale, drumurile de acces, etc. 

Capacitatea de pășunat (Cp) se va determina în fiecare sezon de pășunat utilizând formula:  
  

 CP (UVM/ha) =��
(��/��)���%	

�� !"�
X 100 ==UVM 

în care:  
Nz = necesarul zilnic de iarbă pe cap de animal, în Kg/zi = 65 kg  
DZP = numărul zilelor sezonului de păşunat; 170 zile 
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Cf = coeficient de folosire a pajiștii, în %, a fost stabilit la 70%.  
 Coeficientul de folosire exprimat în procente s-a stabilit prin cosirea şi 
cântărirea resturilor neconsumate (Rn) pe 5 – 10 m2, după scoaterea animalelor din 
tarla şi raportarea la producţia totală după formula: 
 

 Cf=��	(��/��)	–	��	(��/��)
��	(��/��)	

 x 100%  

 

 Î.A.= �.$

�% ".&
= '() 

 
Coeficientul de folosire este un indicator al calităţii pajiştii şi variază de la un tip de 
pajişte la altul. Valoarea medie a coeficientului de folosire la pajiştea în cauză  este 
de 70%. 
 Producţia în iarbă (t/ha) a păşunii este cuprinsă între 3 – 4 t /ha pentru 
păsuni si 8-10 t/ha pentru pășuni fânețe , cu o medie de 9 t/ha, iar calitatea furajeră 
este bună.  
 Pentru calculul încărcăturii de animale poate fi folosită şi formula redată în 
Ordinul 544/2013 art.10. 
 Dacă exprimăm numărul de animale admise pentru 1 ha pășune cu Ip 
(încărcarea pășunii) necesarul zilnic de iarbă pe cap de animal cu Nz și numărul 
zilelor de pășunat cu Zp, formula pentru stabilirea încărcării unei pășuni va fi: 
 
  
    Deoarece producția pășunii nu se repartizează uniform pe cicluri de folosire, este 
necesară diminuarea capacitații de pășunat rezultată din calcul cu 30%, pentru a 
avea o ofertă constantă de iarbă pentru păscut și o producție suplimentară de fân 
de la primele două cicluri de recoltă. 
Organizarea pasunatului se va face pe fiecare trup de pajiste in parte, avand in 
vedere ca o unitate de exploatare să fie maxim 100 ha, astfel ca repartizarea 
suprafetelor de pajiste  să se facă optim. De asemenea pajiștile micilor fermieri să 
fie utilizate eficient 
 
 
                                                                                                                   Tabelul 6.4   

  Nr 

crt. 

Tipul de 

pășune 

denumirea 

Parcelele  Suprafața 

    Ha  

Producția de 

masă       

         verde 

Încărcătura cu      

     animale  

  t/ha Total UMV/ha Total 
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 0             1     2       3       4           5     6      7 

1 Ursulețu   1 15.38 3.8 58.444 0.41 6.376 

2 Ursu   2,4,5,6,7 171 3.8 649.8 0.44 75.66154 

3 Dârjala 8,9 182.30 3.8 692.74 0.43 77.85231 

4 Căpățâna  10-14 162.44 3.8 617.272 0.42 67.91877 

5 Balota   15-17 150.51 3.8 481.632 0.33 49.94338 

6 Cașerie  19-22 169.80 3.8 645.24 0.36 61.89846 

7 Milescu  23-25 147 3.8 558.6 0.4 59.26154 

8 Brădățele  45-51 184.63 4.2 775.446 0.25 46.02523 

9 Dealul Mare - 
Frăsinet 

52-53 162.23 4.2 681.366 0.25 39.76062 

10 Cerna  I  59-62 162.08 4.2 680.736 0.23 37.17586 

11 Cerna II 65 12.46 4.2 52.332 0.38 2.926864 

12 Corșoru  26-29 257.34 3.8 977.892 0.37 97.45162 

13 Buciumu  30-33 191.52 3.8 727.776 0.37 71.72239 

14 Zăvidanu  34-35 40.00 3.8 152 0.32 12.63185 

15 Buciumui- 
Zavidanu  

54 15.35 3.8 58.33 0.26 3.929231 

16 Găuriciu 
Marginea  

36-39 236.32 3.8 898.016 0.29 68.15938 

17 Cocini  40-43 94.93 3.8 360.734 0.24 22.69462 

18 Capela  44 50.75 4 203 0.22 11.00738 

19 Marița  55-57 100.30 3.6 361.08 0.19 18.89128 

20  Oteești  58 29.39 4 117.56 0.18 5.152821 

21 Valea Cernei  63 9.05 3.4 30.77 0.13 1.149026 

22 Valea Cernei  64 3.33 3.4 11.322 0.16 0.526667 
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23 Fanete 

particulari 

sector VIII 66-67 

35 

8.8 308 0.57 20.12146 

24 Fanete 

particulari 

sector XI 68-84 

460.4 

9 4143.6 0.63 290.2215 

25 Păsuni  fânete 

Dealu Mare 

Frăsinet 85-88 

113.05 

9 1017.45 0.65 73.80162 

26 Fanete 

particulari 

sector III 89 

30 

9 270 0.65 19.4332 

27 Fanete 

particulari 

sector II 90-95 

384.55 

8 3076.4 0.57 217.5223 

28 Fanete 

particulari 

sector V 96-101 

440 

8.8 3872 0.61 268.2672 

29 Fanete 

particulari 

sector lX 102-111 

302 

8 2416 0.55 166.8016 

 TOTAL  4313.11     

 
Se va arăta capacitatea de pășunat actuală și predictibilă după aplicarea lucrărilor 

de îmbunătățire.  

     Capacitatea de pășunat actuală va fi prezentată sub formă tabelară (Tabelul 

6.4),grupând-se suprafețele cu capacitate de producție asemănătoare și cu răspuns 

preconizat asemănător.  

       Se vor prezenta rezultatele preconizate pe următorii ani în ceea ce privește 
compoziția floristică, producția de masă verde, coeficientul de folosire și 
încărcătura optimă a pajiștii (UVM/ha), ca urmare a îmbunătățirii pajiștilor 
Capacitatea de pășunat 
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                                                                                                                  Tabel 6.5 

Trup de 

pajişte 

Suprafaţ

a 

parcele 

de 

exploata

re (ha) 

Product

ia de 

masa 

verde 

t/ha 

Coeficie

nt de 

folosire 

% 

Producţ

ia de 

masă 

verde 

utilăto/

ha 

(col 2 x 

3) 

Producţ

ia 

totală 

de masă 

verde (t) 

(col 1 x 

2) 

ZAF 

col 

4/ 

0,05) 

Încărcare cu 

UVM 

 

/1ha 

(col 

6/ 

DS

P) 

 

Total 

(col 1 

x col 

7) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ursulețu  15.38 

3.8 71 2.694 58.444 53.89 0.54 

8.2887

97 

Ursu   171 3.8 75.6 2.876 649.8 57.52 0.58 98.36 

Dârjala 182.30 3.8 73 2.776 692.74 55.52 0.56 101.21 

Căpățân
a  

162.44 3.8 71.5 2.717 617.272 54.35 0.54 88.30 

Balota   150.51 3.8 67.4 2.156 481.632 43.14 0.44 64.93 

Cașerie  169.80 3.8 62.4 2.369 645.24 47.39 0.48 80.47 

Milescu  147 3.8 68.9 2.62 558.6 52.41 0.53 77.04 

Brădățel
e  

184.63 4.2 77.2 3.243 775.446 64.86 0.43 79.84 

Dealul 
Mare - 
Frăsinet 

162.23 4.2 

71.6 3 681.366 60.12 0.40 65.02 

Cerna  I  162.08 4.2 69.65 2.9 680.736 58.51 0.39 63.22 

Cerna II 12.46 4.2 66.37 2.79 52.332 55.75 0.42 5.35 

Corșoru  257.34 3.8 68.52 2.6 977.892 52.08 0.58 149 
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Bucium
u  

191.52 3.8 57.65 2.19 727.776 43.82 0.44 83.92 

Zăvidan
u  

40.00 3.8 54 2.05 152 41.05 0.41 16.42 

Bucium
ui- 
Zavidan
u  

15.35 3.8 

60.9 2.315 58.33 46.31 0.46 7.11 

Găuriciu 
Margine
a  

236.32 3.8 

60.47 2.297 898.016 45.96 0.46 108.61 

Cocini  94.93 3.8 68.61 2.607 360.734 52.15 0.52 49.5 

Capela  50.75 4 67.65 2.71 203 54.12 0.36 18.31 

Marița  100.30 3.6 75.94 2.73 361.08 54.67 0.36 36.56 

 Oteești  29.39 4 72.5 2.9 117.56 58 0.39 11.37 

Valea 
Cernei  

9.05 3.4 72.15 2.453 30.77 49.07 0.33 2.96 

Valea 
Cernei  

3.33 3.4 71.8 2.443 11.322 48.86 0.33 1.09 

Fanete 

particul

ari 

sector 

VIII 

35 

8.8 80.68 7.1 308 142 0.79 27.61 

Fanete 

particul

ari 

sector XI 

460.4 

9 86.5 7.78 4143.6 155.7 0.87 398.25 

Păsuni  

fânete 

Dealu 

Mare 

Frăsinet 

113.05 

9 89.58 8.06 1017.45 

161.2

5 0.89 101.27 
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Fanete 

particul

ari 

sector III 

30 

9 88.89 8. 270 160 0.89 26.67 

Fanete 

particul

ari 

sector II 

384.55 

8 87.32 6.98 3076.4 

139.7

2 0.78 298.49 

Fanete 

particul

ari 

sector V 

440 

8.8 85.56 7.529 3872 

150.5

9 0.84 368.12 

Fanete 

particul

ari 

sector lX 

302 

8 85.26 6.82 2416 

136.4

2 0.76 228.89 

 4313.11        

 

*ZAF- număr zile animal furajat pe pășune; DSP – durată sezon pășunat  

0,05 – cantitatea de masă verde, în tone, consumată efectiv de un UVM/zi 

6.5.5. Sisteme de pășunat După ce s-au aplicat toate metodele de îmbunătățire a 

covorului ierbos prin curățire de vegetație dăunătoare, fertilizare, etc., problema 

cea mai importantă rămâne valorificarea producției de iarbă prin cosire și/sau 

păscut cu animale. 

Utilizarea prin cosire reclamă cunoașterea unor condiții mai simple ce trebuiesc 

respectate cum ar fi: stadiul de dezvoltare al plantelor, înălțimea și modul de tăiere, 

îndepărtarea recoltei, pregătirea fânului, etc. 

În schimb pășunatul este cu mult mai complicat, întrucât intervine factorul animal 

prin călcare, ruperea ierbii, dejecții solide și lichide, etc., cu influențe determinante 

asupra productivității și compoziției floristice a covorului ierbos al unei pajiști. 
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De aceea trebuie să se acorde o atenție la fel de mare metodelor de folosire ca 
și metodelor de îmbunătățire a producției unei pajiști, pentru a se obține rezultatele 
scontate. 

Din aceste date rezultă complexitatea deosebită a valorificării raționale a 
pajiștilor prin pășunat, pe care deținătorii acestui mod de folosință nu o cunosc 
îndeajuns și o neglijează. 

Pășunatul rațional este o artă, de care depinde în final productivitatea și 
durabilitatea covorului ierbos, cât și randamentul animalelor exprimat în spor de 
greutate vie, lapte, etc., realizat în sezonul de pășunat. 

metoda – Pășunatului dirijat, care reprezintă cea mai simplă formă de 
pășunat rațional care poate fi aplicat pe toate pășunile. El presupune repartizarea 
diferitelor specii și categorii de animale a unor porțiuni diferite din teritoriul 
pășunii, încărcarea ei cu un număr optim de animale și pășunatul succesiv al 
covorului ierbos, în așa fel încăt iarba să fie valorificată într-o măsură cât mai mare. 

Prin pășunatul dirijat se urmărește evitarea unor plimbări inutile ale 
animalelor pe pășune și dirijarea lor în acele locuri, unde la data respectivă pare 
mai necesar sau mai posibil ca animalele să pășuneze mai mult, să se ,,așeze″ cum 
zic aceștia.  

 
Pășunatul rațional – Pășunatul pe parcele  este sistemul (clasic) de păşunat 
sistematic (raţional), fiind cel mai răspândit în ţările cu zootehnie dezvoltată.  

Ca principiu el se bazează pe subîmpărţirea unei păşuni (trup, unitate de 
exploatare) cu ajutorul unor garduri fixe în mai multe parcele (6 - 12), urmând ca 
pe fiecare parcelă păşunatul să se facă liber pe 1/6 până la 1/12 din suprafaţă.  

În general s-a preconizat ca fiecare parcelă să fie păşunată timp de 4 - 7 zile, 
nu mai mult pentru a se evita păşunatul a doua oară a ierbii păscute în prima zi, 
aceasta fiind în plină creştere.  

Între durata păşunatului parcelelor (Dpp) şi durata refacerii ierbii (Drp) 
ideal ar trebui să fie un raport de 1 : 13. În practică, deseori acest raport este de 1 : 4 
- 1 : 6, când vegetaţia suferă, pentru că este păscută a doua oară în timp foarte 
scurt, este călcată inutil în picioare sau este insuficient valorificată, cu resturi 
neconsumate datorită dejecţiilor şi alte cauze.  

Faţă de sistemele de păşunat mai simple, păşunatul pe parcele după metoda 
clasică, reprezintă un progres considerabil, asigurând vegetaţiei o perioadă de 
refacere suficientă, un grad de folosire ridicat prin evitarea păşunatului selectiv, cu 
posibilitatea intervenţiei între cicluri pe parcelă cum ar fi aplicarea fazială a 
îngrăşămintelor chimice, cosirea resturilor neconsumate, împrăștierea dejecţiilor, 
etc. cât şi a efectelor binefăcătoare ale razelor solare în distrugerea unor germeni 
patogeni.  

Unele probleme apar totuşi cu încărcarea momentană a parcelei (Ip) care 
într-un anumit interval de 4 - 7 zile este prea mică, animalele având la dispoziţie o 
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suprafaţă prea mare, încep să aleagă în primele zile, calcă iarba în picioare, o 
murdăresc, nu o consumă suficient de bine, preferând să flămânzească la sfârşitul 
duratei de păşunat în parcelă (Dpp) decât să pască toată iarba avută la dispoziţie.  
 

La un număr mai redus de parcele este mai greu de organizat un păşunat pe 
grupe de producţie (la vaci de lapte de exemplu) sau un păşunat succesiv cu mai 
multe specii de animale, ca de exemplu cu ovine după bovine (niciodată invers) 
pentru a valorifica integral producţia de iarbă. 

 
6.5.6. Recoltarea pajiştilor pentru producerea și conservarea fânului 

      Folosirea pajiştilor prin cosit reprezintă metoda prin care se obţin furajele 

necesare în hrana animalelor pentru perioada de stabulaţie (fân, semifân, semisiloz, 

siloz) sau pentru completarea deficitului de furaje în perioada de vegetaţie. Furajul 

verde cosit se poate administra direct la iesle pentru hrănirea animalelor în 

perioada de vegetaţie, când condiţiile pentru păşunat sunt mai dificile din cauza 

umidităţii solului, sau sistemul de creştere al animalelor este cu furajare la grajd.  

      Administrarea masei verzi la grajd deşi se valorifică mai bine producţia este un 

sistem mai costisitor şi se aplică pe pajişti cu producţii mari şi de calitate, cu 

procent mare de leguminoase care pot uneori produce meteorizaţii, sau sunt 

dominate de specii de fâneaţă care nu suportă călcatul ca Arrhenatherum elatius, 

Trisetum flavescens şi altele. Fânul este un furaj deosebit de valoros obţinut prin 

uscarea naturală sau artificială a plantelor verzi recoltate prin cosit. Valoarea 

nutritivă a fânului depinde de mai mulţi factori şi anume: compoziţia floristică a 

pajiştii, epoca de recoltare şi metodele de preparare şi păstrare (conservare).  

          Fânul de calitate bună conţine în medie 0,7 UN/kg şi 6-8 % PBD (proteină 

brută digestibilă), iar fânul de calitate slabă conţine abia jumătate din aceşti 

nutrienţi. În funcţie de calitate digestibilitatea substanţei organice este cuprinsă 

între 50-70%.  

           Epoca optimă de recoltare a fâneţelor, în general se situează în perioada 

cuprinsă între faza de înspicare şi cea de înflorire a gramineelor dominante şi de la 

îmbobocire până la înflorirea leguminoaselor.  

             În acest interval, se obţine cantitatea maximă de substanţe nutritive 

digestibile la unitatea de suprafaţă, situaţie care nu corespunde întocmai cu 

producţia maximă de furaj de pe pajişti. 
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            Recoltarea târzie a fâneţelor mai prezintă şi alte neajunsuri legate de 

ajungerea la maturitate a unor seminţe de buruieni care invadează apoi pajiştea, 

cum este specia semiparazită clocoticiul (Rhinanthus minor), sau o recoltă la coasa a 

II-a (otavă) scăzută.  

        Există şi excepţii, când odată la 3-4 ani, prin rotaţie se recomandă ca 

fâneţele în care domină plante cu valoare furajeră bună să fie recoltate după 

ajungerea la maturitate a seminţelor care prin autoînsămânţare, reînnoiesc şi 

îndesesc covorul ierbos. Pentru următoarele recolte prin cosire se respectă în linii 

mari durata de 5-6 săptămâni de la prima coasă, în funcţie şi de precipitaţiile 

atmosferice.  

        Înălţimea optimă de cosire de la sol este de 4-5 cm, nu mai jos cum se 

obişnuieşte, pentru a păstra o parte din frunzele şi lăstarii bazali care reiau mai 

rapid creşterea plantelor şi sigură o a doua recoltă mai bună.  

        Frecvenţa recoltărilor pentru fân este mult diferită, de regulă 2-4 recolte 

pe an, în funcţie de zonă şi categoria de pajişte (naturală sau semănată) şi gradul de 

intensivizare.  

          Folosirea unilaterală a pajiştilor numai prin păşunat sau numai prin 

cosit creează modificări nedorite în compoziţia floristică cu scăderea producţiei şi 

calităţii furajului. Păşunatul permanent pe aceleaşi suprafeţe determină dispariţia 

unor plante valoroase, la fel cositul exclusiv stimulează înmulţirea unor buruieni.  

           Prin alternarea modului de folosinţă de la un an la altul 

productivitatea pajiştilor este mai ridicată.  

                  Pentru fâneţe este mai potrivit păşunatul după ce s-a cosit prima 

recoltă.                                   Păşunatul de primăvară foarte timpuriu al fâneţelor, aşa 

cum se practică în prezent în regiunile de deal, este foarte dăunător atât pentru sol, 

cât şi pentru vegetaţia pajiștii.  

              Este recomandat păşunatul fâneţelor un sezon întreg odată la 3-4 ani 

sau cosirea în regim de fâneaţă a păşunilor.  

           Folosirea mixtă a pajiştilor, acolo unde se poate aplica, este o metodă 

mai eficientă de exploatare, cu beneficii multiple pentru productivitate, cât şi 

conservarea biodiversităţii. 
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              Metode de pregătire şi depozitare a fânului  

După cosit, masa verde care are 70-80% umiditate, este supusă unui 

ansamblu de lucrări de pregătire a fânului prin care umiditatea trebuie să scadă la 

16% pentru fânul provenit din pajiştile semănate şi maxim 17% pentru cel obţinut 

pe pajiştile naturale.  

Procesul de uscare trebuie de aşa manieră condus încât să afecteze cât mai 

puţin pierderile cantitative şi calitative ale producţiei de furaj.  

Metode propriu zise uscare a fânului produs pe pajiştile semănate sau 

naturale pe sol, prepeleci, capre, garduri, uscare cu aer rece şi cald.  

Dacă, din cauza condiţiilor climatice fânul are umiditate mai mare decât cea 

de păstrare (16-17%) depozitarea se poate face în amestec cu sare (5 kg/tona de fân) 

sau cu paie, în straturi alternative de 10-20 cm paie şi 50-60 cm fân. 

La depozitarea baloturilor cu umiditate mai mare se asigură canale pentru 

circulaţia aerului în interior. Fânul se depozitează în aer liber în şire (regiuni 

secetoase) şi stoguri (regiuni umede) precum şi în adăposturi speciale (fânare).  

Şirele şi stogurile se amplasează pe terenuri mai ridicate, uscate, pe care se 

aşează un strat de paie sau un postament de lemn (crengi) pentru a preveni 

deprecierea fânului în contact cu solul.  

Şirele se orientează paralel cu direcţia vânturilor dominante. În general o 

şiră are înălţimea de 6-7 m, lăţimea de bază de 3-4 m, la umeri 5-6 m şi lungimea de 

15-20 m. Stogul are un diametru la bază de 3-4 m, la umeri 4-5 m şi înălţimea de 5-6 

m.  

Stogurile, şirele, şi fânarele amplasate cât mai aproape de fermele de 
animale, se împrejmuiesc şi se asigură toate măsurile de prevenire şi stingere a 
incendiilor, instalarea paratrăsnetelor, precum şi alte măsuri cu caracter general de 
protecţie 

 
6.5.7 Construcții și dotări zoopastorale  
 
 La data intrării în vigoare a prezentului amenajament  există construcţii 
zoopastorale pe pajiştile o parte din trupurile de pășune  ce urmează a fi 
amenajate dar mai necesită modernizarea stânilor . 
            Pe pașunile prezentului amenajament   bovinele  și ovinele duse vara 
la păşune nu au în general nevoie de adăposturi, pentru că stau în 
permanenţă în parcelele  unde păşunează, făcând în acelaşi timp şi 
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fertilizarea prin târlire iar pe timpul unor intemperii   și în perioadele zilelor 
însorite se adăpostesc de obicei  în lizierele cu arbori din înprejurimi . 
 
Stâne 
 
 

 
    Fig 42.  Stână „Balota” 

       Sunt construcții unde se face prepararea laptelui de oaie și a 
brânzeturilor și unde au ciobanii locuința de vară. 

       Stânele se compun din: una sau două camere de locuit, o magazie , 
o încăpere de foc și prepararea laptelui care servește și de bucătărie pentru 
ciobani pentru ciobani și o încăpere pentru prepararea  și păstrarea 
temporală a brânzeturilor, denumită celar sau cășerie . 

       Stânele se construiesc în văile dintre munții, în locuri bine 
adăpostite la o distanță de cel puțin 200 m de la marginea păduri. Se 
amplasează construcția lângă o sursă de apă sau se are în vedere posibilitatea 
de a aduce apa la stână prin conductă. 

      Amplasarea stâni  este legată și de existența unei căi de acces, drum 
sau potecă. Se așează cu spatele sătre vântul dominant și cu celarul orientat 
către nord-est sau nord-vest pentru ca în această încăpere să fie în 
permanențărăcoare și să nu fie în bătaia razelor solare. 

La stana si in jurul ei este necesara in permanenta o mare curatenie. 

Activitatea la stanele cu oi mulgatoare este legata de asa numita strunga, 
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amenajare pentru muls sipentru separarea oilor mulse de cele nemulse. 

Seconsidera ca sistemul strungilor fixe nu este bun, pentru ca stand prea 

mult intr-unloc, se distruge complet vegetatia ierboasa si nu mai cresc decat 

buruieni nitrofile ca:urzici (Urtica dioica), Stevii (Rumex obtusifolius, R. alpinus) 

si altele. Strunga trebuie sa fie mutata si ea la fiecare 2-4 zile in alt loc, toate 

portiunile de pajiste din apropierea stanei putand fi fertilizate prin tarlire, 

pun mutarea strungii.  

Activitatea la stanele cu oi mulgătoare este legată de aşa numita 
strungă, amenajare pentru muls şi pentru separarea oilor mulse de cele 
nemulse. Se consideră că sistemul strungilor fixe nu este bun pe pajiştile 
montane, pentru ca stând prea mult într-un loc, se distruge complet vegetaţia 
ierboasă şi nu mai cresc decât buruieni nitrofile ca: urzici (Urtica dioica), 
stevii (Rumex obtusifolius, R. alpinus), stirigoaie (Veratrum album) şi altele. 
După mai multi ani de îmburuienare, abia începe şă apară firuţa stânilor (Poa 
annua).  

Prin acest sistem se pierd mari cantităţi de balegar şi urină cu care s-ar 

putea fertiliza pajiştile. Strunga trebuie să fie mutată şi ea la fiecare 2-4 zile în 

alt loc, toate porţiunile de pajişte din apropierea stânei putând fi fertilizate 

prin târlire, prin mutarea strungii. 

6.5.8. Drumuri și poteci de  acces. 

 Fiecare parcelă descriptivă ce intră în componenţa trupurilor de 
pajişte incluse în prezentul amenajament au acces la un drum. Aceste 
drumuri sunt într-o stare relativ bună în perioadele secetoare dar sunt greu 
accesibile în perioadele ploioase şi sunt administrate de Consiliul Local al 
Orașului Vaideenii pentru trupurile de pășune care le aparțin iar drumurile 
de la celelalte trupuri de pășune sunt administrade de către administrația 
composesoratelor cărora le aparțin.. Majoritatea căilor de acces sunt pietruite, 
însă mai sunt unele de pământ care necesită a fi reabilitate 

La proiectarea şi execuţia drumurilor pastorale se ţine seama de unele 
criterii şi anume : 

-drumul să servească pe cât posibil mai multor scopuri: pastorale, 
forestiere, turistice etc. ;  
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-să deservească şi să ofere posibilităţi de acces la o cât mai mare 
suprafaţă de pajişti;  

-să traverseze cât mai puţine văi şi pâraie, în vederea reducerii 
volumului lucrărilor poduri, podeţe etc. şi să evite complet locurile 
înmlăştinate;  

-să fie pietruit, de la drumul de legătură până la corpul de pajişti şi în 
interiorul acestuia cel puţin pe porţiunile cu pantă;  

-să solicite un cost redus pe fiecare kilometru  
 

CAP. 7. DESCRIERE PARCELARĂ 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENI Ursulețu  1 15.38 Pășune Etajul 
boreal 

culme cu 
panta 

Altitudine : 1500-1750m Expozițiesud- vestică    Înclinație17m% 
Sol : Districambosol umbric, cu caracter subscheletic, episubscheletic, lutonisipos/lutonisipos 
moderat scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii scheletice 
necarbonatice situate discordant pe micasisturi, erodat slab prin apa.  

