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STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA FERMELOR ȘI GOSPODĂRIILOR 

ȚĂRĂNEȘTI MONTANE PRIN OPTIMIZAREA UTILIZĂRII PAJIȘTILOR SILVO-
PASTORALE BAZATĂ PE AMENAJAREA, EVALUAREA VALORII NUTRITIVE ȘI A 
CAPACITĂȚII DE ÎNCĂRCARE A ACESTORA PE SPECII DE ANIMALE (BOVINE, 

OVINE, CAPRINE) EXISTENTE LA NIVEL LOCAL ,COMPARATIV CU RASELE 
SPECIALIZATE 

 
 

  CONDUCATOR PROIECT:  ICDM CRISTIAN SIBIU  

  PARTENER 1: ICDCRM MIERCUREA CIUC 

  PARTENER 2 : INCE CEMONT 

 
 

FAZA 1 / 2019 Evaluarea si inventarierea gospodariilor si fermelor montane din 

arealul luat in studiu , care detin in patrimoniu suprafete de pajisti si efective de 

animale ( ovine, bovine, caprine ) 

 

Rezultatele, beneficiile preconizate, profit estimat, rentabilitate. 

In etapa  1 a proiectului  ADER 16.3.4 desfasurata in anul 2019  au fost realizate activitati dupa 

cum urmeaza : 

A1.1  -  Inventarierea gospodariilor si fermelor montane si determinarea potentialului 

material si uman al acestora 

A 1.2   Evaluarea situatiei reale a fondului pastoral apartinator fermelor , gospodariilor 

montane , identificarea prin deplasari in teren si realizarea de chestionare specifice 

In cadrul etapei 1 / 2019 a proiectului s-a urmarit obtinerea de informatii si date concrete din 
arealul luat in studiu privind situatia reala a gospodariilor si patrimoniului pastoral. S-a 

urmarit de asemenea stabilirea  situatiei reale privind numarul de gospodarii si suprafetele de 
pajisti detinute de gospodariile din zona  ,  colectivul participant prelevand date  si informatii 

privind productivitatea pajistilor pentru efectuarea unui  studiu complex asupra acestora  .  
Datele obtinute au fost inserate intr-un raport de cercetare . 

 

 



Modul de valorificare în cadrul activităţilor proiectului, a rezultatelor intermediare, pe 

etape 

-Recomandări privind activităţile tradiţionale de dezvoltare durabilă a pajiștilor din zona 

montană, prin introducerea unor module bazate pe aplicarea în complex a unor tehnologii 

performante prietenoase cu mediul; 

-Recomandări privind elaborarea de politici montane în funcție de dinamica schimbărilor 

economice europene referitoare la utilizarea pajiștilor permanente; 

-Prezentare la diferite seminarii și conferințe naționale;  

-Organizarea de workshop-uri cu fermierii din zonele montane caracterizate prin diferiţi factori 

restrictivi; 

-Rezultatele studiilor și cercetărilor se vor concretiza într-o lucrare cu caracter coroborat cu 

realizarea unui modul pentru fermieri montani ce cuprinde  tehnologii specifice de îmbunătățire și 

valorificare a pajiștilor ce conduc la creșterea productivității speciilor  de animale, bovine, ovine, 

caprine;  

-Loturi demonstrative în diferite condiţii montane staţionale; 

-Pagină web cu informații privind  rezultatele proiectului 

   Valorificarea rezultatelor  se va  realiza prin:stabilirea solutiilor si tehnologiilor specifice si 

eficiente pentru fiecare sector in parte, in concordanta cu specificul natural si traditional, aplicarea 

acestora in unitatile studiate;stabilirea structurilor de cultura ce se preteaza in zona de studiu si 

realizarea de loturi demonstrative;organizarea de intalniri cu fermieri si specialisti in domeniu, 

pentru prezentarea rezultatelor si promovarea solutiilor, tehnicilor si tehnologiilor selectate; 

transmiterea rezultatelor catre potentialii beneficiari(fermieri, asociatii profesionale, unitati de 

cercetare si invatamant, unitati administrative teritoriale si centrale, agentii guvernamentale,etc). 