  Succesiune a orizonturilor :At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 34-62; Cq. 57-100cm 

Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria  FESTUCA RUBRA   Vaccinium myrtillys 
Graminee: Festuca rubra (păiuş roşu)    Agrostis rupestris (iarba stâncilor) Anthoxantum 

odoratum (viţelarul), Brachipodium pinnatum (obsigă) Deschampsia caespitosa 

(târsă) Poa pratensis (firuţă) Cynosurus cristatus (pieptănariţă)Deschampsia 

flexuosa (păiuş de munte) 

 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin)Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Alchemilla vulgaris (creţişoară)Carex curvula (coarnă)Potentilla erecta (cinci 
degete)Plantago lanceolata(pătlagina)Prunella vulgaris (busuioc 
sălbatic)Thymus montanus (cimbrişor)Taracsacum officinale(papadia )Thymus 

sp.( cimbrișor)Geranium pratense 

(ciocul berzei) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  
(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Taracsacum 

officinale(papadia) Veratrum album (ştirigoaie) 
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Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 80% 
Încărcarea cu animale : 0,0.41 UVM în prezent / 0.54 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Picea albies (molid)  Abies alba (brad)Vaccinium vitis idaea 

(merişor) 

Vaccinium myrtillus (afin) 
Lucrări executate : 
- indepartarea pietrelor si lucrari de nivelare a musuroaielor. 

Lucrări propuse: 
 

       -  lucrari de igenizare a arborilor si defrisare a arboretului; 

        - indepartarea pietrelor si lucrari de nivelare a musuroaielor. 

        - evitarea tarlirii in arealele cu exces de gunoi de grajd; 

       - constructia platformei de gunoi de grajd  

        - aplicarea gunoiului  conform planului de fertilizare.. 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENI Ursu 2 4 Pășune Etajul 
boreal 

culme cu 
panta 

Altitudine :1700-1800 m Expoziție sud- vestică    Înclinație 
  Sol : Districambosol umbric, cu caracter subscheletic, episubscheletic, lutonisipos/lutonisipos 
moderat scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii scheletice 
necarbonatice situate discordant pe micasisturi, erodat slab prin apa.   Succesiune a orizonturilor 
:At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 34-62; Cq. 57-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria  FESTUCA RUBRA   Vaccinium myrtillys 
Graminee: Festuca rubra (păiuş roşu)    Agrostis rupestris (iarba stâncilor) Phleum pratense 

(timoftică) Anthoxantum odoratum (viţelarul), Brachipodium pinnatum (obsigă) 
Deschampsia caespitosa (târsă) Poa pratensis 
(firuţă)Trifolium montanum (trifoi) 
 

Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 
cucului) Rumex alpinus ( Ștevia stânelor)Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex 

curvula (coarnă) Potentilla erecta (cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea) Taracsacum 

officinale(papadia 
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Grad de acoperire cu vegetație a parcelei:    85% 
Încărcarea cu animale : 0.44 UVM în prezent / 0.58 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Picea albies (molid)  Abies alba (brad) 

Juniperus communis (ienupăr) 
Rhododendron myrtifolium (bujor de munte)Vaccinium myrtillus 

(afin) 

 
Lucrări executate : 
 
- lucrări de îndepartarea pietrelor si lucrari de nivelare a musuroaielor. 

 
Lucrări propuse: 
lucrari de igenizare a arborilor si defrisare a arboretului 
 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENI Ursu  4 20.66 Pășune Etajul 
boreal 

versant  cu 
panta 

Altitudine :1650-1900 Expoziție  Înclinație variaza intre 17- 
42m%). 

Sol : Districambosol umbric, cu caracter subscheletic, episubscheletic, lutonisipos/lutonisipos 
moderat scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii scheletice 
necarbonatice situate discordant pe micasisturi, erodat slab prin apa.   Succesiune a orizonturilor 
:At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 34-62; Cq. 57-100cm 

Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria  FESTUCA RUBRA 

Vaccinium myrtillys 
Graminee: Festuca rubra (păiuş roşu)    Agrostis rupestris (iarba stâncilor) Phleum pratense 

(timoftică) Anthoxantum odoratum (viţelarul), Brachipodium pinnatum (obsigă) 
Deschampsia caespitosa (târsă) Poa pratensis 
(firuţă) 
 

Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  

(trifoi roşu) 
Diverse plante: Arnica montana (Arnică) Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 

cucului) Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla 

erecta (cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc 

sălbatic) Thymus montanus (cimbrişor) 

 
Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 85 % 
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Încărcarea cu animale : 0.44 UVM în prezent / 0.58 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Picea albies (molid)  Abies alba (brad) 

Juniperus communis (ienupăr) 
Rhododendron myrtifolium (bujor de munte)Vaccinium myrtillus 

(afin) 
Lucrări executate : 
- lucrări de îndepartarea pietrelor si lucrari de nivelare a musuroaielor. 

 
 
Lucrări propuse: 
 
-lucrari de combatere a eroziunii, 

-lucrări de de igenizare a arborilor si defrisare a arboretului 

- evitarea tarlirii in arealele cu exces de gunoi de grajd 

   - constructia platformei de gunoi de grajd  

   - aplicarea gunoiului  conform planului de fertilizare; 

 
 
 
 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENI Ursu  5 19.43 Pășune Etajul 
boreal 

Culme largă 
cu panta 

Altitudine :1800-2150 m Expoziție sudică Înclinație variaza intre 03- 
22m% 

Sol:Podzol umbric-litic, epilitic (roca dura apare in intervalul 21-50cm), nisiplutos slab 
scheletic/nisip lutos moderat scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta 
moderat grosiere necarbonatice situate discordant pe micasisturi, erodat moderat prin apa. 
 Succesiune orizonturi :Aouq. 0-24 ; R,Aou. 0-8; Esq. 8-14; Bhsq. 14-35cm;R 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria JUNCUS TRIFIDUS –  Tip. Carex curvula  - Festuca airoides 
Graminee: Festuca airoides  (F. supina) (păruşcă) Agrostis rupestris (iarba stâncilor) Briza 

media (tremurătoare) Poa alpina (firuța alpină)Nardus atrata ( țepoșica) Nardus 

atrata ( țepoșica),Agrostis capillaris (iarba câmpului) Nardus stricta (părul 

porcului, ţăpoşică) Trisetum flavescens(ovăsciorul auriu ) 
 

 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Trifolium alpestre (trifoi alpin) Genista 

tinctoria L. (Drobiță),Lotus corniculatus (ghizdei) Genista sagittalis 

(grozamă)Trifolium montanum (trifoi de munte) 
 

Diverse plante  Juncus trifidus ( pipirig)Stellaria graminea L(rocoțea) carex curvula (plante 

coarna)carex pyrenacia  (rogozuri scurte) 

C ampanula alpine (clopoțelul)Thymus montanus (cimbrişor)Luzula campestris( 

mălaiul cucului)Origanum vulgare (Sovârv) 
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Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea) Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 89% 
Încărcarea cu animale : 0.44 UVM în prezent / 0.58 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Picea albies (molid)  Abies alba (brad) 

Juniperus communis (ienupăr) 
Rhododendron myrtifolium (bujor de munte)Vaccinium myrtillus 

(afin) 
Lucrări executate : 
 
- lucrări de îndepartarea pietrelor si lucrari de nivelare a musuroaielor. 

 
Lucrări propuse: 
 
-lucrari de nivelare  musuroaielor 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENI Ursu  6 54.89 Pășune Etajul 
boreal 

versant 

Altitudine :1700-2000 m Expoziție sud- vestică    Înclinație variaza intre 17- 
42m%). 

Sol:Prepodzol umbric, nisipolutos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta grosiere 
necarbonatice situate discordant pe micasisturi si/ sau paragnaise, erodat slab prin apa.Prepodzol 
umbric-litic, epilitic (roca dura apare in intervalul 21-50cm), nisipolutos, dezvoltat pe depozite de 
dezagregare-alterare de panta moderat grosiere necarbonatice situate discordant pe micasisturi, 
erodat slab prin apa. Succesiune orizonturi : At. 0-7cm; Ao. 7-18; ACq. 18-41; Cq. 41-100cm,Aou. 
0-21 ; AB. 21-31 ; Bs1. 31-70; Bs2q. 70-110 ; Cq. 110-130cm,Aou. 0-21; AB. 21-30; Bsq. 30-
43cm; R 

Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria  FESTUCA RUBRA 

Vaccinium myrtillys 
Graminee: - - Festuca rubra (păiuş roşu)    Agrostis rupestris (iarba stâncilor) Phleum 

pratense 

(timoftică) Anthoxantum odoratum (viţelarul), Brachipodium pinnatum (obsigă) 
Deschampsia caespitosa (târsă) Poa pratensis 
(firuţă) 

Leguminoase: Arnica montana (Arnică) Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 

cucului) Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla 

erecta (cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc 

sălbatic) Thymus montanus (cimbrişor) 

Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 
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cucului) Rumex alpinus ( Ștevia stânelor) 
Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea) Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul)Veratrum album (ştirigoaie)  

 

Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 75% 
Încărcarea cu animale : 0.44 UVM în prezent / 0.58 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Picea albies (molid)Abies alba (brad) 

Juniperus communis (ienupăr) 
Rhododendron myrtifolium (bujor de munte)Vaccinium myrtillus 

(afin) 

 
Lucrări executate : 
- lucrări de îndepartarea pietrelor si lucrari de nivelare a musuroaielor. 

 
Lucrări propuse: 
--lucrari de combatere a eroziunii,  

-lucrăride igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului; 

- evitarea tarlirii in arealele cu exces de gunoi de grajd; 

   - constructia platformei de gunoi de grajd  

    - aplicarea gunoiului  conform planului de fertilizare 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENI Ursu  7 72.02 Pășune Etajul 
boreal 

versant  cu 
panta 

Altitudine : 1700-2100m Expoziție sudică Înclinație variaza intre 17- 
42m% 

Sol :Prepodzol umbric-litic, epilitic (roca dura apare in intervalul 21-50cm), nisipolutos, dezvoltat 
pe depozite de dezagregare-alterare de panta moderat grosiere necarbonatice situate discordant pe 
micasisturi, erodat slab prin apa.  
Succesiune orizonturi :At. 0-7cm; Ao. 7-18; ACq. 18-41; Cq. 41-100cm, Aou. 0-21; AB. 21-30; 
Bsq. 30-43cm; R 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria  FESTUCA RUBRA 

 Nardus stricta     
Graminee: Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică) Festuca rubra (păiuş roşu)    Agrostis 

rupestris (iarba stâncilor) Phleum pratense 

(timoftică) Anthoxantum odoratum (viţelarul), Brachipodium pinnatum (obsigă) 
Deschampsia caespitosa (târsă) Poa pratensis 
(firuţă) 
 

Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  

(trifoi roşu) 
Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 

cucului) Rumex alpinus ( Ștevia stânelor) 
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Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea) Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul)Veratrum album (ştirigoaie)  

 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 80% 
Încărcarea cu animale : 0.44 UVM în prezent / 0.58 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Picea albies (molid)  Abies alba (brad) 

Juniperus communis (ienupăr) 
Rhododendron myrtifolium (bujor de munte)Vaccinium myrtillus 

(afin) 

Lucrări executate : 
- lucrări de îndepartarea pietrelor si lucrari de nivelare a musuroaielor. 

Lucrări propuse: 
 
      -lucrari de combatere a eroziunii, 

     - lucrări  de igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului; 

 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENI Dârjala  8 104.64 Pășune Etajul alpin versant si 
culme  larga 

Altitudine :1600-2100m Expoziție sudică Înclinațievariaza intre 07- 
30m%). 

Sol :Podzol umbric-litic, epilitic (roca dura apare in intervalul 21-50cm), nisiplutos slab 
scheletic/nisip lutos moderat scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta 
moderat grosiere necarbonatice situate discordant pe micasisturi, erodat moderat prin apa.  

Succesiune orizonturi :At. 0-14; Au. 14-33; AC. 33-50; Cq. 50-78cm;R, Aou. 0-8; Esq. 8-14; Bhsq. 
14-35cm;R 

Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria JUNCUS TRIFIDUS –  Tip. Carex curvula  - Festuca airoides 
Graminee: Festuca airoides  (F. supina) (păruşcă)  Poa alpina (firuța alpină) Foa laxa ( 

firușca cu clopoței) Nardus atrata ( țepoșica),Agrostis capillaris (iarba câmpului) 
Festuca rubra (păiuş roşu)  Deschampsia flexuosa (păiuş de munte) 

Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus 

stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense (timoftică) 

 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  

(trifoi roşu) 
Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 

cucului) Rumex alpinus ( Ștevia stânelor) 
Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea) Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul)Veratrum album (ştirigoaie)  

Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 75% 
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Încărcarea cu animale : 0.43 UVM în prezent / 0.56 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Picea albies (molid)  Abies alba (brad) 

Juniperus communis (ienupăr) 
Rhododendron myrtifolium (bujor de munte)Vaccinium myrtillus 

(afin) 

 
Lucrări executate : 
- lucrări de îndepartarea pietrelor si lucrari de nivelare a musuroaielor. 

Lucrări propuse: 

 
-lucrari de combatere a eroziunii, 

-lucrări  de igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului; 

- evitarea tarlirii in arealele cu exces de gunoi de grajd; 

  - constructia platformei de gunoi de grajd  

   - aplicarea gunoiului  conform planului de fertilizare; 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENI Dârjala  9 77.02 Pășune Eajul 
subalpin 

versant 
inferior si 
mediu  

 
Altitudine :1700-2000 m Expoziție sudică Înclinație variaza intre 17- 

70m%). 
Sol :Prepodzol umbric-litic, epilitic (roca dura apare in intervalul 21-50cm), nisipolutos, dezvoltat 
pe depozite de dezagregare-alterare de panta moderat grosiere necarbonatice situate discordant pe 
micasisturi, erodat slab prin apa.  
Succesiune orizonturi :At. 0-7cm; Ao. 7-18; ACq. 18-41; Cq. 41-100cm, Aou. 0-21; AB. 21-30; 
Bsq. 30-43cm; R 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria FESTUCA AIROIDES –  Tip. Festuca airoides 
Graminee: Leguminoase  Festuca airoides  (F. supina) (păruşcă)  Poa alpina (firuța alpină) 

Foa laxa ( firușca cu clopoței) Nardus atrata ( țepoșica) 
 

Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  

(trifoi roşu) 
 

Diverse plante: carex curvula (plante coarna) carex pyrenacia  (rogozuri scurte)Campanula 

alpine (clopoțelul) Thymus montanus (cimbrişor) Luzula campestris( mălaiul 
cucului) Origanum vulgare ( Sovârv) 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea) Thalictrum 
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aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei:   86% 
Încărcarea cu animale : 0.43 UVM în prezent / 0.56 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Picea albies (molid)  Abies alba (brad) 

Juniperus communis (ienupăr) 
Rhododendron myrtifolium (bujor de munte)Vaccinium myrtillus 

(afin) 

 
Lucrări executate : 
 
- lucrări de îndepartarea pietrelor si lucrari de nivelare a musuroaielor. 

 
Lucrări propuse: 
-lucrari de combatere a eroziunii, 

-lucrări  de igenizare a arborilor si defrisare a arboretului; 

- lucrări de captarea izvoarelor 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENI Căpățâna  10 12.99 Pășune Eajul 
subalpin 

culme larga 

Altitudine : 2000-2100 m Expoziție vestică Înclinație variaza intre 01- 
22m%). 

Sol:Prepodzol umbric-litic, epilitic (roca dura apare in intervalul 21-50cm), nisipolutos, dezvoltat 
pe depozite de dezagregare-alterare de panta moderat grosiere necarbonatice situate discordant pe 
micasisturi, erodat slab prin apa. Districambosol umbric, cu caracter subscheletic, episubscheletic, 
lutonisipos/lutonisipos moderat scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta 
mijlocii scheletice necarbonatice situate discordant pe micasisturi, erodat slab prin apa 

Succesiune orizonturi :At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 34-62; Cq. 57-100cm,Aou. 0-21; 
AB. 21-30; Bsq. 30-43cm; R 

Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria JUNCUS TRIFIDUS –  Tip. Carex curvula  - Festuca airoides 
Graminee: Festuca airoides (F. supina) (păruşcă) Festuca nigrescens (F.rubra ssp. 

commutata)(păiuş montan) Elymus sabulosus (perișor) Agrostis rupestris (iarba 
stâncilor) Anthoxantum odoratum (viţelarul) Brachipodium pinnatum (obsigă) 

Deschampsia caespitosa (târsă)Nardus stricta  

(părul porcului, ţăpoşică) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 
cucului) Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta 

(cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) 
Thymus montanus (cimbrişor) 
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Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
Încărcarea cu animale : 0.42 UVM în prezent / 0.54 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Juniperus communis (ienupăr) 

Rhododendron myrtifolium (bujor de munte 
Lucrări executate : 
- lucrări de îndepartarea pietrelor si lucrari de nivelare a musuroaielor. 

Lucrări propuse: 
 
– fara lucrari lucrări de ameliorare 
 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENI Căpățâna  11 62.47 Pășune Eajul 
subalpin 

versant 

Altitudine : 1700-2000m Expoziție sudică Înclinație variaza intre 07- 
70m%). 

Sol:Districambosol umbric, cu caracter subscheletic, episubscheletic, lutonisipos/lutonisipos 
moderat scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii scheletice 
necarbonatice situate discordant pe micasisturi, erodat slab prin apa.Prepodzol umbric, nisipolutos, 
dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta grosiere necarbonatice situate discordant pe 
micasisturi si/ sau paragnaise, erodat slab prin apa. 
Succesiune de orizonturi :At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 34-62; Cq. 57-100cmAou. 0-21 ; 
AB. 21-31 ; Bs1. 31-70; Bs2q. 70-110 ; Cq. 110-130cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria FESTUCA AIROIDES –  Tip. Festuca airoides 
Graminee: Festuca nigrescens (F.rubra ssp. commutata)(păiuş montan) Elymus sabulosus 

(perișor) Agrostis rupestris (iarba stâncilor) Anthoxantum odoratum (viţelarul) 
Brachipodium pinnatum (obsigă) Deschampsia caespitosa (târsă)Nardus stricta  

(părul porcului, ţăpoşică) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 
cucului) Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta 

(cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) 
Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei:  
Încărcarea cu animale : 0.42 UVM în prezent / 0.54 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Picea albies (molid)  Abies alba (brad) 
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Juniperus communis (ienupăr) 
Rhododendron myrtifolium (bujor de munte)Vaccinium myrtillus 

(afin) 

 
Lucrări executate : 
 
- lucrări de îndepartarea pietrelor si lucrari de nivelare a musuroaielor. 

Lucrări propuse: 
 
-lucrari de combatere a eroziunii, 

-lucrări  de igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului, captarea izvoarelor 

 

 

 

 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENI Căpățâna  12 32.39 Pășune Eajul 
subalpin 

versant 

Altitudine : 1750-1900m Expoziție estică Înclinație variaza intre 17- 
42m% 

Sol:Districambosol umbric, cu caracter subscheletic, episubscheletic, lutonisipos/lutonisipos 
moderat scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii scheletice 
necarbonatice situate discordant pe micasisturi, erodat slab prin apa. 
Succesiune de orizonturi :At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 34-62; Cq. 57-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria  

NARDUS STRICTA-2.2.1 Tufarisuri de Ericaceae 
Graminee: Festuca nigrescens (F.rubra ssp. commutata)(păiuş montan) Elymus sabulosus 

(perișor) Agrostis rupestris (iarba stâncilor) Anthoxantum odoratum (viţelarul) 
Brachipodium pinnatum (obsigă) Deschampsia caespitosa (târsă)Nardus stricta  

(părul porcului, ţăpoşică) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 
cucului) Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta 

(cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) 
Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 
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aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 85% 
Încărcarea cu animale : 0.42 UVM în prezent / 0.54 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Vaccinium vitis idaea (merişor) ,afinul (Vaccinium myrtillus), 

Abies alba (brad) Pinus mugo (jneapăn)Molid (Picea abies) 
Lucrări executate : 
- lucrări de îndepartarea pietrelor si lucrari de nivelare a musuroaielor. 

 
Lucrări propuse: 
-lucrari de combatere a eroziunii  

- lucrări  de igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului, captarea izvoarelor 

 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENI Căpățâna       13 29.04 Pășune Etaj boreal versant 
Altitudine : 1700-2000m Expoziție sud-vestică Înclinație variaza intre 30- 

70m%). 
Sol:Districambosol umbric, cu caracter subscheletic, episubscheletic, lutonisipos/lutonisipos 
moderat scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii scheletice 
necarbonatice situate discordant pe micasisturi, erodat slab prin apa.Podzol umbric-litic, epilitic 
(roca dura apare in intervalul 21-50cm), nisiplutos slab scheletic/nisip lutos moderat scheletic, 
dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta moderat grosiere necarbonatice situate 
discordant pe micasisturi, erodat moderat prin apa. 
Succesiune de orizonturi :At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 34-62; Cq. 57-100cm,Aou. 0-21 ; 
AB. 21-31 ; Bs1. 31-70 ; Bs2q. 70-110 ; Cq. 110-130cm,Aou. 0-8; Esq. 8-14; Bhsq. 14-35cm;R 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria  

NARDUS STRICTA-2.2.1 Tufarisuri de Ericaceae 
Graminee: Festuca nigrescens (F.rubra ssp. commutata)(păiuş montan) Elymus sabulosus 

(perișor) Agrostis rupestris (iarba stâncilor) Anthoxantum odoratum (viţelarul) 
Brachipodium pinnatum (obsigă) Deschampsia caespitosa (târsă)Nardus stricta  

(părul porcului, ţăpoşică) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 
cucului) Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta 

(cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) 
Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei:  84% 
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Încărcarea cu animale : 0.42 UVM în prezent / 0.54 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Vaccinium vitis idaea (merişor) ,afinul (Vaccinium myrtillus), 

Abies alba (brad) Pinus mugo (jneapăn)Molidul (Picea abies) 
Lucrări executate : 
- lucrări de îndepartarea pietrelor si lucrari de nivelare a musuroaielor. 

Lucrări propuse: 
 
- lucrari de combatere a eroziunii si  arboretului 

 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENI Căpățâna  14 25.55 Pășune Etaj boreal Versant și 
culme 

ingusta, 
Altitudine : 1650-1850m Expoziție sud- sud estică Înclinație variaza intre 03- 

42m%). 
Sol: Districambosol umbric, cu caracter subscheletic, episubscheletic, lutonisipos/lutonisipos 
moderat scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii scheletice 
necarbonatice situate discordant pe micasisturi, erodat slab prin apa. Podzol umbric-litic, epilitic 
(roca dura apare in intervalul 21-50cm), nisiplutos slab scheletic/nisip lutos moderat scheletic, 
dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta moderat grosiere necarbonatice situate 
discordant pe micasisturi, erodat moderat prin apa. 
Succesiune de orizonturi : At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 34-62; Cq. 57-100cm,Aou. 0-21 ; 
AB. 21-31 ; Bs1. 31-70 ; Bs2q. 70-110 ; Cq. 110-130cm,Aou. 0-8; Esq. 8-14; Bhsq. 14-35cm;R 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria  

NARDUS STRICTA-2.2.1 Tufarisuri de Ericaceae 
Graminee: Festuca nigrescens (F.rubra ssp. commutata)(păiuş montan) Elymus sabulosus 

(perișor) Agrostis rupestris (iarba stâncilor) Anthoxantum odoratum (viţelarul) 
Brachipodium pinnatum (obsigă) Deschampsia caespitosa (târsă)Nardus stricta  

(părul porcului, ţăpoşică) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 
cucului) Rumex alpinus ( Ștevia stânelor)Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex 

curvula (coarnă) Potentilla erecta (cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul)Veratrum album (ştirigoaie)  

Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 88% 
Încărcarea cu animale : 0.42 UVM în prezent / 0.54 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Abies alba (brad) Picea albies (molid)  (brad) 

Lucrări executate : 
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- lucrări de îndepartarea pietrelor si combaterea vegetației lemnoase 

 
Lucrări propuse: 
- lucrari de combatere a eroziunii  

-lucrări   igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului; 

- evitarea tarlirii in arealele cu exces de gunoi de grajd; 

   - constructia platformei de gunoi de grajd  

 - aplicarea gunoiului  conform planului de fertilizare 
 

 

 

 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENI Balota   15 14.43 Pășune Etaj boreal versant 
Altitudine : 1650-2050 m Expoziție sudică Înclinație variaza intre 30- 

70m%). 
Sol:- Districambosol umbric, cu caracter subscheletic, episubscheletic, lutonisipos/lutonisipos 
moderat scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii scheletice 
necarbonatice situate discordant pe micasisturi, erodat slab prin apa. 
Succesiune de orizonturi :At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 34-62; Cq. 57-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 

Tip de pajiște Seria  
NARDUS STRICTA-2.2.1 Tufarisuri de Ericaceae 

Graminee: Festuca nigrescens (F.rubra ssp. commutata)(păiuş montan) Elymus sabulosus 

(perișor) Agrostis rupestris (iarba stâncilor) Anthoxantum odoratum (viţelarul) 
Brachipodium pinnatum (obsigă) Deschampsia caespitosa (târsă)Nardus stricta  

(părul porcului, ţăpoşică) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 
cucului) Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta 

(cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) 
Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 80% 

Încărcarea cu animale : 0.33 UVM în prezent / 0.44 UVM după lucrări de ameliorare 

Vegetație lemnoasă: Vaccinium vitis idaea (merişor) ,afinul (Vaccinium myrtillus), 

Abies alba (brad) Pinus mugo (jneapăn) Picea albies (molid)  

(brad) 



280 
 

Juniperus communis (ienupăr)  

Rhododendron myrtifolium (bujor de munte) 

Lucrări executate : 

lucrări de îndepartarea pietrelor si combaterea vegetației lemnoase 

 

Lucrări propuse: 

 
- lucrari de combatere a eroziunii  

- lucrări  igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului 
 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENI Balota   16 48.01 Pășune Etaj boreal culme larga 
Altitudine : 1550-2050 m Expoziție sudică Înclinație variaza intre 03- 

70m%). 
Sol:Prepodzol umbric, nisipolutos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta grosiere 
necarbonatice situate discordant pe micasisturi si/ sau paragnaise, erodat slab prin apa 

Succesiune de orizonturiAou. 0-21 ; AB. 21-31 ; Bs1. 31-70; Bs2q. 70-110 ; Cq. 110-130cm. 

Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria NARDUS STRICTA – 2.2 Tip Festuca rubra nigrescens- Nardus stricta   
Graminee: Festuca nigrescens (F.rubra ssp. commutata)(păiuş montan)Elymus sabulosus 

(perișor)Agrostis rupestris (iarba stâncilor)Anthoxantum odoratum 

(viţelarul)Brachipodium pinnatum (obsigă)Deschampsia caespitosa 

(târsă)Nardus stricta  

(părul porcului, ţăpoşică) 

Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 
cucului) Rumex alpinus ( Ștevia stânelor)Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex 

curvula (coarnă) Potentilla erecta (cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul)Veratrum album (ştirigoaie)  

 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 75% 
Încărcarea cu animale : 0.33 UVM în prezent / 0.44 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Picea albies (molid)  (brad) 

Rhododendron myrtifolium (bujor de munte) 

 
Lucrări executate : 
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lucrări de îndepartarea pietrelor si combaterea vegetației lemnoase 
Lucrări propuse: 
- lucrari de igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului; 

- evitarea tarlirii in arealele cu exces de gunoi de grajd; 

   - constructia platformei de gunoi de grajd  

  - aplicarea gunoiului  conform planului de fertilizare 

 
 
 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENI Balota   17 8.20 Pășune Etajul boreal culme 
ingusta 

Altitudine :1850-2100 m Expoziție vestică Înclinație variaza intre 03- 
42m%). 

 
Sol:- Litosol distric, foarte superficial (roca dura in primii 20cm), nisipolutos moderat scheletic, dezvoltat pe 
depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe micasisturi 
 Succesiune de orizonturi :Aou. 0-8; Esq. 8-14; Bhsq. 14-35cm;R,At. 0-8; Esq. 8-15; Bhsq. 15-35cm;R 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria JUNCUS TRIFIDUS –  Tip. Carex curvula  - Festuca airoides 
Graminee: Festuca airoides (F. supina) (păruşcă)Festuca rubra (păiuş roşu)  Deschampsia flexuosa 

(păiuş de munte) Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) 
Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense (timoftică) 

 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul cucului) 
Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta (cinci 
degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 75% 
Încărcarea cu animale : 0.33 UVM în prezent / 0.44 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Vaccinium vitis idaea (merişor) ,afinul (Vaccinium myrtillus)Juniperus 

communis (ienupăr)  
Rhododendron myrtifolium (bujor de munte) 

 
Lucrări executate : 
 
lucrări de îndepartarea pietrelor si combaterea vegetației lemnoase 
Lucrări propuse: 
Lucrări  limitare a jneapanului 
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U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENI Balota   18 79.87 Pășune Etaj boreal versant 
Altitudine : 1650-1850m Expoziție sud- sud estică  Înclinație variaza intre 30- 

70m%). 
Sol :Districambosol umbric, cu caracter subscheletic, episubscheletic, lutonisipos/lutonisipos 
moderat scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii scheletice 
necarbonatice situate discordant pe micasisturi, erodat slab prin apa. 
Succesiune de orizonturi :At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 34-62; Cq. 57-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște - Seria FESTUCA AIROIDES 

Tufarisuri de Ericaceae si Pinus mugo 
Graminee: Festuca airoides (F. supina) (păruşcă)Festuca rubra (păiuş roşu)  Deschampsia 

flexuosa (păiuş de munte) Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina 

(păiuşul oilor) Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense 

(timoftică) 

 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 
cucului) Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta 

(cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) 
Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 75% 
Încărcarea cu animale : 0.33 UVM în prezent / 0.44 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Vaccinium vitis idaea (merişor) ,afinul (Vaccinium myrtillus), 

Abies alba (brad) Pinus mugo (jneapăn) Picea albies (molid) 

Juniperus communis (ienupăr)  

Rhododendron myrtifolium (bujor de munte) 

Lucrări executate : 
 
lucrări de îndepartarea pietrelor si combaterea vegetației lemnoase 
Lucrări propuse: 
 

- lucrari de combatere a eroziunii  

- lucrări limitare a jneapanului. 
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U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Cășerie  19 10.18 Pășune Etaj boreal culme 
ingusta 

Altitudine : 1850-1950m Expoziție estică Înclinație variaza intre 03- 
30m%). 

Sol:Prepodzol umbric, nisipolutos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta grosiere 
necarbonatice scheletice situate discordant pe micasisturi si/ sau paragnaise, erodat slab prin apa. 
Succesiune de orizonturi :At. 0-7; Aou. 7-18; ACq. 18-41cm;RAt. 0-14; Au. 14-33; AC. 33-50; Cq. 
50-78;R 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria JUNCUS TRIFIDUS –  Tip. Carex curvula  - Festuca airoides 
Graminee: Festuca airoides (F. supina) (păruşcă)Festuca rubra (păiuş roşu)  Deschampsia 

flexuosa (păiuş de munte) Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina 

(păiuşul oilor) Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense 

(timoftică) 

 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 
cucului) Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta 

(cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) 
Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei:  
Încărcarea cu animale : 0.36 UVM în prezent / 0.48 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Vaccinium vitis idaea (merişor)), Pinus mugo (jneapăn) Picea 

albies (molid) Juniperus communis (ienupăr) Rhododendron 

myrtifolium (bujor de munte) 

Lucrări executate : 
-lucrări de îndepartarea pietrelor si combaterea vegetației lemnoase 
Lucrări propuse: 
 
 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Cășerie  20 83.78 Pășune Etaj boreal versant 
Altitudine : 1650-1900 m Expoziție estică 

 
Înclinație variaza intre 12- 
42m%). 

Sol:Regosol umbric-litic, lut nisipos slab scheletic/nisip lutos slab scheletic, dezvoltat pe depozite 
de dezagregare -alterare de panta mijlocii scheletice necarbonatice situate discordant pe 
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micasisturi.Districambosol umbric, cu caracter subscheletic, episubscheletic, lutonisipos/lutonisipos 
moderat scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii scheletice 
necarbonatice situate discordant pe micasisturi, erodat slab prin apa. 
Succesiune de orizonturi :At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 34-62; Cq. 57-100cm,At. 0-7; 
Aou. 7-18; ACq. 18-41cm;R,At. 0-14; Au. 14-33; AC. 33-50; Cq. 50-78;R 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște - Seria FESTUCA AIROIDES 

Tufarisuri de Ericaceae si Pinus mugo 
Graminee: Festuca airoides (F. supina) (păruşcă)Festuca rubra (păiuş roşu)  Deschampsia 

flexuosa (păiuş de munte) Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina 

(păiuşul oilor) Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense 

(timoftică) 

 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 
cucului) Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta 

(cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) 
Thymus montanus (cimbrişor) 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 75% 
Încărcarea cu animale : 0.36 UVM în prezent / 0.48 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Vaccinium vitis idaea (merişor) ,afinul (Vaccinium myrtillus), 

Abies alba (brad) Pinus mugo (jneapăn) Picea albies (molid)  

(brad) 

Juniperus communis (ienupăr)  

Rhododendron myrtifolium (bujor de munte) 

 
Lucrări executate : 
lucrări de îndepartarea pietrelor si combaterea vegetației lemnoase 
Lucrări propuse: 
 

- lucrari de combatere a eroziunii, 

- lucrări de igenizare a arborilor,  

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Cășerie  21 19.60 Pășune ETAJUL 
BOREAL 

culme 
ingusta   

Altitudine : 1650-1750 m Expoziție estică Înclinație variaza intre 03- 
12m%). 

Sol:Districambosol umbric, nisip lutos/nisip lutos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de 
panta grosiere necarbonatice situate discordant pe flis grezos. 

Succesiune orizonturi :At. 0-12; Au. 12-36; AB. 36-50; Bv. 50-74; BC. 74-100; Cq. 100-120cm 
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Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria  FESTUCA RUBRA - Tip. Festuca rubra- Nardus stricta      
Graminee: Festuca rubra (păiuş roşu)  Deschampsia flexuosa (păiuş de munte) 

Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus 

stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense (timoftică) 

 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre (trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  

(trifoi roşu) 
Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 

cucului) Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta 

(cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) 
Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90 % 
Încărcarea cu animale : 0.36 UVM în prezent / 0.48 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Picea albies (molid)  Abies alba (brad 

Lucrări executate : 
lucrări de îndepartarea pietrelor si combaterea vegetației lemnoase 
Lucrări propuse: 
 
Fara factori limitativi 
 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Cășerie  22 56.24 Pășune ETAJUL 
BOREAL 

versant si 
culme 
ingusta 

Altitudine : 1600-1700 m Expoziție sud- estică Înclinație variaza intre 07- 
22m%). 

Sol: Districambosol umbric, nisip lutos/nisip lutos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de 
panta grosiere necarbonatice situate discordant pe flis grezos.Districambosol umbric, nisip lutos/lut 
nisipos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta grosiere necarbonatice situate 
discordant pe micasisturi si /sau paragnaise 
Succesiune orizonturi : At. 0-12; Au. 12-36; AB. 36-50; Bv. 50-74; BC. 74-100; Cq. 100-
120cm,At. 0-11; Au. 11-28; AB. 28-41; Bv. 41-77; Cq. 77-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria  FESTUCA RUBRA- Vaccinium myrtillys 
Graminee: Festuca rubra (păiuş roşu)  Deschampsia flexuosa (păiuş de munte) Brachipodium 

pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus stricta (părul 
porcului, ţăpoşică) Phleum pratense (timoftică) 

Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 
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Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 
cucului) Rumex alpinus ( Ștevia stânelor)Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex 

curvula (coarnă) Potentilla erecta (cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul)Veratrum album (ştirigoaie)  

 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 80 % 
Încărcarea cu animale : 0.36 UVM în prezent / 0.48 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Abies alba (brad) Pinus mugo (jneapăn) Picea albies (molid)  

(brad) 

Lucrări executate : 
- lucrări de îndepartarea pietrelor si combaterea vegetației lemnoase 

Lucrări propuse: 
- lucrari de igenizare a arborilor 

- lucrări   defrisare a arboretului; 

- evitarea tarlirii in arealele cu exces de gunoi de grajd; 

- constructia platformei de gunoi de grajd 

- aplicarea gunoiului  conform planului de fertilizare. 

 
 

 

 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Milescu  23 17.30 Pășune ETAJUL 
BOREAL 

culme 
ingusta   

Altitudine : 1600-1700 m Expoziție sudică Înclinație variaza intre 03- 
12m%). 

Sol:Districambosol umbric, nisip lutos/nisip lutos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de 
panta grosiere necarbonatice situate discordant pe flis grezos.Podzol umbric-litic, epilitic (roca dura 
apare in intervalul 21-50cm), nisiplutos slab scheletic/nisip lutos moderat scheletic, dezvoltat pe 
depozite de dezagregare-alterare de panta moderat grosiere necarbonatice situate discordant pe 
micasisturi, erodat moderat prin apa.  

 Succesiune orizonturi :At. 0-12; Au. 12-36; AB. 36-50; Bv. 50-74; BC. 74-100; Cq. 100-120cm 
Aou. 0-8; Esq. 8-14; Bhsq. 14-35cm;R 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria  FESTUCA RUBRA - Tip. Festuca rubra - Nardus stricta      
Graminee: Festuca rubra (păiuş roşu)  Deschampsia flexuosa (păiuş de munte) Brachipodium 

pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus stricta (părul 
porcului, ţăpoşică) Phleum pratense (timoftică) 

Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
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(trifoi roşu) 
Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 

cucului) Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta 

(cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) 
Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei:  
Încărcarea cu animale : 0.40 UVM în prezent / 0.53 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Abies alba (brad)  Picea albies (molid) 

 
Lucrări executate : 
 
lucrări de îndepartarea pietrelor si combaterea vegetației lemnoase 
Lucrări propuse: 
 
lucrari de defrisare a arboretului 
 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Milescu  24 56.22 Pășune ETAJUL 
SUBALPIN 

versant 

Altitudine :: 1650-1900m Expoziție sud- vestică Înclinație variaza intre 30- 
70m%). 

Sol:Districambosol umbric, cu caracter subscheletic, episubscheletic, lutonisipos/lutonisipos 
moderat scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii scheletice 
necarbonatice situate discordant pe micasisturi, erodat slab prin apa. 
Succesiune orizonturi :At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 34-62; Cq. 57-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște - Seria FESTUCA AIROIDES –  Tip. Festuca airoides 
Graminee: Festuca airoides (F. supina) (păruşcă)Agrostis capillaris (iarba câmpului) 

Festuca rubra (păiuş roşu)  Deschampsia flexuosa (păiuş de munte) 

Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus 

stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică) 
 

Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 
cucului) Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta 

(cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) 
Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  
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(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
Încărcarea cu animale : 0.40 UVM în prezent / 53 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Abies alba (brad)  Picea albies (molid)  Juniperus communis 

(ienupăr)  

Lucrări executate : 
lucrări de îndepartarea pietrelor si combaterea vegetației lemnoase 
Lucrări propuse: 

 
lucrari de combatere a eroziunii,  

lucrări de igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Milescu  25 73.48 Pășune ETAJUL 
BOREAL 

versant 

Altitudine : 1550-1700m Expoziție sud- vestică Înclinație variaza intre 12- 
22m% 

     Sol:Districambosol umbric, nisip lutos/lut nisipos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare 
de panta grosiere necarbonatice situate discordant pe micasisturi si /sau paragnaise.  

Succesiune orizonturi :At. 0-11; Au. 11-28; AB. 28-41; Bv. 41-77; Cq. 77-100cm 

 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria  FESTUCA RUBRA - Tip. Festuca rubra- Nardus stricta      
Graminee: Festuca rubra (păiuş roşu)  Deschampsia flexuosa (păiuş de munte) 

Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus 

stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense (timoftică) 

 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 
cucului) Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta 

(cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) 
Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 80% 
Încărcarea cu animale : 0.40 UVM în prezent / 53 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Vaccinium vitis idaea (merişor) ,afinul (Vaccinium myrtillus), 

Abies alba (brad) Pinus mugo (jneapăn) Picea albies (molid)  



289 
 

(brad) 

Juniperus communis (ienupăr)  

Rhododendron myrtifolium (bujor de munte) 

 
Lucrări executate : 
lucrări de îndepartarea pietrelor si combaterea vegetației lemnoase 
Lucrări propuse: 

- lucrari de combatere a eroziunii, 
- lucrări  de igenizare a arborilor  
- lucrări  de nivelare a musuroaielor 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Brădățele  45 3.96 Pășune ETAJUL 
NEMOLAR 

culme 
ingusta 

Altitudine :930-1200m Expoziție sud- sud vestică Înclinație variaza intre 07- 
17m%). 

Sol:Eutricambosol distric, cu caracter subscheletic, episubscheletic, lutonisipos slab scheletic, 
dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii scheletice necarbonatice situate 
discordant pe flis grezos. 
Succesiune orizonturi :At. 0-7cm; Ao. 7-18; ACq. 18-41; Cq. 41-100cm, At. 0-7cm; Ao. 7-23cm; 
AB. 23-40cm; Bvq. 40-80cm; Cq. 80-120cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- Nardus stricta 
Graminee: Agrostis capillaris (iarba câmpului) Festuca rubra (păiuş roşu)  Deschampsia 

flexuosa (păiuş de munte) Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina 

(păiuşul oilor) Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică) 
 

Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Geranium pratense (ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) 
Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Alchemilla vulgaris (creţişoară)Cichorium inthybus (cicoare)Geranium pratense  
(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete)Plantago lanceolata 

(pătlagina)Prunella vulgaris (busuioc sălbatic)Taraxacum officinale 

(păpădie)Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Ranunculus acer (piciorul cocoşului) Carduus acanthoides (spini) 
Lepidium ruderale (păducherniță) 
 

Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 95% 
Încărcarea cu animale : 0.25 UVM în prezent / 43 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 

(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 

Ligustrum vulgare (lemn câinesc) 
Lucrări executate : 
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lucrări de îndepartarea pietrelor si combaterea vegetației lemnoase 
 
Lucrări propuse: 
 
Fără factori limitativi 
 
 
 

 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Brădățele  46 48.78 Pășune ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 

Altitudine : Expoziție sudică Înclinațievariaza intre 30- 
70m%). 

Sol:Districambosol umbric, nisip lutos/nisip lutos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de 
panta grosiere necarbonatice situate discordant pe flis grezos.Preluvosol calcic-amfigleic, 
endocalcaric, stagnogleizat moderat, gleizat moderat, argila lutoasa/argila lutoasa, dezvoltat pe 
depozite de dezagregare-alterare in situ fine necarbonatice provenite din argile carbonatice. 

Succesiune orizonturi :At. 0-12; Au. 12-36; AB. 36-50; Bv. 50-74; BC. 74-100; Cq. 100-120cm 

At. 0-12cm; Ao.12-25cm; ABw. 25-35cm; Btw. 35-66cm; BtGo. 66-106cm; Cn. 96-140cm 

 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- Nardus stricta 
Graminee: Agrostis capillaris (iarba câmpului) Festuca rubra (păiuş roşu)  Deschampsia 

flexuosa (păiuş de munte) Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina 

(păiuşul oilor) Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică) 
 

Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Geranium pratense (ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) 
Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Alchemilla vulgaris (creţişoară) Cichorium inthybus (cicoare) Geranium pratense  
(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Pteridium aquilinum (feriga) Ranunculus acer (piciorul cocoşului) 
Carduus acanthoides (spini) Lepidium ruderale (păducherniță) 

Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 60 % 
Încărcarea cu animale : 0.25 UVM în prezent / 43 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
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(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 

Ligustrum vulgare (lemn câinesc) 
Lucrări executate : 
lucrări de îndepartarea pietrelor si combaterea vegetației lemnoase 
 
Lucrări propuse: 
 

- lucrari de combatere a eroziunii, 
- lucrări de igenizare a arborilor de  defrisare a arboretului  
- lucrări  de combatere a ferigii 

 
 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Brădățele  47 39.40 Pășune ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 

Altitudine : 620-670m Expoziție estică Înclinație variaza intre 12- 
30m%). 

Sol:Eutricambosol distric, lut nisipos/lut nisipos slab scheletic, dezvoltat pe depozite de 
dezagregare-alterare de panta mijlocii scheletice necarbonatice situate discordant pe flis grezos 
Succesiune orizonturi :At. 0-10cm; Ao.10-24cm; AB. 24-39cm; Bv. 39-80cm; Cq. 80-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- Nardus stricta 
Graminee: Agrostis capillaris (iarba câmpului) Festuca rubra (păiuş roşu)  Deschampsia 

flexuosa (păiuş de munte) Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina 

(păiuşul oilor) Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense 

(timoftică) 

Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Geranium pratense (ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) 
Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense (trifoi roşu) 

Diverse plante: Alchemilla vulgaris (creţişoară) Cichorium inthybus (cicoare) Geranium pratense  
(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Pteridium aquilinum (feriga) Ranunculus acer (piciorul cocoşului) 
Carduus acanthoides (spini) Lepidium ruderale (păducherniță) 
 

Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 67% 
Încărcarea cu animale : 0.25 UVM în prezent / 43 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 

(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 

Ligustrum vulgare (lemn câinesc) 
Lucrări executate : 
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Lucrări propuse: 
-lucrari de combatere a eroziunii, 
- lucrari de combatere a ferigii; 

- pastrarea vegetatiei forestiere in cadrul ogaselor. 

 
 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Brădățele  48 31.20 Pășune ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 

Altitudine :: 650-790m Expoziție sud- estică Înclinație variaza intre 17- 
70m%). 

Sol:Eutricambosol distric, cu caracter subscheletic, episubscheletic, lutonisipos slab scheletic, 
dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii scheletice necarbonatice situate 
discordant pe flis grezos. 
Succesiune orizonturi :At. 0-7cm; Ao.7-23cm; AB. 23-40cm; Bvq. 40-80cm; Cq. 80-120cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- Nardus stricta 
Graminee: Agrostis capillaris (iarba câmpului) Festuca rubra (păiuş roşu)  Deschampsia 

flexuosa (păiuş de munte) Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina 

(păiuşul oilor) Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică) 
 

Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Geranium pratense (ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) 
Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Alchemilla vulgaris (creţişoară) Cichorium inthybus (cicoare) Geranium pratense  
(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Pteridium aquilinum (feriga) Ranunculus acer (piciorul cocoşului) 
Carduus acanthoides (spini) Lepidium ruderale (păducherniță) 
 

Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 60% 
Încărcarea cu animale : 0.25 UVM în prezent / 43 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 

(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 

Ligustrum vulgare (lemn câinesc) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 

 
 - lucrari de combatere a eroziunii, 
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- lucrări  de defrisare a tufarisului si de combatere a ferigii; 

-pastrarea vegetatiei silvice in cadrul ravenei. 

 
 
 
 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Brădățele  49 9.07 Pășune ETAJUL 
NEMOLAR 

versant  cu 
panta 

Altitudine : 690-810m Expoziție estică Înclinație variaza intre 30- 
70m%). 

Sol:Eutricambosol distric, lut nisipos/lut nisipos slab scheletic, dezvoltat pe depozite de 
dezagregare-alterare de panta mijlocii scheletice necarbonatice situate discordant pe flis grezos. - 
Eutricambosol distric, lut nisipos slab scheletic/nisip lutos moderat scheletic, dezvoltat pe depozite 
de dezagregare-alterare de panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe flis grezos.  

Succesiune orizonturi :At. 0-10cm; Ao.0-24cm; AB. 24-39cm; Bv. 39-80cm; Cq. 80-100cm 

At. 0-7cm; Ao.7-25cm; AB. 25-39cm; Bvq. 39-70cm 

 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- Nardus stricta 
Graminee: Agrostis capillaris (iarba câmpului) Festuca rubra (păiuş roşu)  Deschampsia 

flexuosa (păiuş de munte) Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina 

(păiuşul oilor) Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică) 
 

Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Geranium pratense (ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) 
Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Alchemilla vulgaris (creţişoară) Cichorium inthybus (cicoare) Geranium pratense  
(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Pteridium aquilinum (feriga) Ranunculus acer (piciorul cocoşului) 
Carduus acanthoides (spini) Lepidium ruderale (păducherniță) 
 

Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 55% 
Încărcarea cu animale : 0.25 UVM în prezent / 43 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 

(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 

Ligustrum vulgare (lemn câinesc) 
Lucrări executate : 
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Lucrări propuse: 
- lucrari de combatere a eroziunii, 

- lucrări de de igenizare a arborilor si  defrisarea arboretului, 

-lucrări   decombaterea ferigii; 

- pastrarea vegetatiei silvice pe cursul ravenelor impadurite 

 
 
 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Brădățele  50 48.20 Pășune ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 
complex cu 

panta 
Altitudine : 500-880m Expoziție estică Înclinație variaza intre 17- 

70m%). 
Sol:- Eutricambosol distric, lut nisipos slab scheletic/nisip lutos moderat scheletic, dezvoltat pe 
depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe flis grezos.  

Succesiune orizonturi :At. 0-7cm; Ao.7-25cm; AB. 25-39cm; Bvq. 39-70cm 

 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- Nardus stricta 
Graminee: Agrostis capillaris (iarba câmpului) Festuca rubra (păiuş roşu)  Deschampsia 

flexuosa (păiuş de munte) Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina 

(păiuşul oilor) Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică) 
 

Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Geranium pratense (ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) 
Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Alchemilla vulgaris (creţişoară) Cichorium inthybus (cicoare) Geranium pratense  
(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Ranunculus acer (piciorul cocoşului) Carduus acanthoides (spini) 
Lepidium ruderale (păducherniță)Onopordon acanthium (scaiul 
măgăresc)  
 
 

Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 60 % 
Încărcarea cu animale : 0.25 UVM în prezent / 43 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 



295 
 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 

(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 

Ligustrum vulgare (lemn câinesc) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
- lucrari de combatere a eroziunii,  

- lucrări de igenizare a arborilor si  defrisarea tufarisului,  

- lucrări de combatere a ferigii; 

- pastrarea vegetatiei silvice pe cursul ravenelor impadurite. 

 
 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Brădățele  51 4.02 Pășune ETAJUL 
NEMOLAR 

suprafata 
slab 

inclinata 
Altitudine : 500-900m Expoziție sudică Înclinație 
Sol:Aluviosol prundic, epiprundic, lut/pietrisuri, dezvoltat pe depozite fluviatile mijlocii 
necarbonatice situate discordant pe pietrisuri. 
 Succesiune orizonturi :At. 0-7cm; Ao. 7-30cm; Rp. 30-60cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- Nardus stricta 
Graminee: Agrostis capillaris (iarba câmpului) Festuca rubra (păiuş roşu)  Deschampsia 

flexuosa (păiuş de munte) Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina 

(păiuşul oilor) Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică) 
 

Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre (trifoi alpin) Geranium pratense (ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci 
degete)Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  

(trifoi roşu) 
Diverse plante: Alchemilla vulgaris (creţişoară) Cichorium inthybus (cicoare) Geranium pratense  

(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Ranunculus acer (piciorul cocoşului) Carduus acanthoides (spini) 
Lepidium ruderale (păducherniță) Onopordon acanthium (scaiul 
măgăresc)  
 

Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % 
Încărcarea cu animale : 0.25 UVM în prezent / 43 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 

(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
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Ligustrum vulgare (lemn câinesc) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
Fara factori limitativi 
 
 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Dealu 
Mare 

Frăsinet  

52 63.51 Pășune ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 

Altitudine : 970-1150m Expoziție sudică Înclinație variaza intre 07- 
30m%). 

Sol:Districambosol tipic, lutonisipos slab scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare 
de panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe luturi nisipoase. 
Succesiune orizonturi :At. 0-10; Ao. 10-22; AB. 22-37; Bv. 37-69; BCq. 69-83; Cq. 83-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- Nardus stricta 
Graminee: Agrostis capillaris (iarba câmpului) Festuca rubra (păiuş roşu)  Deschampsia 

flexuosa (păiuş de munte) Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina 

(păiuşul oilor) Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică) 
 

Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Geranium pratense (ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) 
Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Alchemilla vulgaris (creţişoară) Cichorium inthybus (cicoare) Geranium pratense  
(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Pteridium aquilinum (feriga) Colchicum autunmale (Brîndușa de 
toamnă), Onopordon acanthium (Scaiul magaresc), Xanthium sp 
(cornuti), Lepidium rudelare (Păduchernița),  Artemisia absintium 
(pelin)Equisetum palustre(coada calului)Arctium lappa (brusturul) 
Chelidonium majus (rostopască) Hypericum perforatum (pojarniţă) 

Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 55 % 
Încărcarea cu animale : 0.25 UVM în prezent / 43 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 

(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 

Ligustrum vulgare (lemn câinesc) 
Lucrări executate : 
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Lucrări propuse: 
- lucrari de combatere a eroziunii,  

- lucrări de igenizare a arborilor si  defrisarea tufarisului,  

-lucrări de combatere a ferigii; 

- evitarea tarlirii in arealele cu exces de gunoi de grajd; 

  - constructia platformei de gunoi de grajd  

 - aplicarea gunoiului  conform planului de fertilizare 
 
 
 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Dealu 
Mare 

Frăsinet 

53 98. 72 Pășune ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 

Altitudine : 650-950m Expoziție sud- sud vestică Înclinație variaza intre 07- 
30m%). 