Informatiile furnizate potentialilor beneficiari  vor ajuta la constientizarea importantei resurselor 

naturale din zona montana si a impactului pe care acestea le au asupra agriculturii, mediului, 

calitatii vietii , iar datele oferite pot fi utilizate de factorii de decizie politica , pentru a veni in sprijinul 

comunitatilor rurale din zona montana, pentru selectarea     celor mai bune practici si tehnologii 

si a  formularii de politici agricole diferentiate. 

        Modalităţile prin care rezultatele vor fi diseminate 
 
           Rezultatele obtinute  vor diseminate pe intreg parcursul proiectului atunci cand vor exista 
date prelucrate, concrete ce pot fi comunicate, prin intalniri cu fermierii, vizite la loturile 
experimentale si demonstrative,  articole si lucrari stiintifice, expozitii, pliante, brosuri si 
organizarea unui simpozion la finalizarea proiectului. 
 



 
Selectând riguros informațiile la nivelul cerințelor informaționale ale fermierilor, întâlnirile 

cu aceștia se vor desfasura sub diferite forme: 

1) mese rotunde organizate la sediul instituției, abordând probleme strict reieșite din  

anchetele de teren a fi prioritare; 

2) consfătuiri și informații cu prezentare a activităților proiectului și rezultatele acestuia; 

3) participarea  la târguri și expoziții; 
4) vizite de lucru în teren, cu explicații riguroase la loturile experimentale. 

 
 
Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:    

  A1.1  -  Inventarierea gospodariilor si fermelor montane si determinarea potentialului 

material si uman al acestora  

 
A 1.2   Evaluarea situatiei reale a fondului pastoral apartinator fermelor , gospodariilor 

montane , identificarea prin deplasari in teren si realizarea de chestionare specifice 

 

  In cadrul etapei 1 / 2019 a proiectului s-a urmarit obtinerea de informatii si date concrete din 
arealul luat in studiu privind situatia reala a gospodariilor si patrimoniului pastoral. S-a urmarit 
de asemenea stabilirea  situatiei reale privind numarul de gospodarii si suprafetele de pajisti 
detinute de gospodariile din zona  ,  colectivul participant prelevand date  si informatii privind 
productivitatea pajistilor pentru efectuarea unui  studiu complex asupra acestora  .  Datele 
obtinute au fost inserate intr-un raport de cercetare .  
 
Rezultate scontate:    
 
-Obtinerea de informatii si date concrete din arealul luat in studiu privind situatia reala a gospodariilor si 
patrimoniului pastoral  
 
-Situatie reala privind numarul de gospodarii si suprafetele de pajisti detinute 

-Date si informatii privind productivitatea pajistilor  

 Studiu complex asupra acestora 

 

     Rezumatul fazei: şi lucrarea in extenso - activităţi efectuate/rezultate obţinute/costuri 

faţă de Planul de realizare propus.  

 
 

     Echipa de implementare a proiectului alcatuita din cercetatori ai ICDM Cristian Sibiu , 
ICDCRM  Miercurea Ciuc judetul Harghita si INCE Cemont   Bucuresti au procedat la 
organizarea deplasarilor in teren si pe baza unui chestionar au obtinut informatii pertinente 



privind situatia reala a gospodariilor si a patrimoniului pastoral din arealul luat in studiu ( 
localitatea Raul  Sadului  judetul Sibiu , localitatea Tilisca judetul Sibiu,Valea Avrigului Jud. Sibiu 
) localitatea Lupsa Muntii Apuseni si localitatea Berghiu judetul Alba  ,  si informatii si date 
statistice privind conditiile stationale  ale zonelor montane din judetele referitoare la judetele  
Harghita  , Neamt , Bistrita Nasaud si Suceava .  