Sol: Districambosol tipic, lutonisipos slab scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare 
de panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe luturi nisipoase.Eutricambosol distric, lut 
nisipos/lut nisipos slab scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii 
scheletice necarbonatice situate discordant pe flis grezos. 
Succesiune orizonturi :At. 0-10; Ao. 10-22; AB. 22-37; Bv. 37-69; BCq. 69-83; Cq. 83-100cm.At. 
0-10cm; Ao.10-24cm; AB. 24-39cm; Bv. 39-80cm; Cq. 80-100cm 
 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- Nardus stricta 
Graminee: Agrostis capillaris (iarba câmpului) Festuca rubra (păiuş roşu)  Deschampsia 

flexuosa (păiuş de munte) Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina 

(păiuşul oilor) Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică) 
 

Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Geranium pratense (ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) 
Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Alchemilla vulgaris (creţişoară) Cichorium inthybus (cicoare) Geranium pratense  
(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Pteridium aquilinum (feriga) Colchicum autunmale (Brîndușa de 

toamnă), Onopordon acanthium (Scaiul magaresc), Xanthium sp 

(cornuti), Lepidium rudelare (Păduchernița),  Artemisia absintium 

(pelin)Equisetum palustre(coada calului)Arctium lappa (brusturul) 

Chelidonium majus (rostopască) Hypericum perforatum 

(pojarniţă) 
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Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 70% 
Încărcarea cu animale : 0.25 UVM în prezent / 40 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 

(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 

Ligustrum vulgare (lemn câinesc) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse 

 
- lucrari de combatere a eroziunii,  

- lucrări de igenizare a arborilor si  defrisarea tufarisului,  

- lucrări de combatere a ferigii; 

- pastrarea vegetatiei silvice pe cursul ravenelor impadurite. 

- evitarea tarlirii in arealele cu exces de gunoi de grajd 
 
 

 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Cerna  1 59 44.79 Pășune ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 
complex 

Altitudine :850-1000m Expoziție sud-sud vestică Înclinație variaza intre 30- 
70m%). 

Sol:Districambosol umbric, cu caracter subscheletic, episubscheletic, lutonisipos/lutonisipos 
moderat scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii scheletice 
necarbonatice situate discordant pe micasisturi, erodat slab prin apa.  

Succesiune orizonturi:At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 34-62; Cq. 57-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- Nardus stricta 
Graminee: Agrostis capillaris (iarba câmpului) Festuca rubra (păiuş roşu)  Deschampsia 

flexuosa (păiuş de munte) Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina 

(păiuşul oilor) Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică) 
 

Leguminoase: Alchemilla vulgaris (creţişoară) Cichorium inthybus (cicoare) Geranium pratense  
(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Diverse plante: Alchemilla vulgaris (creţişoară) Cichorium inthybus (cicoare) Geranium pratense  
(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) Plantago lanceolata (pătlagina) 
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Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Pteridium aquilinum (feriga) Colchicum autunmale (Brîndușa de 

toamnă), Onopordon acanthium (Scaiul magaresc), Xanthium sp 

(cornuti), Lepidium rudelare (Păduchernița),  Artemisia absintium 

(pelin)Equisetum palustre(coada calului)Arctium lappa (brusturul) 

Chelidonium majus (rostopască) Hypericum perforatum 

(pojarniţă) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 30% 
Încărcarea cu animale : 0.23 UVM în prezent / 39 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus (murul 

sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) Ligustrum 

vulgare (lemn câinesc) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
Se recomandă studi specializate conform codului silvic pentru a constata posibilitatea schimbării 
categoriei de folosință și trecerea suprafeței în domeniul silvic ori readucerea consistenței categoriei 
lemnoase și reintroducerea parcelei în categoria de folosință pășune  

 

 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Cerna   60 13.73 Pășune ETAJUL 
NEMOLAR 

culme 
ingusta   

Altitudine :870-1050m Expoziție sudică Înclinațievariaza intre 22- 
42m%). 

Sol:Districambosol tipic, lutonisipos slab scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare 
de panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe luturi nisipoase. 
Succesiune orizonturi:At. 0-10; Ao. 10-22; AB. 22-37; Bv. 37-69; BCq. 69-83; Cq. 83-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- Nardus stricta 
Graminee: Agrostis capillaris (iarba câmpului) Festuca rubra (păiuş roşu)  Deschampsia 

flexuosa (păiuş de munte) Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina 

(păiuşul oilor) Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică) 
 

Leguminoase: Alchemilla vulgaris (creţişoară) Cichorium inthybus (cicoare) Geranium pratense  
(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Diverse plante: Alchemilla vulgaris (creţişoară) Cichorium inthybus (cicoare) Geranium pratense  
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(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Pteridium aquilinum (feriga) 

Colchicum autunmale (Brîndușa de toamnă), Onopordon 

acanthium (Scaiul magaresc), Xanthium sp (cornuti), Lepidium 

rudelare (Păduchernița),  Artemisia absintium (pelin)Equisetum 

palustre(coada calului)Arctium lappa (brusturul) Chelidonium 

majus (rostopască) Hypericum perforatum (pojarniţă) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 70 % 
Încărcarea cu animale : 0.23 UVM în prezent / 39 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus (murul 

sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) Ligustrum 

vulgare (lemn câinesc) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 - Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata 
- Defrișarea vegetației lemnoase nedorite  (tufărișurilor) 
- Supraînsămânțare golurilor rezultate după nivelarea mușuroaielor, 
- Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare, 
- Combaterea plantelor dăunătoare și toxice 
-Aplicarea de amendamente calcice 
- lucrări de combater a ferigi prin cosiri repetate 
 

 

 

 

 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Cerna   61 69.78 Pășune ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 
complex   

Altitudine :650-970m Expoziție sud-sud vestică Înclinație variaza intre 17- 
70m%). 

Sol:Eutricambosol tipic, nisip lutos/nisip lutos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de 
panta grosiere necarbonatice situate discordant pe flis grezos.  

Succesiune orizonturi:At. 0-14cm; Ao. 14-28cm; AB. 28-42cm; Bv. 42-84cm; BC. 74-96cm; Cq. 
96-120cm 
At. 0-10cm; Ao. 10-26cm; AB. 26-41cm; Bv. 41-80cm; Cq. 80-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
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Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- Nardus stricta 
Graminee: Agrostis capillaris (iarba câmpului) Festuca rubra (păiuş roşu)  Deschampsia 

flexuosa (păiuş de munte) Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina 

(păiuşul oilor) Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică) 
 

Leguminoase: Alchemilla vulgaris (creţişoară) Cichorium inthybus (cicoare) Geranium pratense  
(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Diverse plante: Alchemilla vulgaris (creţişoară) Cichorium inthybus (cicoare) Geranium pratense  
(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Pteridium aquilium ( feriga )Colchicum autunmale (Brîndușa de 
toamnă), Onopordon acanthium (Scaiul magaresc), Xanthium sp 
(cornuti), Lepidium rudelare (Păduchernița),  Artemisia absintium 
(pelin)Equisetum palustre(coada calului)Arctium lappa (brusturul) 
Chelidonium majus (rostopască) Hypericum perforatum (pojarniţă) 

Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 60 % 
Încărcarea cu animale : 0.23 UVM în prezent / 39 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus (murul 

sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) Ligustrum 

vulgare (lemn câinesc) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata 
- Defrișarea vegetației lemnoase nedorite  (tufărișurilor) 
- Supraînsămânțare golurilor rezultate după nivelarea mușuroaielor, 
- Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare, 
- Combaterea plantelor dăunătoare și toxice 
-Aplicarea de amendamente calcice 
- lucrări de combater a ferigi prin cosiri repetate 
 - pastrarea arborilor si arboretului in benzi paralele cu curbele de nivel. 
 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Cerna   62 33.78 Pășune ETAJUL 
NEMOLAR 

culme 
ingusta 

insotita de 
versant 

Altitudine :650-970m Expoziție sud-vestică    Înclinație variaza intre 07- 
42m%). 
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Sol:Eutricambosol tipic, nisip lutos/nisip lutos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de 
panta grosiere necarbonatice situate discordant pe flis grezos. Districambosol tipic, lutonisipos slab 
scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii necarbonatice situate 
discordant pe luturi nisipoase. 

Succesiune orizonturi :At. 0-10; Ao. 10-22; AB. 22-37; Bv. 37-69; BCq. 69-83; Cq. 83-100cmAt. 
0-14cm; Ao. 14-28cm; AB. 28-42cm; Bv. 42-84cm; BC. 74-96cm; Cq. 96-120cm At. 0-10cm; Ao. 
10-26cm; AB. 26- 

41cm; Bv. 41-80cm; Cq. 80-100cm 

 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- Nardus stricta 
Graminee: Agrostis capillaris (iarba câmpului) Festuca rubra (păiuş roşu)  Deschampsia 

flexuosa (păiuş de munte) Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina 

(păiuşul oilor) Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică) 
 

Leguminoase: Alchemilla vulgaris (creţişoară) Cichorium inthybus (cicoare) Geranium pratense  
(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Diverse plante: Alchemilla vulgaris (creţişoară) Cichorium inthybus (cicoare) Geranium pratense  
(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Pteridium aquilinum (feriga) Colchicum autunmale (Brîndușa de 

toamnă), Onopordon acanthium (Scaiul magaresc), Xanthium sp 

(cornuti), Lepidium rudelare (Păduchernița),  Artemisia absintium 

(pelin)Equisetum palustre(coada calului)Arctium lappa (brusturul) 

Chelidonium majus (rostopască) Hypericum perforatum 

(pojarniţă) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 75 % 
Încărcarea cu animale : 0.23 UVM în prezent / 39 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus (murul 

sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) Ligustrum 

vulgare (lemn câinesc) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata 
- Defrișarea vegetației lemnoase nedorite  (tufărișurilor) 
- Supraînsămânțare golurilor rezultate după nivelarea mușuroaielor, 
-Aplicarea de amendamente calcice 
- lucrări de combatere a ferigi prin cosiri repetate 
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U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Cerna II  65 12.46 Pășune ETAJUL 
NEMOLAR 

culme 
ingusta 

insotita de 
versant 

Altitudine :700-780m Expoziție sud-vestică    Înclinațievariaza intre 07- 
17m%). 

Sol:Eutricambosol tipic, lut/lut, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii 
necarbonatice situate discordant pe luturi. 

Succesiune orizonturi :At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; BC. 71-80cm; Cn. 80-100cmAt. 0-
5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; Cn. 50-100cm. 

 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- 

Tip Festuca pratensis 
Graminee: Agrostis capillaris (iarba câmpului)Festuca rubra (păiuş roşu)  Deschampsia 

flexuosa (păiuş de munte) Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina 

(păiuşul oilor) Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică) 
 

Leguminoase: Alchemilla vulgaris (creţişoară) Cichorium inthybus (cicoare) Geranium pratense  
(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Diverse plante: Alchemilla vulgaris (creţişoară) Cichorium inthybus (cicoare) Geranium pratense  
(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Pteridium aguilium( feriga),Colchicum autunmale (Brîndușa de 
toamnă), Onopordon acanthium (Scaiul magaresc), Xanthium sp 
(cornuti), Lepidium rudelare (Păduchernița),  Artemisia absintium 
(pelin)Equisetum palustre(coada calului)Arctium lappa (brusturul) 
Chelidonium majus (rostopască) Hypericum perforatum (pojarniţă) 

Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 70 % 
Încărcarea cu animale : 0.38 UVM în prezent / 43 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus (murul 

sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) Ligustrum 

vulgare (lemn câinesc) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata 
- Defrișarea vegetației lemnoase nedorite  (pastrarea vegetatiei forestiere in cadrul ravenei) 
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- Supraînsămânțare golurilor rezultate după lucrările de drenaje 
- Combaterea plantelor dăunătoare și toxice 
- lucrări de combatere a ferigi prin cosiri repetate 
 
 
 
 

 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Corșoru  26 30.50 Pășune ETAJUL  
ALPIN 

culme larga 

Altitudine :1900-2050 m Expoziție sud-vestică    Înclinațievariaza intre 03- 
22m%). 

Sol:Podzol umbric-litic, epilitic (roca dura apare in intervalul 21-50cm), nisiplutos slab 
scheletic/nisip lutos moderat scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta 
moderat grosiere necarbonatice situate discordant pe micasisturi, erodat moderat prin apa.  

Succesiune orizonturiAou. 0-8; Esq. 8-14; Bhsq. 14-35cm;RAt. 0-8; Esq. 8-15; Bhsq. 15-35cm;R 

Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria JUNCUS TRIFIDUS –  Tip. Carex curvula  - Festuca airoides 
Graminee: Festuca airoides (F. supina) (păruşcă) Deschampsia flexuosa (păiuş de munte) 

Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus 

stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică)Glyceria aquatica (rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa 

nemoralis  

(firuţă de pădure) 
Leguminoase: Alchemilla vulgaris (creţişoară) Cichorium inthybus (cicoare) Geranium pratense  

(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 
cucului) Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta 

(cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) 
Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % 
Încărcarea cu animale : 0.37 UVM în prezent / 58 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Pinus mugo (jneapăn)Juniperus communis (ienupăr)  

Rhododendron myrtifolium (bujor de munte) 

 
Lucrări executate : 
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- amenajare drumuri  
Lucrări propuse: 
 fara factori limitativi 
 
 
 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Corșoru  27 88.30 Pășune ETAJUL 
SUBALPIN 

forma de 
versant   

Altitudine :1600-1900 m Expoziție sud-vestică    Înclinație variaza intre 12- 
70m%). 

Sol:Districambosol umbric, cu caracter subscheletic, episubscheletic, lutonisipos/lutonisipos 
moderat scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii scheletice 
necarbonatice situate discordant pe micasisturi, erodat slab prin apa.Prepodzol umbric, nisipolutos, 
dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta grosiere necarbonatice situate discordant pe 
micasisturi si/ sau paragnaise, erodat slab prin apaPrepodzol umbric-litic, epilitic (roca dura apare 
in intervalul 21-50cm), nisipolutos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta moderat 
grosiere necarbonatice situate discordant pe micasisturi, erodat slab prin apa.  

Succesiune orizonturi :At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 34-62; Cq. 57-100cm 

Aou. 0-21 ; AB. 21-31 ; Bs1. 31-70 ; Bs2q. 70-110 ; Cq. 110-130cm 

Aou. 0-21; AB. 21-30; Bsq. 30-43cm; R 

 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște - Seria FESTUCA AIROIDES –  Tip. Festuca airoides 
Graminee: Festuca airoides (F. supina) (păruşcă) Deschampsia flexuosa (păiuş de munte) 

Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus 

stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică)Glyceria aquatica (rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa 

nemoralis  

(firuţă de pădure) 
Leguminoase: Alchemilla vulgaris (creţişoară) Cichorium inthybus (cicoare) Geranium pratense  

(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 
cucului) Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta 

(cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) 
Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 80% 
Încărcarea cu animale : 0.37 UVM în prezent / 58 UVM după lucrări de ameliorare 
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Vegetație lemnoasă: Vaccinium vitis idaea (merişor) ,afinul (Vaccinium myrtillus), 

Abies alba (brad) Pinus mugo (jneapăn) Picea albies (molid)  

(brad) 

Juniperus communis (ienupăr)  

Rhododendron myrtifolium (bujor de munte) 

 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
lucrari de combatere a eroziunii, de igenizare a arborilor si  defrisare a arboretulu 
 
 
 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Corșoru  28 43.30 Pășune ETAJUL 
BOREAL 

versant 
complex 

Altitudine :1600-1850 m Expoziție sud-estică    Înclinațievariaza intre 12- 
30m%. 

Sol: Prepodzol umbric, nisipolutos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta grosiere 
necarbonatice situate discordant pe micasisturi si/ sau paragnaise, erodat slab prin apa Prepodzol 
umbric-litic, epilitic (roca dura apare in intervalul 21-50cm), nisipolutos, dezvoltat pe depozite de 
dezagregare-alterare de panta moderat grosiere necarbonatice situate discordant pe micasisturi, 
erodat slab prin apa.  
Succesiune orizonturi:Aou. 0-21 ; AB. 21-31 ; Bs1. 31-70; Bs2q. 70-110 ; Cq. 110-130cm 
Aou. 0-21; AB. 21-30; Bsq. 30-43cm; R 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște – Seria  FESTUCA RUBRA - Tip. Festuca  nigrescens- Nardus stricta 
Graminee: Festuca nigrescens (F.rubra ssp. commutata)(păiuş montan) Festuca airoides (F. 

supina) (păruşcă) Deschampsia flexuosa (păiuş de munte) Brachipodium 

pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus stricta (părul 
porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică)Glyceria aquatica (rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa 

nemoralis  

(firuţă de pădure) 
Leguminoase: Alchemilla vulgaris (creţişoară) Cichorium inthybus (cicoare) Geranium pratense  

(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 
cucului) Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla 
erecta (cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris 
(busuioc sălbatic) Thymus montanus (cimbrişor 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  
(piciorul cocoşului) Rumex alpinus ( Ștevia stânelor)Stellaria 
graminea (rocoţea)Thalictrum aquilegifolium (rutişorul) 

Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 80% 
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Încărcarea cu animale : 0.37 UVM în prezent / 58 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Vaccinium vitis idaea (merişor) ,afinul (Vaccinium myrtillus), 

Abies alba (brad) Pinus mugo (jneapăn) Picea albies (molid)  
(brad) 
 

Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata 
- Lucrări de igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului; 
                        - evitarea tarlirii in arealele cu exces de gunoi de grajd; 
                        - constructia platformei de gunoi de grajd  
 - aplicarea gunoiului  conform planului de fertilizare 

 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Corșoru     29 95.24 Pășune ETAJUL 
SUBALPIN 

versant 

Altitudine :1600-1950 m Expoziție sud-estică    Înclinațievariaza intre 12- 
42m% 

Sol:Regosol distric cu caracter subscheletic (episubscheletic), lut nisipos slab scheletic/nisip lutos 
slab scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare -alterare de panta mijlocii scheletice 
necarbonatice situate discordant pe flis grezos.Districambosol umbric, nisip lutos/nisip lutos, 
dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta grosiere necarbonatice situate discordant pe 
flis grezos.Prepodzol umbric, nisipolutos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta 
grosiere necarbonatice scheletice situate discordant pe micasisturi si/ sau paragnaise, erodat slab 
prin apa 
Succesiune orizonturi :At. 0-7cm; Ao. 7-18; ACq. 18-41; Cq. 41-100cmAt. 0-12; Au. 12-36; AB. 
36-50; Bv. 50-74; BC. 74-100; Cq. 100-120cmAt+Aou. 0-20 ; AB. 20-33 ; Bs1. 33-65 ; Bs2q. 65-
105 ; Cq. 105-130cmAou. 0-21; AB. 21-30; Bsq. 30-43cm; R 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria FESTUCA AIROIDES –  Tip. Festuca airoides 
Graminee: Festuca airoides (F. supina) (păruşcă) Deschampsia flexuosa (păiuş de munte) 

Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus 

stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică)Glyceria aquatica (rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa 

nemoralis  

(firuţă de pădure) 
Leguminoase: Alchemilla vulgaris (creţişoară) Cichorium inthybus (cicoare) Geranium pratense  

(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 
cucului) Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta 

(cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) 
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Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 80% 
Încărcarea cu animale : 0.37 UVM în prezent / 58 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Vaccinium vitis idaea (merişor) ,afinul (Vaccinium myrtillus), 

Abies alba (brad) Pinus mugo (jneapăn) Picea albies (molid)  

(brad) 

Juniperus communis (ienupăr) 
Rhododendron myrtifolium (bujor de munte) 
 

Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata 
 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Buciumu   30 40.58 Pășune ETAJUL 
SUBALPIN 

culme larga 

Altitudine :1600-1900 Expoziție sud-estică    Înclinațievariaza intre 12- 
42m%). 

Sol:Podzol umbric-litic, epilitic (roca dura apare in intervalul 21-50cm), nisiplutos slab 
scheletic/nisip lutos moderat scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta 
moderat grosiere necarbonatice situate discordant pe micasisturi, erodat moderat prin apa.  

Succesiune orizonturi:Aou. 0-8; Esq. 8-14; Bhsq. 14-35cm;RAt. 0-8; Esq. 8-15; Bhsq. 15-35cm;R 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria FESTUCA AIROIDES –  Tip. Festuca airoides 
Graminee: Festuca airoides (F. supina) (păruşcă) Deschampsia flexuosa (păiuş de munte) 

Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus 

stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică)Glyceria aquatica (rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa 

nemoralis  

(firuţă de pădure) 
Leguminoase: Alchemilla vulgaris (creţişoară) Cichorium inthybus (cicoare) Geranium pratense  

(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 
cucului) Rumex alpinus ( Ștevia stânelor)Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex 

curvula (coarnă) Potentilla erecta (cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Thymus montanus (cimbrişor) 
 



309 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 80% 
Încărcarea cu animale : 0.37 UVM în prezent / 44 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Pinus mugo (jneapăn)Juniperus communis (ienupăr)  

Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
Fără  factori limitativi 
 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Buciumu   31 37.12 Pășune ETAJUL 
SUBALPIN 

versant 

Altitudine :1600-1850 m Expoziție sud-estică    Înclinațievariaza intre 17- 
42m%). 

Sol:Regosol distric cu caracter subscheletic (episubscheletic), lut nisipos slab scheletic/nisip lutos 
slab scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare -alterare de panta mijlocii scheletice 
necarbonatice situate discordant pe flis grezos. Prepodzol umbric, nisipolutos, dezvoltat pe depozite 
de dezagregare-alterare de panta grosiere necarbonatice scheletice situate discordant pe micasisturi 
si/ sau paragnaise, erodat slab prin apa 

Succesiune orizonturi :At. 0-7cm; Ao. 7-18; ACq. 18-41; Cq. 41-100cmAt+Aou. 0-20 ; AB. 20-33 ; 
Bs1. 33-65 ; Bs2q. 65-105 ; Cq. 105-130cmAou. 0-21; AB. 21-30; Bsq. 30-43cm; R 

 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria FESTUCA AIROIDES –  Tip. Festuca airoides 
Graminee: Festuca airoides (F. supina) (păruşcă) Deschampsia flexuosa (păiuş de munte) 

Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus 

stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică)Glyceria aquatica (rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa 

nemoralis  

(firuţă de pădure) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 
cucului) Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta 

(cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) 
Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 
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aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 85% 
Încărcarea cu animale : 0.37 UVM în prezent / 44 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: , Abies alba (brad) Pinus mugo (jneapăn) Picea albies (molid)   

Juniperus communis (ienupăr)  

Rhododendron myrtifolium (bujor de munte) 

 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata 
- Lucrări de igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului; 
 
 
 
 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Buciumu   32 81.24 Pășune ETAJUL 
BOREAL 

versant 

Altitudine :1450-1650 m Expoziție sud-estică    Înclinațievariaza intre 17- 
30m%). 

Sol:Districambosol umbric, nisip lutos/nisip lutos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de 
panta grosiere necarbonatice situate discordant pe flis grezosPrepodzol umbric, nisipolutos, 
dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta grosiere necarbonatice situate discordant pe 
micasisturi si/ sau paragnaise, erodat slab prin apa 
Succesiune orizonturi :At. 0-12; Au. 12-36; AB. 36-50; Bv. 50-74; BC. 74-100; Cq. 100-120cm 
Aou. 0-21 ; AB. 21-31 ; Bs1. 31-70; Bs2q. 70-110 ; Cq. 110-130cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște – Seria  FESTUCA RUBRA 

Vaccinium myrtillys 
Graminee: Festuca rubra (păiuş roşu) Deschampsia flexuosa (păiuş de munte) 

Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus 

stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică)Glyceria aquatica (rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa 

nemoralis  

(firuţă de pădure) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 
cucului) Rumex alpinus ( Ștevia stânelor)Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex 

curvula (coarnă) Potentilla erecta (cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer 

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 
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aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 85% 
Încărcarea cu animale : 0.37 UVM în prezent / 44 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Vaccinium vitis idaea (merişor) ,afinul (Vaccinium myrtillus), 

Abies alba (brad) Pinus mugo (jneapăn) Picea albies (molid)  

(brad) 

Rhododendron myrtifolium (bujor de munte) 
 

Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata 
- Lucrări de igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului; 
                        - evitarea tarlirii in arealele cu exces de gunoi de grajd; 
                        - constructia platformei de gunoi de grajd  
  - aplicarea gunoiului  conform planului de fertilizare 
 

 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Buciumu   33 32.54 Pășune ETAJUL 
BOREAL 

versant 

Altitudine :1650-1800 m Expoziție sud-estică    Înclinațievariaza intre 17- 
30m%). 

Sol:Prepodzol umbric-litic, epilitic (roca dura apare in intervalul 21-50cm), nisipolutos, dezvoltat 
pe depozite de dezagregare-alterare de panta moderat grosiere necarbonatice situate discordant pe 
micasisturi, erodat slab prin apa.  

Succesiune orizonturi:Aou. 0-21; AB. 21-30; Bsq. 30-43cm; R 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște – Seria  FESTUCA RUBRA 

Vaccinium myrtillys 
Graminee: Festuca rubra (păiuş roşu) Deschampsia flexuosa (păiuş de munte) 

Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus 

stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică)Glyceria aquatica (rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa 

nemoralis  

(firuţă de pădure) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  

(trifoi roşu) 
Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 

cucului) Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta 

(cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) 
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Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul)Pteridium aquilinum (feriga)  

Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 85% 
Încărcarea cu animale : 0.37 UVM în prezent / 44 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Vaccinium vitis idaea (merişor) ,afinul (Vaccinium myrtillus), 

Abies alba (brad) Picea albies (molid)  (brad) 

Rhododendron myrtifolium (bujor de munte) 
 

Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata 
- Lucrări de igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului; 
- Lucrări de nivelare a musuroaielor; 
 
 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Zăvidanu   34 18 Pășune ETAJUL 
BOREAL 

culme larga   

Altitudine :1500-1600 m, Expoziție sud-vestică    Înclinațievariaza intre 03- 
12m%). 