 

Chestionar de culegere date din teritoriu a cuprins urmatoarele capitole privind : 

A. Aria vegetală 

1. Terenuri 

Răspândire şi distribuire: defilee, văi, depresiuni, coaste (o descriere sumară) 

Destinații (pășuni, fânețe, agricol, horticol / plantații) 

Arii de cultură (în gospodărie, pe terenuri aflate departe de sat);  

Inițiative antreprenoriale (în fermă); culturi speciale destinate lanțului alimentar; 

2. Flora spontană 

Ierburi, arbuşti, arbori (care trăiesc în vecinătate și sunt interesanți pentru aplicații alimentare și 
farmaceutice) 

Părţi utile: flori (masculine, feminine), frunze, tulpini (aeriene sau subterane), rădăcini, fructe 

Principii active (dacă sunt disponiile informații la sursă);  

Inițiative antreprenoriale: supra cultivare și culturi speciale (soiuri ameliorate similare cu cele 
spontane) destinate lanțului alimentar; 

 

3. Flora cultivată 

Legume, arbuşti, arbori, plante medicinale (”straturi”, plantații)  

Părţi utile: rădăcini, tulpini (aeriene sau subterane), plante întregi, flori, frunze, fructe,   

Principii active (dacă sunt disponiile informații la sursă);  

Inițiative antreprenoriale: ferme de cultură, recoltare, condiționare; 

4. „Tehnologia” creşterii, recoltării, prelucrării, păstrării 

Cultivare, întreținere, recoltare, prelucrare, uscare, măcinare, răzătoare, depozitare (în groapă 
sau în beci);  

Activităţi sezoniere: campanii de recoltare din câmp, lucrări specifice (dacă este cazul); 
prelucrare: (distilate, extracte, unguente, comprimate, cașetate; 

Influenţe climatice: sensibilitate / rezistență la frig;  

Inițiative antreprenoriale: dotări (prelucrare, procesare, depozitare, comercializare) 

 

5. Produse alimentare 

Fructe, legume în stare proaspătă 

Fructe, legume în stare uscată 

Conserve din legume şi fructe: murături, gemuri, dulceţuri, siropuri etc. 

Preparate proaspete 

Inițiative antreprenoriale: casnic, lean business; artizanal;  

 

 



 

6. Alte elemente neclasificabile 

 

 

B. Crescători de animale 

 

1. De la fermieri la produse 

Locuitori de munte, proprietari de pământ, proprietari de animale, fermieri, crescători de 
animale,  

Pajişti, păşuni, fâneţe, informații despre compoziția    floristica  ( covorul erbaceu ) : uniformă, 
pâlcuri, marginea, lizieră; 

La munte toată lumea trăieşte de pe urma unei bucăți de pământ.  

Structura comună a unei gospodării: Casa de locuit, amenaări pentru vară, acareturi (grajd, 
șură, cotețe, beci, gospodărie de furaje... 

Tipuri de înțelegeri la formarea turmei, cirezii etc. 

 

2. Tradiţia populară 

Obiceiuri, mituri, sărbători, ritualuri legate de culturi, lucrări agricole, mișcarea animalelor;  

 

3. Calitatea alimentaţiei şi modul de viaţă  ( facultativ )  

Caracterul natural al produselor,  

Elementele de sănătate, efecte medicale: recomandări medicale, colesterol, badijonări interne; 

Tipuri de alimente: lapte lactate și brânzeturi, carne, mezeluri şi preparate, peşte şi preparate, 
alimente vegetale, băuturi energizante 

Hrană şi stimulatori de digestie: borş, zer, lapte acru, jintuit 

 

4. „Tehnologia” creşterii animalelor: 

Stabulaţia, despărţirea, păşunatul, sâmbra;  

Activităţile unei zile; 

Evoluţii de-a lungul anului ale activităţilor zilnice 

Gestiunea stânei, relaţia contractuală cu proprietarii; completarea cu furaje 

Sincronizarea activităţilor de la stână cu cele de din gospodăria proprietarilor de animale: 

Dotarea la stână şi în gospodărie, pentru conservare și afinaj;  

 

5. Tipuri de produse lactate și brânzeturi şi secvenţele de prelucrare  ( Facultativ )  

Lapte, iaurt, unt, caş, urdă, jintuit,  

Caș, urdă, brânză de burduf, cașcaval, brânză la putină etc. 