Sol:Districambosol umbric, nisip lutos/lut nisipos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de 
panta grosiere necarbonatice situate discordant pe micasisturi si /sau paragnaise.  

Succesiune orizonturi :At. 0-11; Au. 11-28; AB. 28-41; Bv. 41-77; Cq. 77-100cm 

 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște – Seria  FESTUCA RUBRA 

Vaccinium myrtillys 
Graminee: Festuca rubra (păiuş roşu) Deschampsia flexuosa (păiuş de munte) 

Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus 

stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică)Glyceria aquatica (rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa 

nemoralis  

(firuţă de pădure) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  

(trifoi roşu) 
Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 

cucului) Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta 

(cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) 
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Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 80% 
Încărcarea cu animale : 0.32 UVM în prezent / 41 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: , Abies alba (brad)  Picea albies (molid)  Vaccinium vitis idaea 

(merişor)Juniperus communis (ienupăr) 
 

Lucrări executate : 
 
Lucrări propuse: 
- Lucrări de igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului; 
 
 

 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Zăvidanu   35 22 Pășune ETAJUL 
BOREAL 

versant 

Altitudine :1500-1600 m Expoziție sud-estică    Înclinațievariaza intre 12- 
30m%). 

Sol:Districambosol umbric, nisip lutos/nisip lutos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de 
panta grosiere necarbonatice situate discordant pe flis grezos. 
Succesiune orizonturi:At. 0-12; Au. 12-36; AB. 36-50; Bv. 50-74; BC. 74-100; Cq. 100-120cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște – Seria  FESTUCA RUBRA 

Vaccinium myrtillys 
Graminee: Festuca rubra (păiuş roşu) Deschampsia flexuosa (păiuş de munte) 

Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus 

stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică)Glyceria aquatica (rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa 

nemoralis  

(firuţă de pădure) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  

(trifoi roşu) 
Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 

cucului) Rumex alpinus ( Ștevia stânelor)Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex 

curvula (coarnă) Potentilla erecta (cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Veratrum album (ştirigoaie) Colchicum autumnale (brânduşa de 

toamnă) Ranunculus acer (piciorul cocoşului) Stellaria graminea 

(rocoţea)Thalictrum aquilegifolium (rutişorul) 
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Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 80% 
Încărcarea cu animale : 0.32 UVM în prezent / 41 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Abies alba (brad)  Picea albies (molid)  (brad) 

Juniperus communis (ienupăr) 
 

Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata 
- Lucrări de igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului; 
                        - evitarea tarlirii in arealele cu exces de gunoi de grajd; 
                        - constructia platformei de gunoi de grajd  
               - aplicarea gunoiului  conform planului de fertilizare. 
 
 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Buciumu-
Zăvidanu   

54    15.35 Pășune ETAJUL 
NEMOLAR 

culme larga  
si ingusta   

Altitudine :1350-1600 m Expoziție sudică Înclinațievariaza intre 03- 
12m% 

Sol:Districambosol tipic, lutonisipos slab scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare 
de panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe luturi nisipoase. 
Succesiune orizonturi :At. 0-10; Ao. 10-22; AB. 22-37; Bv. 37-69; BCq. 69-83; Cq. 83-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- Nardus stricta 
Graminee: Agrostis capillaris (iarba câmpului) Deschampsia flexuosa (păiuş de munte) 

Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus 

stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense (timoftică)Glyceria aquatica 

(rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa nemoralis  

(firuţă de pădure) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  

(trifoi roşu) 
Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 

cucului) Rumex alpinus ( Ștevia stânelor)Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex 

curvula (coarnă) Potentilla erecta (cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 60% 
Încărcarea cu animale : 0.32 UVM în prezent / 41 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Bertula pendula(mesteacăn) Rubus 

fructicosus (murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna 
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(păducel, Abies alba (brad)  Picea albies (molid)  Vaccinium vitis 

idaea (merişor) 
 

Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
-Lucrări de combatere a mușuroaielor 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata 
- Lucrări de igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului; 
    - evitarea tarlirii in arealele cu exces de gunoi de grajd; 
         - constructia platformei de gunoi de grajd  
               - aplicarea gunoiului  conform planului de fertilizare 
 
 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Găuriciu-
Marginea   

36 49.90 Pășune ETAJUL 
BOREAL 

versant si 
culme larga 

Altitudine :1500-1650 Expoziție sud-estică Înclinațievariaza intre 07- 
42m%). 

Sol:Districambosol umbric, nisip lutos/nisip lutos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de 
panta grosiere necarbonatice situate discordant pe flis grezos. 
Succesiune orizonturi :At. 0-12; Au. 12-36; AB. 36-50; Bv. 50-74; BC. 74-100; Cq. 100-120cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria  FESTUCA RUBRA 

Vaccinium myrtillys 
Graminee: Deschampsia flexuosa (păiuş de munte) Brachipodium pinnatum (obsigă) 

Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică) 

Phleum pratense  

(timoftică)Glyceria aquatica (rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa 

nemoralis  

(firuţă de pădure) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  

(trifoi roşu) 
Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 

cucului) Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta 

(cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) 
Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 80% 
Încărcarea cu animale : 0.29 UVM în prezent / 46 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Vaccinium vitis idaea (merişor) ,afinul (Vaccinium myrtillus), 
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Abies alba (brad) Picea albies (molid)  )   

Juniperus communis (ienupăr) 

 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
- Lucrări de igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului; 
 

 

 

UAT Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

Vaideeni Găuriciu-
Marginea   

37 13.90 Pășune ETAJUL 
BOREAL 

culme 
ingusta   

Altitudine :1600-1650 m Expoziție sudică Înclinațiepanta generala 
din grupa  07m% . 

Sol:Districambosol umbric, cu caracter subscheletic, episubscheletic, lutonisipos/lutonisipos 
moderat scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii scheletice 
necarbonatice situate discordant pe micasisturi, erodat slab prin apa. 
Succesiune orizonturi :At. 0-11; Aou. 11-22; AB. 22-34; Bvq. 34-62; Cq. 57-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria  FESTUCA RUBRA 

 Nardus stricta    
Graminee: Deschampsia flexuosa (păiuş de munte) Brachipodium pinnatum (obsigă) 

Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică) 

Phleum pratense  

(timoftică)Glyceria aquatica (rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa 

nemoralis  

(firuţă de pădure) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  

(trifoi roşu) 
Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 

cucului) Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta 

(cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) 
Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 80% 
Încărcarea cu animale : 0.29 UVM în prezent / 46 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Vaccinium vitis idaea (merişor) ,Abies alba (brad) Picea albies 

(molid)   
Lucrări executate : 
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Lucrări propuse: 
 
- Lucrări de igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului; 
 

 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Găuriciu-
Marginea   

38 80.35 Pășune ETAJUL 
BOREAL 

versant 

Altitudine :1450-1550 m Expoziție sud-vestică    Înclinațievariaza intre 12- 
30m%). 

Sol:Districambosol umbric, nisip lutos/lut nisipos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de 
panta grosiere necarbonatice situate discordant pe micasisturi si /sau paragnaise.  

Succesiune de orizonturi:At. 0-11; Au. 11-28; AB. 28-41; Bv. 41-77; Cq. 77-100cm 
 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște – Seria  FESTUCA RUBRA 

 Nardus stricta    
Graminee: Deschampsia flexuosa (păiuş de munte) Brachipodium pinnatum (obsigă) 

Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică) 

Phleum pratense  

(timoftică)Glyceria aquatica (rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa 

nemoralis  

(firuţă de pădure) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  

(trifoi roşu) 
Diverse plante: Alchemilla vulgaris (creţişoară) Cichorium inthybus (cicoare) Geranium pratense  

(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul)Veratrum album (ştirigoaie)  

 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 80% 
Încărcarea cu animale : 0.29 UVM în prezent / 46 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Abies alba (brad) Picea albies (molid)  Vaccinium vitis idaea 

(merişor) 
Lucrări executate : 
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Lucrări propuse: 
 
Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata 
- Lucrări de igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului; 
                        - evitarea tarlirii in arealele cu exces de gunoi de grajd; 
                        - constructia platformei de gunoi de grajd  
               - aplicarea gunoiului  conform planului de fertilizare 
 

 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Găuriciu-
Marginea   

38/1 80.35 Pășune ETAJUL 
BOREAL 

versant 

Altitudine :1500-1600 m Expoziție sud-vestică    Înclinațievariaza intre 12- 
30m%. 

Sol: Districambosol umbric, nisip lutos/lut nisipos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de 
panta grosiere necarbonatice situate discordant pe micasisturi si /sau paragnaise.  
Sol: At. 0-11; Au. 11-28; AB. 28-41; Bv. 41-77; Cq. 77-100cm 
 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște – Seria  FESTUCA RUBRA 

 Nardus stricta    
Graminee: Deschampsia flexuosa (păiuş de munte) Brachipodium pinnatum (obsigă) 

Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică) 

Phleum pratense  

(timoftică)Glyceria aquatica (rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa 

nemoralis  

(firuţă de pădure) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  

(trifoi roşu) 
Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 

cucului) Rumex alpinus ( Ștevia stânelor)Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex 

curvula (coarnă) Potentilla erecta (cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul)Veratrum album  

(ştirigoaie)  

 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 80% 
Încărcarea cu animale : 0.29 UVM în prezent / 46 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Vaccinium vitis idaea (merişor) ,afinul (Vaccinium myrtillus), 

Abies alba (brad) Picea albies (molid)  (brad) 
Lucrări executate : 
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Lucrări propuse: 
 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata 
- Lucrări de igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului; 
 

 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Găuriciu-
Marginea   

39 11.82 Pășune ETAJUL 
BOREAL 

versant 

Altitudine :1450-1550m Expoziție sud-vestică    Înclinațievariaza intre 07- 
30m%). 

Sol:Districambosol tipic, lutonisipos slab scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare 
de panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe luturi nisipoase. 
Sol:At. 0-10; Ao. 10-22; AB. 22-37; Bv. 37-69; BCq. 69-83; Cq. 83-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște – Seria  FESTUCA RUBRA 

 Nardus stricta    
Graminee: Deschampsia flexuosa (păiuş de munte) Brachipodium pinnatum (obsigă) 

Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică) 

Phleum pratense  

(timoftică)Glyceria aquatica (rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa 

nemoralis  

(firuţă de pădure) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  

(trifoi roşu) 
Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 

cucului) Rumex alpinus ( Ștevia stânelor)Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex 

curvula (coarnă) Potentilla erecta (cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul)Veratrum album  

(ştirigoaie)  

 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 80% 
Încărcarea cu animale : 0.29 UVM în prezent / 46 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Vaccinium vitis idaea (merişor) ,afinul (Vaccinium myrtillus), 

Abies alba (brad) Picea albies (molid)  (brad) 
Lucrări executate : 
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Lucrări propuse: 
 
-Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata 
- Lucrări de igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului; 
                        - evitarea tarlirii in arealele cu exces de gunoi de grajd; 
                        - constructia platformei de gunoi de grajd  
               - aplicarea gunoiului  conform planului de fertilizare 
 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Cocini 
 

40 1.40 Pășune ETAJUL 
NEMOLAR 

culme 
ingusta 

Altitudine :1400 m, Expoziție vestică Înclinațievariaza intre 17- 
42m% 

Sol: Districambosol tipic, lutonisipos slab scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare 
de panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe luturi nisipoase. 
Sol: At. 0-10; Ao. 10-22; AB. 22-37; Bv. 37-69; BCq. 69-83; Cq. 83-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- Nardus stricta 
Graminee: Agrostis capillaris (iarba câmpului) Anthoxantum odoratum (viţelarul) 

Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus 

stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică)Glyceria aquatica (rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa 

nemoralis  

(firuţă de pădure) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  

(trifoi roşu) 
Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 

cucului) Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta 

(cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) 
Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul)Bidens tripartitus (dentiţă)  

 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 75% 
Încărcarea cu animale : 0.24 UVM în prezent / 52 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Acer pseudoplatanus (paltin de munte),Fraxinus excelsior ( frasin) 

Fagus sylvatica (fag) Larix decidua (larice) 

 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
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Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata 
- Lucrări de igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului; 
 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Cocini 
 

41 5.20 Pășune ETAJUL 
NEMOLAR 

culme 
ingusta 

Altitudine :1100-1350 m Expoziție sud-vestică Înclinațievariaza intre 12- 
70m%). 

Sol:Districambosol umbric, nisip lutos/lut nisipos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de 
panta grosiere necarbonatice situate discordant pe micasisturi si /sau paragnaise.Regosol distric cu 
caracter subscheletic (episubscheletic), lut nisipos slab scheletic/nisip lutos slab scheletic, dezvoltat 
pe depozite de dezagregare -alterare de panta mijlocii scheletice necarbonatice situate discordant pe 
flis grezos. 
Succesiune orizonturi:At. 0-7cm; Ao. 7-18; ACq. 18-41; Cq. 41-100cm 
At. 0-11; Au. 11-28; AB. 28-41; Bv. 41-77; Cq. 77-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- Nardus stricta 
Graminee: Agrostis capillaris (iarba câmpului) Anthoxantum odoratum (viţelarul) 

Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus 

stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică)Glyceria aquatica (rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa 

nemoralis  

(firuţă de pădure) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  

(trifoi roşu) 
Diverse plante: Arnica montana (Arnică)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul 

cucului) Rumex alpinus ( Ștevia stânelor)Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex 

curvula (coarnă) Potentilla erecta (cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Thymus montanus (cimbrişor)Rumex alpinus 
(Ștevia stânelor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul)Bidens tripartitus (dentiţă)  

Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 75% 
Încărcarea cu animale : 0.24 UVM în prezent / 52 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Acer pseudoplatanus (paltin de munte), Fraxinus excelsior ( frasin) 

Fagus sylvatica (fag) Larix decidua (larice) 

Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula pendula(mesteacăn) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata 
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- Lucrări de igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului; 
                        - evitarea tarlirii in arealele cu exces de gunoi de grajd; 
                        - constructia platformei de gunoi de grajd  
               - aplicarea gunoiului  conform planului de fertilizare 
 
 
 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Cocini 
 

42 19.87 Pășune ETAJUL 
NEMOLAR 

culme 
ingusta 

Altitudine :730-1100 m Expoziție sud-vestică    Înclinațievariaza intre 12- 
70m%). 

Sol:Eutricambosol distric, lut nisipos slab scheletic/nisip lutos moderat scheletic, dezvoltat pe 
depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe flis grezos. 
Districambosol umbric, nisip lutos/nisip lutos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de 
panta grosiere necarbonatice situate discordant pe flis grezos. 

Succesiuneaorizonturilor :At. 0-7cm; Ao. 7-25cm; AB. 25-39cm; Bvq. 39-70cmAt. 0-12; Au. 12-
36; AB. 36-50; Bv. 50-74; BC. 74-100; Cq. 100-120cm 

 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- Nardus stricta 
Graminee: Agrostis capillaris (iarba câmpului) Anthoxantum odoratum (viţelarul) 

Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus 

stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică)Glyceria aquatica (rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa 

nemoralis  

(firuţă de pădure) 
Leguminoase:  Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium alpestre  

(trifoi alpin) Geranium pratense (ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) 
Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Anthyllis vulneraria (vătămătoare)Cardaria draba(urda vacii)Ajuga genevensis 

(vinerița)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul cucului) Rumex 

alpinus ( Ștevia stânelor)Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) 
Potentilla erecta (cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris 

(busuioc sălbatic) Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Pteridium aquilinum ( feriga Colchicum autumnale (brânduşa de 

toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul)Bidens tripartitus (dentiţă)  

 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 75% 
Încărcarea cu animale : 0.24 UVM în prezent / 52 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Acer pseudoplatanus (paltin de munte), Fraxinus excelsior ( frasin) 

Fagus sylvatica (fag) Larix decidua (larice) 
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Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula pendula(mesteacăn) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata 
- Lucrări de igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului; 
-Lucrări de combaterea ferigii prin cosiri repetate 
 
 

 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Cocini 
 

43 68.46 Pășune ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 

Altitudine :780-870 m Expoziție sud-vestică    Înclinațievariaza intre 07- 
42m% 

Sol:Districambosol umbric, nisip lutos/nisip lutos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de 
panta grosiere necarbonatice situate discordant pe flis grezos.Eutricambosol distric, lut nisipos/lut 
nisipos slab scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii scheletice 
necarbonatice situate discordant pe flis grezos. 
Succesiune orinzonturi :At. 0-10cm; Ao.10-24cm; AB. 24-39cm; Bv. 39-80cm; Cq. 80-100cm 
At. 0-12; Au. 12-36; AB. 36-50; Bv. 50-74; BC. 74-100; Cq. 100-120cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- Nardus stricta 
Graminee: Agrostis capillaris (iarba câmpului) Anthoxantum odoratum (viţelarul) 

Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus 

stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică)Glyceria aquatica (rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa 

nemoralis  

(firuţă de pădure) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Geranium pratense (ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) 
Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Anthyllis vulneraria (vătămătoare)Cardaria draba(urda vacii)Ajuga genevensis 

(vinerița)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul cucului) Rumex 

alpinus ( Ștevia stânelor)Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) 
Potentilla erecta (cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris 

(busuioc sălbatic) Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Pteridium aquilinum ( feriga )Colchicum autumnale (brânduşa de 

toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul)Bidens tripartitus (dentiţă)  
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Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 75% 
Încărcarea cu animale : 0.24 UVM în prezent / 52 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Acer pseudoplatanus (paltin de munte), Fraxinus excelsior ( frasin) 

Fagus sylvatica (fag) Larix decidua (larice) 

Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula pendula(mesteacăn) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata 
- Lucrări de igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului; 
 

 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Capela –
Izvorul 
Rece 

 

44 50.75 Pășune ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 

Altitudine :700-820 m Expoziție sud-vestică    Înclinațievariaza intre 03- 
42m%). 

Sol:Eutricambosol distric, lut nisipos/lut nisipos slab scheletic, dezvoltat pe depozite de 
dezagregare-alterare de panta mijlocii scheletice necarbonatice situate discordant pe flis 
grezos.Eutricambosol distric, lut nisipos slab scheletic/nisip lutos moderat scheletic, dezvoltat pe 
depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe flis grezos. 
Succesiune orizonturi :At. 0-10cm; Ao.10-24cm; AB. 24-39cm; Bv. 39-80cm; Cq. 80-100cm 
At. 0-7cm; Ao. 7-25cm; AB. 25-39cm; Bvq. 39-70cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- Nardus stricta 
Graminee: Agrostis capillaris (iarba câmpului) Anthoxantum odoratum (viţelarul) 

Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus 

stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică)Glyceria aquatica (rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa 

nemoralis  

(firuţă de pădure) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Geranium pratense (ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) 
Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Anthyllis vulneraria (vătămătoare)Cardaria draba(urda vacii)Ajuga genevensis 

(vinerița)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul cucului) ( Ștevia 
Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta (cinci 
degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) 
Thymus montanus (cimbrişor)Eryngium campestre (scaiul dracului, rostogol) 
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Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul)Bidens tripartitus (dentiţă) Pteridium 

aquilinum (feriga) 

 
  

Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 75% 
Încărcarea cu animale : 0.22 UVM în prezent / 36 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă:  Fagus sylvatica (fag) Larix decidua (larice) 

Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula pendula(mesteacăn)Rosa 

canina (măceș)Rubus fructicosus (murul sau rug-de-munte) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata 
- Lucrări de igenizare a arborilor si  defrisare a arboretului; 
 

 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Obștea 
Marița 

 

55 23.57 Pășune ETAJUL 
NEMOLAR 

culme 
ingusta 

Altitudine :1000-1350 m Expoziție sudică Înclinațievariaza intre 07- 
40 m% 

Sol:Districambosol tipic, lutonisipos slab scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare 
de panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe luturi nisipoase. 
Succesiune orizonturi :At. 0-10; Ao. 10-22; AB. 22-37; Bv. 37-69; BCq. 69-83; Cq. 83-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- Nardus stricta 
Graminee: Agrostis capillaris (iarba câmpului) Anthoxantum odoratum (viţelarul) 

Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus 

stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică)Glyceria aquatica (rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa 

nemoralis  

(firuţă de pădure) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Geranium pratense (ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) 
Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Anthyllis vulneraria (vătămătoare)Cardaria draba(urda vacii)Ajuga genevensis 

(vinerița)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul cucului) Alchemilla 

vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta (cinci 
degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) 
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Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul)Bidens tripartitus (dentiţă) Bidens 

tripartitus (dentiţă) Carduus acanthoides (spini)  
 

 

 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 75% 
Încărcarea cu animale : 0.19 UVM în prezent / 36 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Larix decidua (larice) 

Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula pendula(mesteacăn) Rosa 

canina (măceș) Rubus fructicosus (murul sau rug-de-munte) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata 
- Lucrări de igenizare a arborilor si  defrisare a tufărișurilor; 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Obștea 
Marița 

 

56 25.51 Pășune ETAJUL 
NEMOLAR 

culme larga 

Altitudine :880-1250 m Expoziție sudică Înclinațievariaza intre 07- 
42m%). 

Sol:Districambosol tipic, lutonisipos slab scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare 
de panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe luturi nisipoase.Eutricambosol distric, cu 
caracter subscheletic, episubscheletic, lutonisipos slab scheletic, dezvoltat pe depozite de 
dezagregare-alterare de panta mijlocii scheletice necarbonatice situate discordant pe flis grezos. 
Succesiune orizonturi :At. 0-7cm; Ao.7-23cm; AB. 23-40cm; Bvq. 40-80cm; Cq. 80-120cm 
At. 0-10; Ao. 10-22; AB. 22-37; Bv. 37-69; BCq. 69-83; Cq. 83-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- Nardus stricta 
Graminee: Agrostis capillaris (iarba câmpului) Anthoxantum odoratum (viţelarul) 

Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus 

stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică)Glyceria aquatica (rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa 

nemoralis  

(firuţă de pădure) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Geranium pratense (ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) 
Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
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(trifoi roşu) 
Diverse plante: Anthyllis vulneraria (vătămătoare)Cardaria draba(urda vacii)Ajuga genevensis 

(vinerița)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul cucului) Rumex 

alpinus ( Ștevia stânelor)Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) 
Potentilla erecta (cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris 

(busuioc sălbatic) Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul)Bidens tripartitus (dentiţă) Bidens 

tripartitus (dentiţă) Carduus acanthoides (spini) Eryngium 

campestre (scaiul dracului, rostogol) Pteridium aquilinum (feriga) 

 

 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 75% 
Încărcarea cu animale : 0.19 UVM în prezent / 36 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Larix decidua (larice) 

Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula pendula(mesteacăn) Rosa 

canina (măceș) Rubus fructicosus (murul sau rug-de-munte) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
- Lucrări de combatere a ferigi prin cosiri repetate 
 - Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata 
- Lucrări de igenizare a arborilor si  defrisare a tufărișurilor; 
                        - evitarea tarlirii in arealele cu exces de gunoi de grajd; 
                        - constructia platformei de gunoi de grajd  
               - aplicarea gunoiului  conform planului de fertilizare 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Obștea 
Marița 

 

57 50.82 Pășune ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 

Altitudine :700-1000 m Expoziție sud-vestică    Înclinațievariaza intre 30- 
70m%). 

Sol:Eutricambosol distric, lut nisipos slab scheletic/nisip lutos moderat scheletic, dezvoltat pe 
depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe flis grezos.  

Succesiune orizonturi:At.0-7cm; Ao. 7-25cm; AB. 25-39cm; Bvq. 39-70cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- Nardus stricta 
Graminee: Agrostis capillaris (iarba câmpului) Anthoxantum odoratum (viţelarul) 

Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor) Nardus 

stricta (părul porcului, ţăpoşică) Phleum pratense  

(timoftică)Glyceria aquatica (rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa 

nemoralis  
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(firuţă de pădure) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Geranium pratense (ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) 
Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Anthyllis vulneraria (vătămătoare)Cardaria draba(urda vacii)Ajuga genevensis 

(vinerița)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul cucului) Rumex 

alpinus ( Ștevia stânelor)Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) 
Potentilla erecta (cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris 

(busuioc sălbatic) Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul)Bidens tripartitus (dentiţă) Bidens 

tripartitus (dentiţă) Carduus acanthoides (spini) Pteridium 

aquilinum (feriga) 

 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 75% 
Încărcarea cu animale : 0.19 UVM în prezent / 36 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Larix decidua (larice) 

Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula pendula(mesteacăn) Rosa 

canina (măceș) Rubus fructicosus (murul sau rug-de-munte) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
- lucrări de combatere a ferigi prin cosiri repetate 
 - Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata 
- Lucrări de igenizare a arborilor si  defrisare a tufărișurilor; 
 
 

 
 
 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Oteești-
Cojocaru  
Nicolae 

 

58 29.39 Pășune ETAJUL 
NEMOLAR 

culme 
ingusta 

Altitudine :1000-1250 m Expoziție sud- sud vestică  Înclinațievariaza intre 03- 
30m%). 