 

6. Carne şi produse din carne 

Creşterea porcilor la stână; secvență de gestiune circulară; 

Creşterea păsărilor în gospodărie (păsări de curte); alte animale 

Tehnologii: de la sacrificare la pregătirea pentru consum;  



Tehnologii de-a lungul anului 

 

7. Reţete şi preparate culinare; Gastronomie;  

Rețete, componente, operații (după relatări); 

 

8. Alte elemente neclasificabile 

 
  Relieful localitatii Sadu este asezat in trepte care coboara de la vest la est si cuprinde urmatoare 
forme de relief : 

- masive montane , aproximativ 70 % din teritoriul comunei 
- o serie de arii depresionare , reprezentand aproximativ 10 % din suprafata comunei , care 

delimiteaza zona masivelor montane de cealalta mare unitate de relief- podisul care 
reprezinta aproximativ 20 % din suprafata comunei .  
 

Vegetatia regiunii este cea obisnuita in climatul muntos ,urmarind treptele reliefului si este dispusa 
zonal , in mai multe etaje .  
Etajul subalpin este caracterizat prin dezvoltarea arbustilor , cum ar fi specii ca ienuparul pitic , 
bujorul de munte , afinul .  
Fauna este deosebit de diversificata , fiind reprezentata printr-un numar mare de specii : cocosul 
de munte , rasul , ursul brun , mistretul , vulpea , uliul , caprioara , lupul , viezure ,etc .Raul Sadu 
este o apa de munte care are potential piscicol unde gasim : pastrav , lipan , mreana , cleana ,etc 
.  
Locuitorii sunt urmasii rasinarenilor , apartin tipului   “ om de munte “  , facutsa infrunte greutatile 
vietii montane: statura mijlocie , tip vanjos , ochi blajini , oameni harnici , oameni buni , 
gospodari si ospitalieri .  
  Populatia este mai mare de 2500 locuitori dincare 1200 de sex masculin , 1300 persoane de 
sex feminin.  
Raul Sadului , alaturi de alte 17 localitati , alcatuiesc Marginimea Sibiului. Activitatea de baza 
este agricultura , cresterea animalelor , in special oieritulsi activitati complementare   ( non 
agricole)  cum ar fi agroturismul .  
Oieritul activitate cu toate derivatele sale : fabricarea branzei , preparate traditionale din carne 
de oaie , apoi prelucrarea lanii si a pieilor de oaie .  

 
   Efectivele de animale : 
Bovine -221 
Ovine – 4990 
Caprine -26 
Porcine -103 
Pasari -1363 
Cabaline -59 
Magari si catari -5 
Familii de albine -11 

Mentionam ca pe raza administrative teritoriala a localitatii isi desfasoara activitatea un numar de 
53 de societati comerciale . 
   Comertul se afla in continua crestere , in prezent in localitate exista un numar de 8 unitati care 
au 24 de angajati . 
In domeniul serviciilor amintim Ocolul Silvic Valea Sadului , organizat impreuna cu comunitatile 
limitrofe si care asigura gospodarirea padurii comunale .  