Sol:Districambosol tipic, lutonisipos slab scheletic, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare 
de panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe luturi nisipoase. 
Succesiune orizonturi : At. 0-10; Ao. 10-22; AB. 22-37; Bv. 37-69; BCq. 69-83; Cq. 83-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- Nardus stricta 
Graminee: Agrostis capillaris (iarba câmpului) Anthoxantum odoratum (viţelarul) 

Brachipodium pinnatum (obsigă) Festuca pseudovina (păiuşul oilor)Nardus 
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stricta (părul porcului, ţăpoşică)Phleum pratense  

(timoftică)Glyceria aquatica (rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa 

nemoralis  

(firuţă de pădure) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium 

alpestre  

(trifoi alpin) Geranium pratense (ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) 
Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse plante: Rumex alpinum (ștevia stânelor) - Rumex alpinum (ștevia stânelor) Anthyllis 

vulneraria (vătămătoare)Cardaria draba(urda vacii)Ajuga genevensis 

(vinerița)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul cucului) Rumex 

alpinus ( Ștevia stânelor)Alchemilla vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) 
Potentilla erecta (cinci degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris 

(busuioc sălbatic) Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul)Bidens tripartitus (dentiţă) Bidens 

tripartitus (dentiţă) Carduus acanthoides (spini) Pteridium 

aquilinum (feriga) 

 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 80% 
Încărcarea cu animale : 0.18 UVM în prezent / 39 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Larix decidua (larice) 

Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula pendula(mesteacăn) Rosa 

canina (măceș) Rubus fructicosus (murul sau rug-de-munte) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata 
- Lucrări de igenizare a arborilor si  defrisare a tufărișurilor; 
   - Lucrări de strîngere a pietrelor 
                        - evitarea tarlirii in arealele cu exces de gunoi de grajd; 
                        - constructia platformei de gunoi de grajd  
                        - aplicarea gunoiului  conform planului de fertilizare 
 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Valea 
Cerni -

Cojocaru  
Ion  

 

63 9.05 Pășune PAJISTI DIN 
LUNCI SI 

DEPRESIUNI 

suprafata 
inclinata 

Altitudine :800-1200m Expoziție sudică Înclinațivariaza intre 07- 
17m%e 
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Sol:Aluviosol prundic, epiprundic, lut/pietrisuri, dezvoltat pe depozite fluviatile mijlocii 
necarbonatice situate discordant pe pietrisuri. 
Succesiune orizonturi :At. 0-7cm; Ao. 7-30cm; Rp. 30-60cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria DESCHAMPSIA 

tip Agrostis stolonifera- Agropyron repens 
Graminee: Agrostis stolonifera (moleaţă) Agropyron repens (pir târâtor) Festuca 

arundinacea  

(păiuş înalt) Glyceria aquatica (rourică) Lolium perenne (raigras englez) Poa 

nemoralis  

(firuţă de pădure) 
Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare) Lotus corniculatus (ghizdei) Trifolium alpestre  

(trifoi alpin) Geranium pratense (ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) 
Genista tinctoria L. (Drobiță), Trifolium pratense  
(trifoi roşu) 

Diverse 
plante: 

Anthyllis vulneraria (vătămătoare)Cardaria draba(urda vacii)Ajuga genevensis 

(vinerița)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul cucului)Alchemilla 

vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta (cinci 
degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) 
Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul)Bidens tripartitus (dentiţă) Bidens 

tripartitus (dentiţă) Carduus acanthoides (spini)  
 

Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 80% 
Încărcarea cu animale : 0.13 UVM în prezent / 33 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Larix decidua (larice) 

Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula pendula(mesteacăn) Rosa 

canina (măceș) Rubus fructicosus (murul sau rug-de-munte) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
lucrari  de indepartare a pietrelor pe cat este posibil 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Valea 
Cerni –
Băluță 
Larisa  

 

64 3 m.33 Pășune PAJISTI DIN 
LUNCI SI 

DEPRESIUNI 

suprafata 
inclinata 

Altitudine :600-800 m Expoziție sudică Înclinațiepanta generala din 
grupa  07m% . 

Sol:Aluviosol eutric-prundic, nisip lutos/nisip nisip cu schelet, dezvoltat pe depozite fluviatile 
scheletice carbonatice situate discordant pe pietrisuri predominant carbonatice. 
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Succesiune orizonturi :At+Ao. 0-23cm; Cq. 23-50cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria DESCHAMPSIA 

tip Agrostis stolonifera- Agropyron repens 
Graminee: Agrostis stolonifera (moleaţă)Agropyron repens (pir târâtor)Festuca arundinacea  

(păiuş înalt)Glyceria aquatica (rourică)Lolium perenne (raigras englez)Poa 

nemoralis  

(firuţă de pădure) 

Leguminoase: Anthyllis vulneraria (vătămătoare)Lathyrus pratensis (lintea pratului)Lotus 

corniculatus (ghizdei) Trifolium fragiferum (trifoi fragifer)Trifolium repens  
(trifoi alb) 
 

Diverse plante: Anthyllis vulneraria (vătămătoare)Cardaria draba(urda vacii)Ajuga genevensis 

(vinerița)Centaurea sp.(mături) Luzula campestris ( mălaiul cucului) Alchemilla 

vulgaris (creţişoară) Carex curvula (coarnă) Potentilla erecta (cinci 
degete)Plantago lanceolata (pătlagina) Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) 
Thymus montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă) Ranunculus acer  

(piciorul cocoşului) Stellaria graminea (rocoţea)Thalictrum 

aquilegifolium (rutişorul)Bidens tripartitus (dentiţă) Bidens 

tripartitus (dentiţă) Carduus acanthoides (spini)  
 

Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 80% 
Încărcarea cu animale : 0.16 UVM în prezent / 33 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Larix decidua (larice) 

Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula pendula(mesteacăn) Rosa 

canina (măceș) Rubus fructicosus (murul sau rug-de-munte) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
lucrari  de indepartare a pietrelor pe cat este posibil 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 
sect. VIII 

 

66 15 Fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 

Altitudine :580-720m Expoziție estică Înclinație 
Sol:Regosol eutric, lut nisipos/lut nisipos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta 
mijlocii necarbonatice situate discordant pe nisipuri.  

Succesiune orizonturi.At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; BC. 71-80cm; Cn. 80-100cm 
At. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; Cn. 50-100cm. 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
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Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- 
Tip Festuca pratensis 

Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu), Festuca pratensis (păiuş de livezi)  Agrostis 

capillaris,  Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus 

pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum 

pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( Bărboasa), Lolium perene (raigras 

englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Alchemilla vulgaris (creţişoară) Cichorium inthybus (cicoare) Geranium pratense  

(ciocul berzei) Potentilla erecta (cinci degete) Plantago lanceolata (pătlagina) 
Prunella vulgaris (busuioc sălbatic) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului)Carum carvi (chimion)Plantago 

lanceolata  
(pătlagina)Rumex acetosa (măcriş)Taraxacum officinale (păpădie)Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
Încărcarea cu animale : 0.57 UVM în prezent / 79 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte)Crataegus monogyna 

(păducel)Ligustrum vulgare (lemn câinesc)Prunus spinosa 

(porumbar) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata(pastrarea vegetatiei 
forestiere in cadrul ogaselor 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 
sect.VIII 

 

67 20 Fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 

Altitudine :570-620m Expoziție vestică Înclinațievariaza intre 07- 
17m%). 

Sol:Preluvosol calcic, lutoargilos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare in situ moderat fine 
necarbonatice provenite din argile calcaroase, erodat slab prin apa. 

Succesiune orizonturi:At. 0-10cm; Ao. 10-18cm; AB. 18-32cm; Bt. 32-65cm; Cca. 95-130cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- 

Tip Festuca pratensis 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu), Festuca pratensis (păiuş de livezi)  Agrostis 
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capillaris,  Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus 

pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum 

pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( Bărboasa), Lolium perene (raigras 

englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens (trifoi alb), Trifolium campestre (trifoi galben), Medicago 

lupulina( lucerna măruntă),Lathyrus pratensis (lintea pratului) , Coronila 

varia(coroniște)Melilotus officinalis (sulfina galbenă) 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
Încărcarea cu animale : 0.57 UVM în prezent / 79 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
- Lucrări de igenizare a arborilor si  defrisare a tufărișurilor 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.XI 
 

68 18.40 Fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

culme larga 

Altitudine :600-770 m Expoziție sud- sud vestică Înclinațievariaza intre 07- 
17m%). 

Sol:Eutricambosol tipic, lut/lut, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii 
necarbonatice situate discordant pe luturi.Regosol eutric, lut nisipos/lut nisipos, dezvoltat pe 
depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe nisipuri.  

Succesiune orizonturi :At. 0-10cm; Ao. 10-23cm; ABw. 23-33cm; Bvw.33-66cm; Cn. 66-130cmAt. 
0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; BC. 71-80cm; Cn. 80-100cmAt. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-
50cm; Cn. 50-100cm 

 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- 

Tip Festuca pratensis 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu), Festuca pratensis (păiuş de livezi)  Agrostis 

capillaris,  Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus 

pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum 
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pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( Bărboasa), Lolium perene (raigras 

englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens (trifoi alb), Trifolium campestre (trifoi galben), Medicago 

lupulina( lucerna măruntă),Lathyrus pratensis (lintea pratului) , Coronila 

varia(coroniște)Melilotus officinalis (sulfina galbenă) 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 85% 
Încărcarea cu animale : 0.63 UVM în prezent / 87 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata(pastrarea vegetatiei 
forestiere in cadrul ravenei și lucrari de captare a izvoarelor 
 

 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.XI 
 

69 27.6 Fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

culme 
insotita de 

versant 

Altitudine :630-770 m Expoziție sud- sud vestică Înclinațievariaza intre 03- 
17m% 

Sol:Regosol eutric, lut nisipos/lut nisipos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta 
mijlocii necarbonatice situate discordant pe nisipuri. Eutricambosol tipic, lut/lut, dezvoltat pe 
depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe luturi. 

Succesiune orizonturi :At. 0-10cm; Ao. 10-23cm; ABw. 23-33cm; Bvw.33-66cm; Cn. 66-130cm 

At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; BC. 71-80cm; Cn. 80-100cmAt. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 
22-50cm; Cn. 50-100cm. 

 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- 

Tip Festuca pratensis 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu), Festuca pratensis (păiuş de livezi)  Agrostis 
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capillaris(iarba câmpului),  Festuca airoides(părușca) , Agrostis 

stolonifera(moleață), Alopecurus pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul 
gros), Phleum pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( Bărboasa), Lolium 

perene (raigras englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens (trifoi alb), Trifolium campestre (trifoi galben), Medicago 

lupulina( lucerna măruntă),Lathyrus pratensis (lintea pratului) , Coronila 

varia(coroniște)Melilotus officinalis (sulfina galbenă) 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice , Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 85% 
Încărcarea cu animale : 0.63 UVM în prezent / 87 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata(pastrarea vegetatiei 
forestiere in cadrul ogaselor); 
                           - lucrari de captare a izvoarelor 
 

 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.XI 
 

       70 18.01 Fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 
neuniform, 

Altitudine :560-720 m Expoziție vestică Înclinațievariaza intre 07- 
30m% 

Sol:Regosol eutric, lut nisipos/lut nisipos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta 
mijlocii necarbonatice situate discordant pe nisipuri.  

Succesiune orizonturi:At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; BC. 71-80cm; Cn. 80-100cmAt. 0-
5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; Cn. 50-100cm. 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- 

Tip Deschampsia caespitosa 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu), Festuca pratensis (păiuş de livezi)  Agrostis 

capillaris,  Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus 
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pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum 

pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( Bărboasa), Lolium perene (raigras 

englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase:  
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice , Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 85% 
Încărcarea cu animale : 0.63 UVM în prezent / 87 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata(pastrarea vegetatiei 
forestiere in cadrul raveneisi ogaselor),  
                           - lucrari de captare a izvoarelor 
 
 

 

 

U.A.T. Trup de 

pajiște 

Parcela 

descriptive 

Unitate de 

exploatare 

Suprafața 

    (ha) 

Capegoria de 

afolosință 

Unitate de 

relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.XI 
 

71 15.04 Fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 
complex 

Altitudine :560-800 m Expoziție sudică Înclinațievariaza intre 07- 

30m% 

Sol: Regosol eutric, lut nisipos/lut nisipos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta 
mijlocii necarbonatice situate discordant pe nisipuri. Eutricambosol tipic, lut/lut, dezvoltat pe 
depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe luturi. 
Succesiune orizonturi : At. 0-10cm; Ao. 10-23cm; ABw. 23-33cm; Bvw.33-66cm; Cn. 66-130cm 
At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; BC. 71-80cm; Cn. 80-100cm At. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 
22-50cm; Cn. 50-100cm. 
 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA-Tip Deschampsia 

caespitosa 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu), Festuca pratensis (păiuş de livezi)  Agrostis 
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capillaris,  Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus 

pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum 

pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( Bărboasa), Lolium perene (raigras 

englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens (trifoi alb), Trifolium campestre (trifoi galben), Medicago 

lupulina( lucerna măruntă),Lathyrus pratensis (lintea pratului) , Coronila 

varia(coroniște)Melilotus officinalis (sulfina galbenă) 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice , Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 85% 
Încărcarea cu animale : 0.63 UVM în prezent / 87 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata(pastrarea vegetatiei 
forestiere in cadrul raveneisi ogaselor),  
                           - lucrari de captare a izvoarelor 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.XI 
 

72 21.4 Fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

culme larga 

Altitudine :560-790m Expoziție sudică Înclinațievariaza intre 07- 
30m% 

Sol:Regosol eutric, lut nisipos/lut nisipos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta 
mijlocii necarbonatice situate discordant pe nisipuri.  

Succesiune orizonturi:At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; BC. 71-80cm; Cn. 80-100cm 
At. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; Cn. 50-100cm. 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- 

Tip Festuca pratensis 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu), Festuca pratensis (păiuş de livezi)  Agrostis 

capillaris,  Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus 

pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum 

pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( Bărboasa), Lolium perene (raigras 
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englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens (trifoi alb), Trifolium campestre (trifoi galben), Medicago 

lupulina( lucerna măruntă),Lathyrus pratensis (lintea pratului) , Coronila 

varia(coroniște)Melilotus officinalis (sulfina galbenă) 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 85% 
Încărcarea cu animale : 0.63 UVM în prezent / 87 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
Fără 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.XI 
 

73 41.3 Fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 

Altitudine :: 590-730m Expoziție sud-estică    Înclinațievariaza intre 07- 
30m 

Sol: Regosol eutric, lut nisipos/lut nisipos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta 
mijlocii necarbonatice situate discordant pe nisipuri.  
Succesiune orizonturi: At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; BC. 71-80cm; Cn. 80-100cm 
At. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; Cn. 50-100cm. 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- 

Tip Festuca pratensis 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu), Festuca pratensis (păiuş de livezi)  Agrostis 

capillaris,  Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus 

pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum 

pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( Bărboasa), Lolium perene (raigras 

englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens (trifoi alb), Trifolium campestre (trifoi galben), Medicago 

lupulina( lucerna măruntă),Lathyrus pratensis (lintea pratului) , Coronila 

varia(coroniște)Melilotus officinalis (sulfina galbenă) 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
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(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 85% 
Încărcarea cu animale : 0.63 UVM în prezent / 87 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
fara 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.XI 
 

74 24.2 Fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

 

Altitudine :550-650m Expoziție sudică Înclinațievariaza intre 07- 
17m% 

Sol:Eutricambosol stagnic, stagnogleizat moderat, lut/lut, dezvoltat pe depozite de dezagregare-
alterare de panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe luturi. 

Succesiune orizonturi: At. 0-10cm; Ao. 10-23cm; ABw. 23-33cm; Bvw.33-66cm; Cn. 66-130cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA-Tip Deschampsia 

caespitosa 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu), Festuca pratensis (păiuş de livezi)  Agrostis 

capillaris,  Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus 

pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum 

pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( Bărboasa), Lolium perene (raigras 

englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens (trifoi alb), Trifolium campestre (trifoi galben), Medicago 

lupulina( lucerna măruntă),Lathyrus pratensis (lintea pratului) , Coronila 

varia(coroniște)Melilotus officinalis (sulfina galbenă) 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 85% 
Încărcarea cu animale : 0.63 UVM în prezent / 87 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 
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pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata(pastrarea vegetatiei 
forestiere in cadrul raveneisi ogaselor)                            
                             - lucrari de captare a izvoarelor 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.XI 
 

75 30.40 Fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

culme 
insotita de 

versant 

Altitudine :600-670 m Expoziție sud, vestică și estică    Înclinație 
Sol:Eutricambosol tipic, lut/lut, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii 
necarbonatice situate discordant pe luturi. 

Succesiune orizonturi:At. 0-10cm; Ao. 10-23cm; ABw. 23-33cm; Bvw.33-66cm; Cn. 66-130cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- 

Tip Festuca pratensis 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu), Festuca pratensis (păiuş de livezi)  Agrostis 

capillaris,  Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus 

pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum 

pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( Bărboasa), Lolium perene (raigras 

englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens (trifoi alb), Trifolium campestre (trifoi galben), Medicago 

lupulina( lucerna măruntă),Lathyrus pratensis (lintea pratului) , Coronila 

varia(coroniște)Melilotus officinalis (sulfina galbenă) 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 85% 
Încărcarea cu animale : 0.63 UVM în prezent / 87 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Lucrări executate : 
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Lucrări propuse: 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata(pastrarea vegetatiei 
forestiere in cadrul raveneisi ogaselor)  
                        - lucrari de combatere a alunecarilor; 
                       - lucrari de captare a izvoarelor 
 
 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.XI 
 

76 1.20 Fânețe Etajul 
nemolar 

suprafata 
slab 

inclinata in 
cadrul 

versantului 
Altitudine :: 590-610 m Expoziție - Înclinație 03m%. 

Sol:Aluviosol prundic, epiprundic, lut/pietrisuri, dezvoltat pe depozite fluviatile mijlocii 
necarbonatice situate discordant pe pietrisuri. 
Succesiune orizonturi :At. 0-7cm; Ao. 7-30cm; Rp. 30-60cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște 811 ETAJUL NEMOLAR – SUBETAJUL PADURILOR DE FAG SI DE 

AMESTEC DE FAG CU RASINOASE 
Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA-Tip Festuca pratensis 

Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu), Festuca pratensis (păiuş de livezi)  Agrostis 

capillaris,  Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus 

pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum 

pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( Bărboasa), Lolium perene (raigras 

englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens (trifoi alb), Trifolium campestre (trifoi galben), Medicago 

lupulina( lucerna măruntă),Lathyrus pratensis (lintea pratului) , Coronila 

varia(coroniște)Melilotus officinalis (sulfina galbenă) 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 85% 
Încărcarea cu animale : 0.63 UVM în prezent / 87 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Lucrări executate : 
 



342 
 

 
Lucrări propuse: 
 
fără 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.XI 
 

77 1.20 Fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 
scurt 

Altitudine :610-670 m Expoziție sud-  vestică Înclinațievariaza intre 12- 
22m%) 

Sol:Eutricambosol tipic, lut/lut, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii 
necarbonatice situate discordant pe luturi. 

Succesiune orizonturi:At. 0-10cm; Ao. 10-23cm; ABw. 23-33cm; Bvw.33-66cm; Cn. 66-130cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- 

Tip Festuca pratensis 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu), Festuca pratensis (păiuş de livezi)  Agrostis 

capillaris,  Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus 

pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum 

pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( Bărboasa), Lolium perene (raigras 

englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens (trifoi alb), Trifolium campestre (trifoi galben), Medicago 

lupulina( lucerna măruntă),Lathyrus pratensis (lintea pratului) , Coronila 

varia(coroniște)Melilotus officinalis (sulfina galbenă) 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 85% 
Încărcarea cu animale : 0.63 UVM în prezent / 87 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
fara 
 
 
 



343 
 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.XI 
 

78 40 fânete ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 
complex   

Altitudine :550-750 m Expoziție sudică Înclinațievariaza intre 07-
22m%). 

Sol:Eutricambosol stagnic, stagnogleizat moderat, lut/lut, dezvoltat pe depozite de dezagregare-
alterare de panta mijlocii necarbonatice situate discordant pe luturi.Regosol eutric, lut nisipos/lut 
nisipos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii necarbonatice situate 
discordant pe nisipuri.  

Succesiune orizonturi:At. 0-10cm; Ao. 10-23cm; ABw. 23-33cm; Bvw.33-66cm; Cn. 66-130cm 
At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; BC. 71-80cm; Cn. 80-100cmAt. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 
22-50cm; Cn. 50-100cm. 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA – 4.2.1 Tip Agrostis 

capillaries- Deschampsia caespitosa 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu), Festuca pratensis (păiuş de livezi)  Agrostis 

capillaris,  Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus 

pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum 

pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( Bărboasa), Lolium perene (raigras 

englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens (trifoi alb), Trifolium campestre (trifoi galben), Medicago 

lupulina( lucerna măruntă),Lathyrus pratensis (lintea pratului) , Coronila 

varia(coroniște)Melilotus officinalis (sulfina galbenă) 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 85% 
Încărcarea cu animale : 0.63 UVM în prezent / 87 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata(pastrarea vegetatiei 
forestiere in cadrul ogaselor); 
                           - lucrari de captare a izvoarelor. 
 
 
 
U.A.T. Trup de Parcela Suprafața Capegoria Unitate de Configurație 
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pajiște descriptive 
Unitate de 
exploatare 

    (ha) de 
afolosință 

relief 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.XI 
 

79 50.47 Fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 
complex   

Altitudine :580-740m Expoziție estică Înclinațievariaza intre 07-
22m% 

Sol:Regosol eutric, lut nisipos/lut nisipos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta 
mijlocii necarbonatice situate discordant pe nisipuri.  

Succesiune orizonturi:At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; BC. 71-80cm; Cn. 80-100cm 
At. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; Cn. 50-100cm. 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- 

Tip Festuca pratensis 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu), Festuca pratensis (păiuş de livezi)  Agrostis 

capillaris,  Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus 

pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum 

pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( Bărboasa), Lolium perene (raigras 

englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens (trifoi alb), Trifolium campestre (trifoi galben), Medicago 

lupulina( lucerna măruntă),Lathyrus pratensis (lintea pratului) , Coronila 

varia(coroniște)Melilotus officinalis (sulfina galbenă) 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 85% 
Încărcarea cu animale : 0.63 UVM în prezent / 87 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata(pastrarea vegetatiei 
forestiere in cadrul ravenelor 
 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 80 22.3 fânețe ETAJUL versant 
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particulari 
sect.XI 

 

NEMOLAR inferior 

Altitudine :520-600 Expoziție estică Înclinațievariaza intre 03- 
12m%) 

Sol:Eutricambosol distric, lut nisipos/lut nisipos slab scheletic, dezvoltat pe depozite de 
dezagregare-alterare de panta mijlocii scheletice necarbonatice situate discordant pe flis grezos. 
Succesiune orizonturi :At. 0-10cm; Ao.10-24cm; AB. 24-39cm; Bv. 39-80cm; Cq. 80-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- 

Tip Festuca pratensis 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu), Festuca pratensis (păiuş de livezi)  Agrostis 

capillaris,  Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus 

pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum 

pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( Bărboasa), Lolium perene (raigras 

englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens (trifoi alb), Trifolium campestre (trifoi galben), Medicago 

lupulina( lucerna măruntă),Lathyrus pratensis (lintea pratului) , Coronila 

varia(coroniște)Melilotus officinalis (sulfina galbenă) 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 85% 
Încărcarea cu animale : 0.63 UVM în prezent / 87 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
fara 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de relief Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.XI 
 

81 7.10 fânețe PAJISTI 
INTRAZONALE;  

PAJISTI DIN 
LUNCI SI 

DEPRESIUNI 

suprafata 
slab 

inclinata 

Altitudine :620 Expoziție - Înclinațiegrupa  03m% 
Sol:Aluviosol prundic, epiprundic, lut/pietrisuri, dezvoltat pe depozite fluviatile mijlocii 
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necarbonatice situate discordant pe pietrisuri. 
Succesiune orizonturi :At. 0-7cm; Ao. 7-30cm; Rp. 30-60cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște DESCHAMPSIA CAESPITOSA;  Tip. Agrostis capilaris – Festuca rupicola 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu), Festuca pratensis (păiuş de livezi)  Agrostis 

capillaris,  Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus 

pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum pretense(timoftică), 

Botriochloa ischemum( Bărboasa), Lolium perene (raigras englezesc), 

Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens (trifoi alb), Trifolium campestre (trifoi galben), Medicago 

lupulina( lucerna măruntă),Lathyrus pratensis (lintea pratului) , Coronila 

varia(coroniște)Melilotus officinalis (sulfina galbenă) 
Diverse 
plante: 

Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 85% 
Încărcarea cu animale : 0.63 UVM în prezent / 87 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus (murul 
sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) Ligustrum 

vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
lucrari deindepartare a pietrelor pe cat este posibil. 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.XI 
 

82 48.23 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 
complex   

Altitudine :520-630 Expoziție estică Înclinațievariaza intre 07-
17m%). 

Sol:- Regosol eutric, lut nisipos/lut nisipos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta 
mijlocii necarbonatice situate discordant pe nisipuri.  

Succesiune orizonturi:At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; BC. 71-80cm; Cn. 80-100cm 
At. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; Cn. 50-100cm. 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- 

Tip Festuca pratensis 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu), Festuca pratensis (păiuş de livezi)  Agrostis 
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capillaris,  Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus 

pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum 

pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( Bărboasa), Lolium perene (raigras 

englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens (trifoi alb), Trifolium campestre (trifoi galben), Medicago 

lupulina( lucerna măruntă),Lathyrus pratensis (lintea pratului) , Coronila 

varia(coroniște)Melilotus officinalis (sulfina galbenă) 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice , Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 85% 
Încărcarea cu animale : 0.63 UVM în prezent / 87 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata(pastrarea vegetatiei 
forestiere in cadrul ravenelor 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.XI 
 

83 39.50 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 
mijlociu 

Altitudine :620-670 Expoziție estică Înclinațievariaza intre 07-
17m% 

Sol:Eutricambosol tipic, lut/lut, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta mijlocii 
necarbonatice situate discordant pe luturi. 

Succesiune orizonturi:At. 0-10cm; Ao. 10-23cm; ABw. 23-33cm; Bvw.33-66cm; Cn. 66-130cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- 

Tip Festuca pratensis 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu), Festuca pratensis (păiuş de livezi)  Agrostis 

capillaris,  Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus 

pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum 

pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( Bărboasa), Lolium perene (raigras 

englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens (trifoi alb), Trifolium campestre (trifoi galben), Medicago 
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lupulina( lucerna măruntă),Lathyrus pratensis (lintea pratului) , Coronila 

varia(coroniște)Melilotus officinalis (sulfina galbenă) 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Pteridium aquilinum, Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  

Ranunculus repens, Chelidonium majus,Conium maculatum, 

Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 85% 
Încărcarea cu animale : 0.63 UVM în prezent / 87 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata(pastrarea vegetatiei 
forestiere in cadrul ravenelor 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.XI 
 

84 54.05 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 
complex   

Altitudine :600-700 Expoziție sudică Înclinațievariaza intre 07-
22m% 
 

Sol:Regosol eutric, lut nisipos/lut nisipos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta 
mijlocii necarbonatice situate discordant pe nisipuri.  

Succesiune orizonturi:At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; BC. 71-80cm; Cn. 80-100cm 
At. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; Cn. 50-100cm. 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- 

Tip Festuca pratensis 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu), Festuca pratensis (păiuş de livezi)  Agrostis 

capillaris,  Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus 

pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum 

pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( Bărboasa), Lolium perene (raigras 

englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens (trifoi alb), Trifolium campestre (trifoi galben), Medicago 

lupulina( lucerna măruntă),Lathyrus pratensis (lintea pratului) , Coronila 

varia(coroniște)Melilotus officinalis (sulfina galbenă) 
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Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Pteridium aquilinum, Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  

Ranunculus repens, Chelidonium majus,Conium maculatum, 

Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 85% 
Încărcarea cu animale : 0.63 UVM în prezent / 87 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Lucrări executate : 
slabă fertilizare, curăţire de gunoaie  

 
 
Lucrări propuse: 
 
fara. 
 

 

 

 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

Dealu 
Mare 

Frăsinet 
 

85 10 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 
complex   

Altitudine : 600-700 Expoziție sudică Înclinațievariaza intre 07-
22m% 
 

Sol:Regosol eutric, lut nisipos/lut nisipos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta 
mijlocii necarbonatice situate discordant pe nisipuri.  

Succesiune orizonturi:At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; BC. 71-80cm; Cn. 80-100cm 
At. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; Cn. 50-100cm. 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- 

Tip Festuca pratensis--nardus-stricta 
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Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu), Festuca pratensis (păiuş de livezi)  Agrostis 

capillaris,  Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus 

pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum 

pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( Bărboasa), Lolium perene (raigras 

englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens (trifoi alb), Trifolium campestre (trifoi galben), Medicago 

lupulina( lucerna măruntă),Lathyrus pratensis (lintea pratului) , Coronila 

varia(coroniște)Melilotus officinalis (sulfina galbenă) 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Pteridium aquilinum, Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  

Ranunculus repens, Chelidonium majus,Conium maculatum, 

Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
Încărcarea cu animale : 0.65 UVM în prezent / 89 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Lucrări executate : 
slabă fertilizare, curăţire de gunoaie  

 
 
Lucrări propuse: 
 
fara. 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

Dealu 
Mare 

Frăsinet 
 

86 22.6 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 
complex   

Altitudine : 600-700 Expoziție sudică Înclinațievariaza intre 07-
22m% 
 

Sol:Regosol eutric, lut nisipos/lut nisipos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta 
mijlocii necarbonatice situate discordant pe nisipuri.  

Succesiune orizonturi:At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; BC. 71-80cm; Cn. 80-100cm 
At. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; Cn. 50-100cm. 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- 
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Tip Festuca pratensis-nardus stricta 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu), Festuca pratensis (păiuş de livezi)  Agrostis 

capillaris,  Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus 

pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum 

pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( Bărboasa), Lolium perene (raigras 

englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens (trifoi alb), Trifolium campestre (trifoi galben), Medicago 

lupulina( lucerna măruntă),Lathyrus pratensis (lintea pratului) , Coronila 

varia(coroniște)Melilotus officinalis (sulfina galbenă) 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Pteridium aquilinum, Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  

Ranunculus repens, Chelidonium majus,Conium maculatum, 

Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
Încărcarea cu animale : 0.65 UVM în prezent / 89 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Lucrări executate : 
slabă fertilizare, curăţire de gunoaie  

 
 
Lucrări propuse: 
 
fara. 
 
 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

Dealu 
Mare 

Frăsinet 
 

87 45 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 
complex   

Altitudine : 600-700 Expoziție sudică Înclinațievariaza intre 07-
22m% 
 

Sol:Regosol eutric, lut nisipos/lut nisipos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta 
mijlocii necarbonatice situate discordant pe nisipuri.  

Succesiune orizonturi:At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; BC. 71-80cm; Cn. 80-100cm 
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At. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; Cn. 50-100cm. 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- 

Tip Festuca pratensis 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu), Festuca pratensis (păiuş de livezi)  Agrostis 

capillaris,  Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus 

pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum 

pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( Bărboasa), Lolium perene (raigras 

englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens (trifoi alb), Trifolium campestre (trifoi galben), Medicago 

lupulina( lucerna măruntă),Lathyrus pratensis (lintea pratului) , Coronila 

varia(coroniște)Melilotus officinalis (sulfina galbenă) 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
Încărcarea cu animale : 0.65 UVM în prezent / 89 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Lucrări executate : 
slabă fertilizare, curăţire de gunoaie  

 
 
Lucrări propuse: 
 
fara. 
 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

Dealu 
Mare 

Frăsinet 
 

88 35.45 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 
complex   

Altitudine : 600-700 Expoziție sudică Înclinațievariaza intre 07-
22m% 
 

Sol:Regosol eutric, lut nisipos/lut nisipos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de panta 
mijlocii necarbonatice situate discordant pe nisipuri.  
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Succesiune orizonturi:At. 0-8cm; Ao. 8-25cm; AB. 25-40cm; BC. 71-80cm; Cn. 80-100cm 
At. 0-5cm; Ao. 5-22cm; AC. 22-50cm; Cn. 50-100cm. 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- 

Tip Festuca pratensis 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu), Festuca pratensis (păiuş de livezi)  Agrostis 

capillaris,  Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus 

pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum 

pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( Bărboasa), Lolium perene (raigras 

englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens (trifoi alb), Trifolium campestre (trifoi galben), Medicago 

lupulina( lucerna măruntă),Lathyrus pratensis (lintea pratului) , Coronila 

varia(coroniște)Melilotus officinalis (sulfina galbenă) 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
Încărcarea cu animale : 0.65 UVM în prezent / 89 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Lucrări executate : 
slabă fertilizare, curăţire de gunoaie  

 
 
Lucrări propuse: 
 
fara. 
 
 
 
 

 

 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.lll 
 

89 30 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

suprafata 
slab 

inclinata 
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Altitudine :540 Expoziție - Înclinație03m% 
Sol:- Luvosol albic-stagnic, stagnogleizat slab, lut nisipos/lut, dezvoltat pe depozite de 
dezagregare-alterare in situ mijlocii necarbonatice provenite din luturi argiloase, erodat slab prin 
apa. 
Succesiune orizonturi :LV ab-st|W2|s/l-e11 At. 0-12cm; Ea. 12-23cm; EB. 23-49cm; Btw. 49-
100cm 
 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS-FESTUCA RUBRA- Tip Festuca pratensis 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu), Festuca pratensis (păiuş de livezi)  Agrostis 

capillaris,  Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus 

pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum 

pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( Bărboasa), Lolium perene (raigras 

englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 

Leguminoase: Trifolium repens (trifoi alb), Trifolium campestre (trifoi galben), Medicago 

lupulina( lucerna măruntă),Lathyrus pratensis (lintea pratului) , Coronila 

varia(coroniște)Melilotus officinalis (sulfina galbenă) 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice  Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
Încărcarea cu animale : 0.57 UVM în prezent / 79 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
 fara 
 

 

 

U.A.T. Trup de 
pajiște 

Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.ll 
 

90 15 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

moderat 
inclinata   

Altitudine :540 Expoziție sud-estică Înclinație03m% 
Sol:Luvosol tipic, lut/lut argilos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare in situ mijlocii 
necarbonatice provenite din argile.  
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Succesiune orizonturi:At+Ao. 0-23cm; El. 23-43cm; EB. 43-58cm; Bt1. 58-100cm; Bt2. 100-
130cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS- Tip Agroostis capilaris- Poa pratensis 
Graminee: Poa pratensis (firuţă) Poa nemoralis (firuţă de pădure) Agrostis capillaris,  

Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus pretensis 

(coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum pretense(timoftică), 

Botriochloa ischemum( Bărboasa) 
Leguminoase: Trifolium repens (trifoi alb), Trifolium campestre (trifoi galben), Medicago 

lupulina( lucerna măruntă),Lathyrus pratensis (lintea pratului) , Coronila 

varia(coroniște)Melilotus officinalis (sulfina galbenă) 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Pteridium aquilinum, Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  

Ranunculus repens, Chelidonium majus,Conium maculatum, 

Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
Încărcarea cu animale : 0.57 UVM în prezent / 78 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
Fara 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.ll 
 

91 37 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

slab 
inclinata 

Altitudine :540-600 Expoziție - Înclinație03m% 
Sol:Luvosol albic-stagnic, stagnogleizat slab, lut nisipos/lut, dezvoltat pe depozite de dezagregare-
alterare in situ mijlocii necarbonatice provenite din luturi argiloase, erodat slab prin apa. 
Succesiune orizonturi :LV ab-st|W2|s/l-e11 At. 0-12cm; Ea. 12-23cm; EB. 23-49cm; Btw. 49-
100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS- Tip Agroostis capilaris- Poa pratensis 
Graminee: Poa pratensis (firuţă) Poa nemoralis (firuţă de pădure) Agrostis capillaris,  

Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus pretensis 

(coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum pretense(timoftică), 

Botriochloa ischemum( Bărboasa) 
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Leguminoase: Trifolium repens, Trifolium montanum, Medicago lupulina, Astragalus lanatus, 

Coronila varia 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
Încărcarea cu animale : 0.57 UVM în prezent / 78 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
fara. 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.ll 
 

92 73.25 fânețe Etajul 
nemolar 

slab 
inclinata 

Altitudine :580 Expoziție - Înclinație03m% 
Sol: Luvosol albic-stagnic, stagnogleizat slab, lut nisipos/lut, dezvoltat pe depozite de dezagregare-
alterare in situ mijlocii necarbonatice provenite din luturi argiloase, erodat slab prin apa. 
Succesiune orizonturi : LV ab-st|W2|s/l-e11 At. 0-12cm; Ea. 12-23cm; EB. 23-49cm; Btw. 49-
100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS- Tip Agroostis capilaris- Poa pratensis 
Graminee: Poa pratensis (firuţă) Poa nemoralis (firuţă de pădure) Agrostis capillaris,  

Festuca airoides(părușca) , Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus pretensis 

(coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul gros), Phleum pretense(timoftică), 

Botriochloa ischemum( Bărboasa) 
Leguminoase: Trifolium repens, Trifolium montanum, Medicago lupulina, Astragalus lanatus, 

Coronila varia 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
Încărcarea cu animale : 0.57 UVM în prezent / 78 UVM după lucrări de ameliorare 
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Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 
(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 
Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata 
 
 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.ll 
 

94 72.12 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

vale larga 

Altitudine :540 Expoziție nord-estică, sud estică Înclinație03m% 
Sol:Luvosol tipic, lut/lut argilos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare in situ mijlocii 
necarbonatice provenite din argile.Preluvosol stagnic, stagnogleizat slab, lut/lut argilos, dezvoltat 
pe depozite de dezagregare-alterare in situ mijlocii necarbonatice provenite din argile-erodat slab 
prin apa. 
Succesiune orizonturi :At+Ao. 0-17cm; AB. 17-28cm; Bt1w. 28-66cm; Btw2. 66-96cm; Cn. 96-
140cm 
At+Ao. 0-23cm; El. 23-43cm; EB. 43-58cm; Bt1. 58-100cm; Bt2. 100-130cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS- Tip Agroostis capilaris- Festuca rubra 

Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu),  Agrostis capillaris,  Festuca airoides(părușca) , 

Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus pretensis (coada vulpi), Cynodon 

dactylon(pirul gros), Phleum pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( 

Bărboasa), Lolium perene (raigras englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens, Trifolium montanum, Medicago lupulina, Astragalus lanatus, 

Coronila varia 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  

(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Pteridium aquilinum, Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  

Ranunculus repens, Chelidonium majus,Conium maculatum, 

Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
Încărcarea cu animale : 0.57 UVM în prezent / 78 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 

(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 

Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Quercus robur(stejarul) 
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Lucrări executate : 
-   distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârtiţe şi furnici sau de rădăcinile 
arborilor doborâţi de vânt, precum şi muşuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de 
muşchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. 
 
Lucrări propuse: 
 - distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârtiţe şi furnici sau de rădăcinile 
arborilor doborâţi de vânt, precum şi muşuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de 
muşchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. 
-fertilizarea cu ingrasaminte chmice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA 
Valcea pe terenurile pe care nu se accesează masuri de mediu si clima. (M 10). 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.ll 
 

95 92.13 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

vale larga 

Altitudine :540 Expoziție nord-estică, sud estică Înclinație03m% 
Sol: Luvosol tipic, lut/lut argilos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare in situ mijlocii 
necarbonatice provenite din argile. Preluvosol stagnic, stagnogleizat slab, lut/lut argilos, dezvoltat 
pe depozite de dezagregare-alterare in situ mijlocii necarbonatice provenite din argile-erodat slab 
prin apa. 
Succesiune orizonturi : At+Ao. 0-17cm; AB. 17-28cm; Bt1w. 28-66cm; Btw2. 66-96cm; Cn. 96-
140cm 
 At+Ao. 0-23cm; El. 23-43cm; EB. 43-58cm; Bt1. 58-100cm; Bt2. 100-130cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS- Tip Agroostis capilaris- Festuca rubra 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu),  Agrostis capillaris,  Festuca airoides(părușca) , 

Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus pretensis (coada vulpi), Cynodon 

dactylon(pirul gros), Phleum pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( 

Bărboasa), Lolium perene (raigras englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă),. 
Leguminoase: Trifolium repens, Trifolium montanum, Medicago lupulina, Astragalus lanatus, 

Coronila varia 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  

(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Pteridium aquilinum, Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  

Ranunculus repens, Chelidonium majus,Conium maculatum, 

Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
Încărcarea cu animale : 0.57 UVM în prezent / 78 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 

(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 

Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Quercus robur(stejarul) 
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Lucrări executate : 
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârtiţe şi furnici sau de rădăcinile arborilor 
doborâţi de vânt, precum şi muşuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de muşchi 
sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. 
 
Lucrări propuse: 

- distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârtiţe şi furnici sau de rădăcinile 
arborilor doborâţi de vânt, precum şi muşuroaiele provenite din acumularea de materie 
vegetală de muşchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. 

- fertilizarea cu ingrasaminte chmice si organice conform Planului de fertilizare propus de 
OSPA Valcea pe terenurile pe care nu se accesează masuri de mediu si clima. (M 10). 

 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.V 
 

96 76.10 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

suprafata 
slab 

inclinata 

Altitudine :580 Expoziție - Înclinație03m% . 
Sol: Luvosol albic-stagnic, stagnogleizat slab, lut nisipos/lut, dezvoltat pe depozite de dezagregare-
alterare in situ mijlocii necarbonatice provenite din luturi argiloase, erodat slab prin apa. 
Succesiune orizonturi : LV ab-st|W2|s/l-e11 At. 0-12cm; Ea. 12-23cm; EB. 23-49cm; Btw. 49-
100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS- Tip Agroostis capilaris- Poa pratensis 
Graminee: Poa pratensis (firuţă),Poa nemoralis (firuţă de pădure) Festuca rubra (păiușul 

roșu),  Agrostis capillaris,  Festuca airoides(părușca) , Agrostis 

stolonifera(moleață), Alopecurus pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul 

gros), Phleum pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( Bărboasa 
Leguminoase: Trifolium repens, Trifolium montanum, Medicago lupulina, Astragalus lanatus, 

Coronila varia 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice , Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
Încărcarea cu animale : 0.61 UVM în prezent / 84 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 

(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 

Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Quercus robur(stejarul) 
Lucrări executate : 
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Lucrări propuse: 
 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata(lucrari de drenaj) 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.V 
 

97 64.40 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

moderat 
inclinata 

Altitudine :600 Expoziție estică Înclinație07m% 
Sol:Preluvosol stagnic, stagnogleizat moderat, lut mediu/argila lutoasa, dezvoltat pe depozite de 
dezagregare-alterare in situ mijlocii necarbonatice provenite din argile. 

Succesiune orizonturi:At. 0-11cm; Ao. 11-25cm; ABw. 25-45cm; Btw. 45-80cm; Cn. 80-130cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS- Tip Agroostis capilaris- Festuca rubra 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu),  Agrostis capillaris,  Festuca airoides(părușca) , 

Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus pretensis (coada vulpi), Cynodon 

dactylon(pirul gros), Phleum pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( 

Bărboasa), Lolium perene (raigras englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens, Trifolium montanum, Medicago lupulina, Astragalus lanatus, 

Coronila varia 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  

(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Pteridium aquilinum, Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  

Ranunculus repens, Chelidonium majus,Conium maculatum, 

Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
Încărcarea cu animale : 0.61 UVM în prezent / 84 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 

(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 

Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Quercus robur(stejarul) 
Lucrări executate : 
- distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârtiţe şi furnici sau de rădăcinile 
arborilor doborâţi de vânt, precum şi muşuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de 
muşchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.  
- indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor 
folositi pentru umbrar; 
 
Lucrări propuse: 

- distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârtiţe şi furnici sau de rădăcinile 
arborilor doborâţi de vânt, precum şi muşuroaiele provenite din acumularea de materie 
vegetală de muşchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc.  

indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati sau a celor 
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folositi pentru umbrar; 
- combaterea buruienilor 

           -lucrari de combatere a excesului de umiditate (lucrari de drenaj) 
         - suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redate in urma lucrarilor 
ameliorative; 

- amendarea conform masurilor propuse de OSPA Valcea; 
suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redate in urma lucrarilor 
ameliorative; 

- fertilizarea cu ingrasaminte chmice si organice conform Planului de fertilizare propus de 
OSPA Valcea pe terenurile pe care nu se accesează masuri de mediu si clima. (M 10). 

 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.V 
 

98 41.80 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 
uniform 

Altitudine :510 Expoziție vestică Înclinație12m% 
Sol:Regosol calcaric, epicalcaric (carbonati in intervalul 25-50cm), lut argilos/lut argilos, dezvoltat 
pe depozite de dezagregare -alterare de panta moderat fine carbonatice situate discordant pe luturi 
calcaroase.  

Succesiune orizonturi:At. 0-13cm; Ao. 13-23cm; ACk. 23-45cm; Ck. 45-60cm; Ck2. 60-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS- Tip Agroostis capilaris- Poa pratensis 
Graminee: Poa pratensis (firuţă),Poa nemoralis (firuţă de pădure) Festuca rubra (păiușul 

roșu),  Agrostis capillaris,  Festuca airoides(părușca) , Agrostis 

stolonifera(moleață), Alopecurus pretensis (coada vulpi), Cynodon dactylon(pirul 

gros), Phleum pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( Bărboasa 

Leguminoase: Trifolium repens, Trifolium montanum, Medicago lupulina, Astragalus lanatus, 

Coronila varia 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice , Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
Încărcarea cu animale : 0.61 UVM în prezent / 84 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 

(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 

Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Quercus robur(stejarul) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
fara. 
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U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.V 
 

99 84.40 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 
complex   

Altitudine :530-600 Expoziție sud-vestică Înclinațivariaza intre 07-
17m%e 

Sol:Regosol calcaric, proxicalcaric (carbonati de la suprafata), argila lutoasa/argila lutoasa, 
dezvoltat pe depozite de dezagregare -alterare de panta fine carbonatice situate discordant pe argile 
calcaroase. 
Succesiune orizonturi :Atk. 0-10cm; Aok. 10-21cm; ACk. 21-28cm; Ck. 28-67cm; Ck2. 67-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS–   Tip Agrostis capillaries- Festuca rupicola –  

Lolium perenne 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu),  Agrostis capillaris,  Festuca airoides(părușca) , 

Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus pretensis (coada vulpi), Cynodon 

dactylon(pirul gros), Phleum pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( 

Bărboasa), Lolium perene (raigras englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens, Trifolium montanum, Medicago lupulina, Astragalus lanatus, 

Coronila varia 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Pteridium aquilinum, Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  

Ranunculus repens, Chelidonium majus,Conium maculatum, 

Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
Încărcarea cu animale : 0.61 UVM în prezent / 84 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 

(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 

Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Quercus robur(stejarul) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 

Unitate de 
relief 

Configurație 
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Unitate de 
exploatare 

afolosință 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.V 
 

100 79.65 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 

Altitudine :510-620 Expoziție vestică Înclinațievariaza intre 07-
17m% 

Sol:Luvosol stagnic-planic, stagnogleizat slab, lut nisipos/lut, dezvoltat pe depozite de dezagregare-
alterare in situ mijlocii necarbonatice provenite din luturi argiloase. 
Succesiune orizonturi :At+Ao. 0-18cm; El. 18-28cm; EB. 23-39cm; Btw. 39-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS–   Tip Agrostis capillaries- Festuca rupicola –  

Lolium perenne 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu),  Agrostis capillaris,  Festuca airoides(părușca) , 

Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus pretensis (coada vulpi), Cynodon 

dactylon(pirul gros), Phleum pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( 

Bărboasa), Lolium perene (raigras englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens, Trifolium montanum, Medicago lupulina, Astragalus lanatus, 

Coronila varia 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Pteridium aquilinum, Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  

Ranunculus repens, Chelidonium majus,Conium maculatum, 

Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
Încărcarea cu animale : 0.61 UVM în prezent / 84 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 

(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 

Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Quercus robur(stejarul) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata(lucrari de drenaj) 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.V 
 

101 93.65 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 
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Altitudine :510-620 Expoziție vestică Înclinațievariaza intre 07-
17m% 
 

Sol: Luvosol stagnic-planic, stagnogleizat slab, lut nisipos/lut, dezvoltat pe depozite de 
dezagregare-alterare in situ mijlocii necarbonatice provenite din luturi argiloase. 
Succesiune orizonturi : At+Ao. 0-18cm; El. 18-28cm; EB. 23-39cm; Btw. 39-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS–   Tip Agrostis capillaries- Festuca rupicola –  

Lolium perenne 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu),  Agrostis capillaris,  Festuca airoides(părușca) , 

Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus pretensis (coada vulpi), Cynodon 

dactylon(pirul gros), Phleum pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( 

Bărboasa), Lolium perene (raigras englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens, Trifolium montanum, Medicago lupulina, Astragalus lanatus, 

Coronila varia 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Pteridium aquilinum, Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  

Ranunculus repens, Chelidonium majus,Conium maculatum, 

Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
Încărcarea cu animale : 0.61 UVM în prezent / 84 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 

(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 

Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Quercus robur(stejarul) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata(lucrari de drenaj) 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.IX 
 

102 30.20 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 

Altitudine :500-600 Expoziție estică Înclinațievariaza intre 12-
22m% 

Sol:Preluvosol tipic, lutoargilos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de in situ moderat 
fine necarbonatice provenite din argile calcaroase. 

Succesiune orizonturi:EL ti|t/t At. 0-13cm; Ao. 13-22cm; AB. 22-45cm; Bt. 45-95cm; Cn. 95-
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130cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS- Tip Agroostis capilaris- Festuca rubra 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu),  Agrostis capillaris,  Festuca airoides(părușca) , 

Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus pretensis (coada vulpi), Cynodon 

dactylon(pirul gros), Phleum pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( 

Bărboasa), Lolium perene (raigras englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens, Trifolium montanum, Medicago lupulina, Astragalus lanatus, 

Coronila varia 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  

(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Pteridium aquilinum, Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  

Ranunculus repens, Chelidonium majus,Conium maculatum, 

Equisetum palustre 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
Încărcarea cu animale : 0.55 UVM în prezent / 76 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 

(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 

Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Quercus robur(stejarul) 
Lucrări executate : 
-distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârtiţe şi furnici sau de rădăcinile 
arborilor doborâţi de vânt, precum şi muşuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de 
muşchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. 
 
Lucrări propuse: 
-distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârtiţe şi furnici sau de rădăcinile 
arborilor doborâţi de vânt, precum şi muşuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de 
muşchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. 
- fertilizarea cu ingrasaminte chmice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA 
Valcea pe terenurile pe care nu se accesează masuri de mediu si clima. (M 10). 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.IX 
 

103 15.4 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 
uniform 

Altitudine :530-620 Expoziție estică Înclinație12m%. 
Sol:Preluvosol stagnic, stagnogleizat slab, lut/lut argilos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-
alterare in situ mijlocii necarbonatice provenite din argile-erodat slab prin apa. 
Succesiune orizonturi :At+Ao. 0-17cm; AB. 17-28cm; Bt1w. 28-66cm; Btw2. 66-96cm; Cn. 96-
140cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS- Tip Agroostis capilaris- Festuca rubra 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu),  Agrostis capillaris,  Festuca airoides(părușca) , 
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Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus pretensis (coada vulpi), Cynodon 

dactylon(pirul gros), Phleum pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( 

Bărboasa), Lolium perene (raigras englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă),. 
Leguminoase: Trifolium repens, Trifolium montanum, Medicago lupulina, Astragalus lanatus, 

Coronila varia 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  

(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
Plante dăunătoare și toxice Pteridium aquilinum, Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  

Ranunculus repens, Chelidonium majus,Conium maculatum, 

Equisetum palustre. 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
Încărcarea cu animale : 0.55 UVM în prezent / 76 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 

(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 

Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Quercus robur(stejarul) 
Lucrări executate  
 
Lucrări propuse: 
 
- Lucrări distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârtiţe şi furnici sau de rădăcinile 
arborilor doborâţi de vânt, precum şi muşuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de 
muşchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.IX 
 

104 22.80 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 
uniform   

Altitudine :480-590 Expoziție vestică Înclinație12m% 
SolPreluvosol stagnic, stagnogleizat slab, lut/lut argilos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-
alterare in situ mijlocii necarbonatice provenite din argile. 

Succesiune orizonturi :At. 0-9cm; Ao. 9-25cm; AB. 25-46cm; Bt. 44-88cm; BCw. 88-103cm; Cn. 
103-140cm 

 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS–   Tip Agrostis capillaries- Festuca rupicola –  

Lolium perenne 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu),  Agrostis capillaris,  Festuca airoides(părușca) , 

Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus pretensis (coada vulpi), Cynodon 

dactylon(pirul gros), Phleum pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( 

Bărboasa), Lolium perene (raigras englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens, Trifolium montanum, Medicago lupulina, Astragalus lanatus, 
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Coronila varia 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
 

Plante dăunătoare și toxice Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre. 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
Încărcarea cu animale : 0.55 UVM în prezent / 76 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 

(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 

Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Quercus robur(stejarul) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
- Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata(lucrari de drenaj) 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.IX 
 

105 84.00 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 

Altitudine :600 Expoziție vestică Înclinațievariaza intre 07-
17m% 

Sol:Preluvosol tipic, lut/lut argilos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare de in situ mijlocii 
necarbonatice provenite din argile, erodat slab prin apa. 

Succesiune orizonturi:At+Ao. 0-17cm; AB. 17-28cm; Bt. 28-96cm; Cn. 96-135cm,At+Ao. 0-24cm; 
AB(w). 24-40cm; Btw. 40-80cm; Bt. 80-120cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS CAPILLARIS–   Tip Agrostis capillaries- Festuca rupicola –  

Lolium perenne 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu),  Agrostis capillaris,  Festuca airoides(părușca) , 

Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus pretensis (coada vulpi), Cynodon 

dactylon(pirul gros), Phleum pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( 

Bărboasa), Lolium perene (raigras englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens, Trifolium montanum, Medicago lupulina, Astragalus lanatus, 

Coronila varia 
Diverse plante: Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi (chimion) Plantago 

lanceolata  
(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
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Plante dăunătoare și toxice Euphorbia cyparissias, Juncus sp.,  Ranunculus repens, 

Chelidonium majus,Conium maculatum, Equisetum palustre. 
Grad de acoperire cu 
vegetație a parcelei 

90% 

:Încărcarea cu animale : 0.55 UVM în prezent / 76 UVM după lucrări de 
ameliorare 

Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 

(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 

Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Quercus robur(stejarul) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
-distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârtiţe şi furnici sau de rădăcinile 
arborilor doborâţi de vânt, precum şi muşuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de 
muşchi sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor 
- lucrari de combatere a excesului (lucrari de drenaj) si a alunecarilor. 
- fertilizarea cu ingrasaminte chmice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA 
Valcea pe terenurile pe care nu se accesează masuri de mediu si clima. (M 10). 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.IX 
 

106 32.30 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 

Altitudine :500-610 Expoziție estică Înclinațievariaza intre 07-
17m% 

Sol:Regosol calcaric, proxicalcaric (carbonati de la suprafata), lut argilos/argila lutoasa, dezvoltat 
pe depozite de dezagregare -alterare de panta moderat fine carbonatice situate discordant pe argile 
calcaroase. 
Succesiune orizonturi :Atk. 0-12cm; Aok. 12-23cm; ACk. 23-36cm; Ck. 36-56cm; Ck2. 56-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS- Tip Agroostis capilaris- Festuca rubra 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu),  Agrostis capillaris,  Festuca airoides(părușca) , 

Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus pretensis (coada vulpi), Cynodon 

dactylon(pirul gros), Phleum pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( 

Bărboasa), Lolium perene (raigras englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens, Trifolium montanum, Medicago lupulina, Astragalus lanatus, 

Coronila varia 
Diverse plante:  Daucus carota( morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragul de pădure), Eryngium 

campestre(scaiul dracului)Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi 

(chimion) Plantago lanceolata  

(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 
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Plante dăunătoare și toxice Colchicum autunmale (Brîndușa de toamnă), Onopordon 

acanthium (Scaiul magaresc), Xanthium sp (cornuti), Lepidium 

rudelare (Păduchernița),  Artemisia absintium (pelin)Equisetum 

palustre(coada calului)Arctium lappa (brusturul) Chelidonium 

majus (rostopască) Hypericum perforatum (pojarniţă). 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90%   
Încărcarea cu animale : 0.55 UVM în prezent / 76 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus (murul 

sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) Ligustrum 

vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) Quercus 

robur(stejarul) 
Lucrări executate : 
 - lucrări  de indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor izolati 
sau a celor folositi pentru umbrar; 
 -lucrări de combaterea vegetatiei lemnoase 
Lucrări propuse: 

- lucrări de indepartarea pietrelor si a gramezilor de crengi rezultate din toaletarea arborilor 
izolati sau a celor folositi pentru umbrar; 

 lucrări de combaterea vegetatiei lemnoase 
- lucrari de combatere a excesului (lucrari de drenaj) si a eroziunii; 
    - lucrari de defrisare a tufarisului 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.IX 
 

107 11.60 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versantsuperior 

Altitudine :510-600 Expoziție estică Înclinație17m% 
Sol:Regosol calcaric, proxicalcaric (carbonati de la suprafata), argila lutoasa/argila lutoasa, dezvoltat 
pe depozite de dezagregare -alterare de panta fine carbonatice situate discordant pe argile calcaroase. 
Succesiune orizonturi :Atk. 0-10cm; Aok. 10-21cm; ACk. 21-28cm; Ck. 28-67cm; Ck2. 67-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS- Tip Agroostis capilaris- Festuca rubra 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu),  Agrostis capillaris,  Festuca airoides(părușca) , 

Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus pretensis (coada vulpi), Cynodon 

dactylon(pirul gros), Phleum pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( 

Bărboasa), Lolium perene (raigras englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens, Trifolium montanum, Medicago lupulina, Astragalus lanatus, 

Coronila varia 
Diverse plante: Daucus carota( morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragul de pădure), Eryngium 

campestre(scaiul dracului) Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi 

(chimion) Plantago lanceolata  

(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 

 
Plante dăunătoare și toxice Colchicum autunmale (Brîndușa de toamnă), Onopordon acanthium 
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(Scaiul magaresc), Xanthium sp (cornuti), Lepidium rudelare 

(Păduchernița),  Artemisia absintium (pelin)Equisetum 

palustre(coada calului)Arctium lappa (brusturul) Chelidonium 

majus (rostopască) Hypericum perforatum (pojarniţă) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90%   
Încărcarea cu animale : 0.55 UVM în prezent / 76 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus (murul 

sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) Ligustrum 

vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) Quercus 

robur(stejarul) 
Lucrări executate : 
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârtiţe şi furnici 
 
Lucrări propuse: 
 
- lucrări de distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârtiţe şi furnici 
- suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redate in urma lucrarilor 
ameliorative; 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.IX 
 

108 30.30 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 
mijlociu 

Altitudine :560 Expoziție vestică Înclinație12m%.  
Sol: Regosol calcaric, proxicalcaric (carbonati de la suprafata), argila lutoasa/argila lutoasa, 
dezvoltat pe depozite de dezagregare -alterare de panta fine carbonatice situate discordant pe argile 
calcaroase. 
Succesiune orizonturi : Atk. 0-10cm; Aok. 10-21cm; ACk. 21-28cm; Ck. 28-67cm; Ck2. 67-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște AGROSTIS CAPILLARIS–   Tip Agrostis capillaries- Festuca rupicola –  

Lolium perenne 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu),  Agrostis capillaris,  Festuca airoides(părușca) , 

Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus pretensis (coada vulpi), Cynodon 

dactylon(pirul gros), Phleum pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( 

Bărboasa), Lolium perene (raigras englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă), 
Leguminoase: Trifolium repens, Trifolium montanum, Medicago lupulina, Astragalus lanatus, 

Coronila varia 
Diverse plante: Daucus carota( morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragul de pădure), Eryngium 

campestre(scaiul dracului)Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi 

(chimion) Plantago lanceolata  

(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 

 
Plante dăunătoare și toxice Colchicum autunmale (Brîndușa de toamnă), Onopordon 

acanthium (Scaiul magaresc), Xanthium sp (cornuti), Lepidium 

rudelare (Păduchernița),  Artemisia absintium (pelin)Equisetum 
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palustre(coada calului)Arctium lappa (brusturul) Chelidonium 

majus (rostopască) Hypericum perforatum (pojarniţă) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
Încărcarea cu animale : 0.55 UVM în prezent / 76 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 

(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 

Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Quercus robur(stejarul) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
Lucrari de combatere a eroziunii prin masuri de drenaj simple de suprafata(lucrari de drenaj) 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.IX 
 

109 3.10 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 
uniform 

Altitudine :550 Expoziție estică Înclinație12m% 
Sol: Regosol calcaric, proxicalcaric (carbonati de la suprafata), argila lutoasa/argila lutoasa, 
dezvoltat pe depozite de dezagregare -alterare de panta fine carbonatice situate discordant pe argile 
calcaroase. 
Succesiune orizonturi : Atk. 0-10cm; Aok. 10-21cm; ACk. 21-28cm; Ck. 28-67cm; Ck2. 67-100cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Seria AGROSTIS- Tip Agroostis capilaris- Festuca rubra 
Graminee: Festuca rubra (păiușul roșu),  Agrostis capillaris,  Festuca airoides(părușca) , 

Agrostis stolonifera(moleață), Alopecurus pretensis (coada vulpi), Cynodon 

dactylon(pirul gros), Phleum pretense(timoftică), Botriochloa ischemum( 

Bărboasa), Lolium perene (raigras englezesc), Deschampsia caespitosa (târsă),  
Leguminoase: Trifolium repens, Trifolium montanum, Medicago lupulina, Astragalus lanatus, 

Coronila varia 
Diverse plante: Daucus carota( morcov sălbatic), Fragaria vesca(fragul de pădure), Eryngium 

campestre(scaiul dracului) Achillea millefolium (coada şoricelului) Carum carvi 

(chimion) Plantago lanceolata  

(pătlagina) Rumex acetosa (măcriş) Taraxacum officinale (păpădie) Thymus 

montanus (cimbrişor) 

 
Plante dăunătoare și toxice Colchicum autunmale (Brîndușa de toamnă), Onopordon 

acanthium (Scaiul magaresc), Xanthium sp (cornuti), Lepidium 

rudelare (Păduchernița),  Artemisia absintium (pelin)Equisetum 

palustre(coada calului)Arctium lappa (brusturul) Chelidonium 

majus (rostopască) Hypericum perforatum (pojarniţă) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
Încărcarea cu animale : 0.55 UVM în prezent / 76 UVM după lucrări de ameliorare 
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Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 

(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 

Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Quercus robur(stejarul) 
Lucrări executate : 
distrugerea musuroaielor provenite din pământul scos de cârtiţe şi furnici sau de rădăcinile arborilor 
doborâţi de vânt, precum şi muşuroaiele provenite din acumularea de materie vegetală de muşchi 
sau diferite graminee cu tufă deasă sau din putrezirea cioatelor, etc. 
 
Lucrări propuse: 
- Lucrării de suprainsamantarea daca va fi cazul si reinsamantarea pe suprafetele redate in urma 
lucrarilor ameliorative; 
fertilizarea cu ingrasaminte chmice si organice conform Planului de fertilizare propus de OSPA 
Valcea pe terenurile pe care nu se accesează masuri de mediu si clima. (M 10). 
 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.IX 
 

110 32.20 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

versant 
superior 

Altitudine :590 Expoziție vestică Înclinație12m% 
Sol:Preluvosol calcic, lutoargilos, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare in situ moderat fine 
necarbonatice provenite din argile calcaroase, erodat slab prin apa. 
Succesiune orizonturi :At. 0-10cm; Ao. 10-18cm; AB. 18-32cm; Bt. 32-65cm; Cca. 95-130cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Agrostis capillaries- Festuca rupicola –  Lolium perenne 
Graminee: Lolium perenne (raigras englez) Agrostis stolonifera (moleață)Festuca rubra 

(păiuș roșu), Brachypodium pinnatum (obsigă), Festuca pratensis(Păiuș), 
Arrhenatherum elatius (Ovăscior), Festuca rupicola L. , 

Leguminoase: (Trifolium pannonicum (Trifoi),Lotus corniculatus (ghizdei), Medicago lupuluina 
(lucerna măruntă) Onobrychis vicifolia(sparceta),Lathyrus pratensis(lintea 
pratului)Melilotus officinalis (sulfina galbenă)Vicia cracca(măzăriche) 
 

Diverse plante: Dianthus carthusianorum L. (Garofiță)Campanula abietina (Clopoței), Achillea 

millefolium (coada soricelului), Cichorium inthybus (cicoare), Taraxacum 

officinale (papadia), Plantago  sp (patlagina) Margareta( chrysantheum leuc), 
Rumex acetosa (măcriş) Geranium pratense(ciocul berzei) Daucus carota 

(morcov sălbatic) Symphytum officinale(tătăneasă)Daucus carota (morcov 
sălbatic) Capsella bursa pastoris (traista ciobanului)Thymus sp (Cimbrișor), 
Centaurea sp.(mături) Salvia pratensis (jaliș) Symphytum officinale(tătăneasă) 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autunmale (Brîndușa de toamnă), Onopordon 

acanthium (Scaiul magaresc), Xanthium sp (cornuti), Lepidium 

rudelare (Păduchernița),  Artemisia absintium (pelin)Equisetum 

palustre(coada calului)Arctium lappa (brusturul) Chelidonium 

majus (rostopască) Hypericum perforatum (pojarniţă) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
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Încărcarea cu animale : 0.55 UVM în prezent / 76 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: Fagus sylvatica (fag) Robinia pseudoacacia (salcâm) Bertula 

pendula(mesteacăn) Rosa canina (măceș) Rubus fructicosus 

(murul sau rug-de-munte) Crataegus monogyna (păducel) 

Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus spinosa (porumbar) 

Quercus robur(stejarul) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
 
fara 
 
 
U.A.T. Trup de 

pajiște 
Parcela 
descriptive 
Unitate de 
exploatare 

Suprafața 
    (ha) 

Capegoria 
de 
afolosință 

Unitate de 
relief 

Configurație 

VAIDEENII Fânețe 
particulari 

sect.IX 
 

111 40.10 fânețe ETAJUL 
NEMOLAR 

 

Altitudine :610 Expoziție vestică Înclinație07m%. 
Sol:Preluvosol calcic-amfigleic, endocalcaric, stagnogleizat moderat, gleizat moderat, argila 
lutoasa/argila lutoasa, dezvoltat pe depozite de dezagregare-alterare in situ fine necarbonatice 
provenite din argile carbonatice. 

Succesiune orizonturi:At. 0-12cm; Ao. 12-25cm; ABw. 25-35cm; Btw. 35-66cm; BtGo. 66-106cm; 
Cn. 96-140cm 
Date staționare suplimentare(dacă este cazul) 
Tip de pajiște Agrostis capillaries- Festuca rupicola –  Lolium perenne 
Graminee: Agrostis capillaries (  Agrostis stolonifera (moleață)Festuca rubra (păiuș roșu), 

Brachypodium pinnatum (obsigă), Festuca pratensis(Păiuș), Arrhenatherum 

elatius (Ovăscior), Festuca rupicola L. , 
Leguminoase: (Trifolium pannonicum (Trifoi),Lotus corniculatus (ghizdei), Medicago lupuluina 

(lucerna măruntă) Onobrychis vicifolia(sparceta),Lathyrus pratensis(lintea 
pratului)Melilotus officinalis (sulfina galbenă)Vicia cracca(măzăriche) 
 

Diverse plante: Dianthus carthusianorum L. (Garofiță)Campanula abietina (Clopoței), Achillea 

millefolium (coada soricelului), Cichorium inthybus (cicoare), Taraxacum 

officinale (papadia), Plantago  sp (patlagina) Margareta( chrysantheum leuc), 
Rumex acetosa (măcriş) Geranium pratense(ciocul berzei) Daucus carota 

(morcov sălbatic) Symphytum officinale(tătăneasă)Daucus carota (morcov 
sălbatic) Capsella bursa pastoris (traista ciobanului)Thymus sp (Cimbrișor), 
Centaurea sp.(mături) Salvia pratensis (jaliș) Symphytum officinale(tătăneasă) 

Plante dăunătoare și toxice Colchicum autunmale (Brîndușa de toamnă), Onopordon 

acanthium (Scaiul magaresc), Xanthium sp (cornuti), Lepidium 

rudelare (Păduchernița),  Artemisia absintium (pelin)Equisetum 

palustre(coada calului)Arctium lappa (brusturul) Chelidonium 

majus (rostopască) Hypericum perforatum (pojarniţă) 
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% 
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Încărcarea cu animale : 0.55 UVM în prezent / 76 UVM după lucrări de ameliorare 
Vegetație lemnoasă: GORUNși Amestec de gorunFagus sylvatica (fag) Robinia 

pseudoacacia (salcâm) Bertula pendula(mesteacăn) Rosa canina 

(măceș) Rubus fructicosus (murul sau rug-de-munte) Crataegus 

monogyna (păducel) Ligustrum vulgare (lemn câinesc) Prunus 

spinosa (porumbar) Quercus robur(stejarul) 
Lucrări executate : 
 
 
Lucrări propuse: 
 
 
fara 
 
 

              CAPITOLUL 8. 
 DIVERSE  

 
8.1 Data intrării în vigoare a amenajamentului; durata acestuia 
Prezentul amenajament intră în vigoare de la data de 15.04. 2019.  
Durata amenajamentului pastoral este de 10 ani. 
 
8.2 Colectivul de elaborare a prezentei lucrării  

 

Elaborarea proiectului de amenajament pastoral privind pajiștile permanente 
de pe islazurile comunale s-a facut de grupul de lucru. Din cadrul DAJ Vâlcea - 
reprezentat  de  ing. Marica Firuța având decizia nr 64/22.01.2018. 

 și ordinul prefectului nr.139/19.03.2018 
Persoanele desemnate, din cadrul primăriei  Vaideeeni ce au pus la dispozitie 

documentele necesare întocmirii amenajamentului pastoral în conformitate cu 
Dispoziția nr.569 din 11.09.2017:  și ordinul prefectului nr.139/19.03.2018 

- ing. Ducu Ionel Costinel  - inspector în cadrul biroului cadastru, Agricultură 
Fond funciar   

- Banciu Valerian   - Referent Registrul agricol,Fond funciar 
- Jinaru Ion   - Administrator pășuni   

 

8.3.Calendarul lucrărilor pe pajiști, în acord cu legislația în vigoare 

 

IANUARIE 

Nu vor fi realizate însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări. Se pot face 
doar în cazul terenurilor degradate și doar cu specii din flora locală. 
FEBRUARIE 

Acțiuni pe teren: 
• Continuarea curățirii pajiștilor, respectiv defrișării vegetației lemnoase în 
"ferestrele" iernii, dacă vremea o permite. Vegetația nedorită trebuie adunată 
de pe pajiște; 
• Transportul gunoiului de grajd și aplicarea lui. Utilizarea tradițională a 
gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 30 kg azot 
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substanță activă (N s.a.)/hectar a se vedea Caietul de Agromediu/APIA ; 
• Aplicarea amendamentelor pe sărături; 
• Aplicarea îngrășămintelor chimice complexe din formele 16-16-16 sau 22-11- 
11 (NPK) pe pajiștile permanente, îndeosebi unde dorim să începem 
pășunatul mai devreme. Pe pajiștile care sunt sub angajament APIA utilizarea 
pesticidelor și a fertilizanților chimici este interzisă; 
• Desfundarea canalelor de desecare, acolo unde este cazul, dacă solul nu 
este acoperit; 
• lnterzicerea pășunatului, îndeosebi cu oile și caprele, pentru a preveni 
degradarea solului și rărirea prematură a covorului ierbos. 
MARTIE 

Acțiuni pe teren: 
• Se continuă defrișarea vegetației lemnoase; 
• Împrăștierea mușuroaielor și nivelarea terenului; 
• Se continuă, unde este cazul, transportul și aplicarea gunoiului de grajd și al 
amendamentelor; 
• Eliminarea excesului de umiditate temporară prin canale de desecare și al 
excesului permanent prin drenaje; 
• Începe plantarea arborilor pentru eliminarea umidității (unde este cazul - 
plopi, salcie), umbră la animale sau delimitare tarlale (unde este cazul); 
• Continuă aplicarea îngrășămintelor chimice după topirea zăpezii (unde este 
cazul); 
• Se construiesc sau se refac drumurile de acces, pe pășune; 
• Se verifică sursa de apă, în vederea asigurării apei pentru adăpat pentru 
animale, din râuri sau fântâni. Se vor realiza: captări, amenajări specifice, 
puțuri, jgheaburi etc. 
• Se vor realiza (acolo unde este cazul) construcții usoare pentru adăpostirea 
animalelor (tabere de vară). În cazul în care ele există se va trece la 
dezinfectarea și repararea acestora. Adăposturile vor fi dimensionate după numărul  
 animalelor iar acolo unde este cazul vor fi prevăzute cu instalații de colectare și 
distribuție a dejecțiilor și alte utilități. 
• Se vor repara și dezinfecta stânele, saivanele, etc. 
APRILIE 

Acțiuni pe teren: 
• Încheierea acțiunilor de împrăștiere a mușuroaielor, defrișării vegetației 
lemnoase dăunătoare și nivelarea terenului; 
• Încheierea fertilizării cu gunoi de grajd și aplicarea amendamentelor (dacă 
este cazul); 
• Continuarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare (eliminarea excesului de 
umiditate)acolo unde este cazul; 
• Continuarea aplicării îngrășămintelor chimice (dacă este cazul); 
• Lucrări de supraînsămânțare a pajiștilor cu covor ierbos degradat (acolo unde 
este cazul); 
• Eliminarea crengilor uscate la arborii izolați de pe pășuni; 
• Finalizarea lucrărilor de plantare arbori pentru umbră, împrejmuiri sau 
desecări biologice (acolo unde este cazul); 
• Reparații la alimentările cu apă (puțuri, jgheaburi etc) podețe, drumuri, garduri 
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de împrejmuire, adăposturi pentru animale, stâni și alte dotări pentru sezonul 
de pășunat; 
• Începerea sezonului de pășunat pe pășuni după data de 20 aprilie și 
respectarea pășunatului pe specii și categorii de animale. 
• Pășunatul începe când solul e bine zvântat. Pășunile inundate nu trebuie 
pășunate mai devreme de 2 săptămâni de la retragerea apelor Este interzis 
aratul și discuitul pajiștilor sub angajament APIA( a se vedea Caietul de 
Agromediu/APIA)acolo unde este cazul ; 
• Respectarea încărcăturii optime de animale la hectar. 
 

MAI 

Acțiuni pe teren: 
• Utilizatorii de pajiști au obligația să respecte încărcătura minimă de animale 
pe hectar (0,3 UVM). Pășunatul se efectuează cu maxim 1,0 UVM (Unitate 
Vită Mare) - maxim o bovină la hectar)- a se vedea tabelele de conversie din 
Ghidul pentru Fermieri de la APIA. 
• Trebuie să se asigure o densitate optimă pe întreaga suprafață (CP x 
suprafața pajiștii), pentru prevenirea pășunatului excesiv, care conduce la 
reducerea ratei de refacere a pășunii, scăderea producției de iarbă și a 
cantității de iarbă consumată de animale în ciclurile următoare de pășunat. 
• Planificarea succesiunii de pășunat a tarlalelor (pășunatul continuu) cu 
respectarea următoarelor criterii: 
a) conducerea turmelor pe un anumit traseu, care din când în când este 
modificat. Astfel animalele nu stau în același loc, ci pășunează pe locuri 
diferite și în aceiași zi și în zile diferite; 
b) pășunatul în front. În acest caz animalele sunt dirijate în deplasarea lor 
pe pășune de către un cioban ce le permite înaintarea numai pe măsura 
consumării plantelor; 
c) pășunatul continuu (liber) intensiv simplificat unde parcelarea este 
redusă în mod substanțial la 1-2 parcele, delimitate prin bariere naturale 
(canal, albia unui râu, garduri de arbuști), drumuri, semne convenționale sau 
prin garduri, cu efect direct asupra diminuării cheltuielilor ocazionale de 
parcelare și alimentare cu apa. 
e) Se respectă pășunatul cu speciile de animale (oi, vaci, cal) stabilite 
anterior, pentru a preveni reducerea potențialului productiv al pajiștii și 
afectarea calității acesteia. 
IUNIE 

Acțiuni pe teren: 
• În zona de câmpie și dealuri joase începe campania de combatere a 
principalelor buruieni din pajiștile, respectiv plantele neconsumate de 
animale. Începe recoltarea fânețelor și conservarea furajelor sub formă de 
siloz, semisiloz și fân, în funcție de regimul pluviometric și dotarea fermelor. 
• Nu se vor efectua lucrări mecanizate pe pajiștile sub angajament APIA 
Cositul trebuie efectuat "până la 1 IULIE, realizat în etape.  
IULIE 

Acțiuni pe teren: 
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• Cositul poate începe doar după data de 1 iulie(pentru cei ce sunt sub angajament 
APIA) 
• Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața fâneței nu mai târziu 
de două săptămâni de la efectuarea cositului. 
• Folosirea mixtă - pășunatul permis după prima coasă (ca bun gospodar). 
larba cosită se adună în maxim 2 săptămâni de la cosire 
AUGUST 

Acțiuni pe teren: 
• Acțiuni pe teren Cositul resturilor neconsumate și împrăștierea dejecțiilor 
solide, după fiecare ciclu de pășunat; 
• Aplicarea fazială a azotului pentru pajiștile care nu sunt sub angajament APIA 
Agricultorii care utilizează pajiști permanente nu trebuie să ardă vegetația, 
inclusiv iarba ramasă după cositul pajiștii, obiectivul acestei condiții fiind 
menținerea unui nivel minim de întreținere a solului prin protejarea pajiștilor 
permanente. 
SEPTEMBRIE 

Acțiuni pe teren: 
• Menținerea pajiștilor permanente, prin asigurarea unui nivel minim de 
pășunat sau cosirea lor cel puțin o dată pe an; 
• Nu este permisă tăierea arborilor solitari sau a grupurilor de arbori de pe 
terenurile agricole); 
• Niciun tip de îngrășământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă, 
pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri înghețate. (Ordin Comun1182/1270/2005, 
cerințe pentru zonele vulnerabile la nitrați); 
• Nu vor fi folosiți fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu 
următoarele indicații: 
1. Fertilizator solid - nu mai aproape de 6 m de apă. 
2. Fertilizator lichid - nu mai aproape de 30 m de apă. 
3. În apropierea stațiilor de captare a apei potabile, nu va fi folosit nici un tip 
de fertilizator la o distanță mai mica de 100 m față de stația de captare a apei. 
OCTOMBRIE 

Acțiuni pe teren: 
• La sfârșitul lunii animalele se pregătesc să iasă de pe pășune. 
NOIEMBRIE 

Acțiuni pe teren: 
• Este interzis a se intra cu animalele în pajiște, plantele din covorul vegetal au 
nevoie de o perioadă de repaus. 
DECEMBRIE 

Acțiuni pe teren: 
• Este interzis a se intra cu animalele în pajiște, plantele din covorul vegetal au 
nevoie de o perioadă de repaus. 
SPECIFICARE: 

Codul 214 reprezintă - Măsura de Agromediu din Programul Național de Dezvoltare 
Rurală, din cadrul Pilonul 2/Axa 2 GAEC reprezintă - Bune Practici Agricole și de 
Mediu - SAPS Plățile Directe (pe suprafață) din cadrul Pilonului 1. 
ATENȚIE: 

UTILIZAREA PESTICIDELOR ȘI A FERTILIZANȚILOR CHIMICI ESTE INTERZISĂ! 
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8.4. Evidența lucrărilor executate anual pe fiecare parcelă 

 

Pentru fiecare amenajament trebuie să existe un caiet de lucrări, care să cuprindă 
toate datele necesare de lucrări executate, respectiv lucrările executate, data, 
suprafața, etc. 
Modelul după care se execută caietul de lucrări este următorul: 
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