Rasinariul reprezinta una dintre cele mai vechi localitati din Marginimea Sibiului , mentionat de la 
1201 . Locuitorii colectau rasina de pe copaci , o fierbeau iar produsul obtinut era vandut 
producatorilor de vopsele. De aici provine numele de Rasinari .  
    Una din indeletnicirile principale ale locuitorilor a fost si ramane cresterea animalelor .. Cu 
secole in urma ciobanii din Rasinari ajungeau cu turmele in transhumanta  pana in Muntii Caucaz 
sau Serbia . 
   Pe culmile muntoase dimprejurul satului sunt raspandite si astazi stane , fanete si pasuni . 
Rasinarenii au ramas buni mestesugari . Acestia se ocupau cu prelucrarea laptelui , cojocarit , 
prelucrarea lanii si a textilelor . Asta si traditia mestesugurilor este dusa mai departe de mesterii 
din sat . La sfarsitul Secolului XIX , odata cu desfiintarea breslelor , s-au dezvoltat manufacturile 
.  
Carutele realizate la “ fabrica de carute “  erau vandute pana in Grecia . 
    Descoperim muzeul localitatii , casele in care a trait Octavian Goga  si Emil Cioran , biserici 
vechi si noi , dar si culmi impadurite incarcate de legende .  
  Rasinariul a fost desemnat in anul 2012 unul dintre cele mai frumoase sate din Romania , fiind 
mentionat in Ghidul oficial al Asociatiilor din Romania .  
In localitate exista un numar mare de intreprinzatori autohtoni , ceea ce confera imaginea unui 
mediu economic dezvoltat, propice pentru investitori cu traditie in domeniul mestesugurilor , 
serviciilor si comertului,  cu potential de dezvoltare a meseriilor traditionale .  
    Existenta suprafetelor cu pasuni si fanete   asigura  posibilitati de dezvoltarea sectorului 
zootehnic .  
   In Rasinari se realizeaza produse bio  si ecologice ( miere ,branza , produse din carne de ovine 
)  
   Discutand cu localnicii si analizand chestionarele propuse spre completare s-a observant inca 
existenta conservatorismului in special privind mentalitatea de neacceptare privind comasarea 
terenurilor si scaderea suprafetelor agricole cultivate . Exista un numar redus de centre de 
colectare si prelucrare a produselor de origine vegetala si animala care sa corespunda 
standadelor UE. Lipsesc microlaboratoarele de sacrificare a animalelor . Lipseste de asemenea 
valorificarea potentialului piscicol local si  pasunilor alpine .  
Exista resurse naturale inca neexploatate ( teren agricol , pasuni , fanete ) 
Implementarea unor tehnici agricole modern si performante pentru cresterea competitivitatii 
produselor agricole si mestesugaresti locale .  
Localitatea Rasinari detine la altitudinea de 1437 m , in trupul Valari  , o suprafata de 280 ha 
pasuni natural valorificate superior cu ovinele din rasa Țurcana .Pajiștile sunt de tipul Festuca 

rubra și Agrostis tennuis cu o producție de 2,82 t/ha SU undecrescătorii de ovine 
încearcăsporireaacestoraprincelemaitradiționalemetode precum târluitul .  
 
Dar există și pajiști degradate, acoperite de specia nevaloroasă Nardus stricta (părul porcului). 

Trebuiesc mentionate condițiile climatice extreme perioada de vegetație scurtă acide  și pietroase 
la suprafață, factori restrictivi din punct de vedere al productiei de SU cât și al calității furajului 
consumat de animele. 
Metodele de îmbunătățirefolosite de cătrefermierii din Rășinari, sunt diferite de metodele utilizate 
pe terenuri aflate la altitudini joase.  
Redăm în continuare comparația floristică și valoarea pastoral medie a covorului ierbos 
Anul 2019 (zona Vălari) 
                                     
                                    Specia indice de valoare  furajeră 
 

Agrostis tennuis 3 

Festuca rubra 3 



Anthoxanthum odoratum 1 

Festuca ovina 1 

Lotus corniculatus 3 

Trifolium hybridum 4 

Trifolium repens 4 

Hieracium aurantiacum 0 

Taraxacum officinale 2 

 
Valoarea pastorală ar putea crește de peste 4 ori, daca s-ar corela cu metode de 

îmbunătățire tradiționale înobilate cu rezultate cercetărilor de profil. S-a constatat în perioada 

deosebit de scurtă pe care am avut-o la dispoziție, de la demararea proiectului că pe arealul 
luat în studiu gestionarea durabilă și eficientă a patrimoniului pastoral reprezintă o problemă 

esențială, ce determină dezvoltarea zootehniei și implicit asigurarea necesarului de produse 
agroalimentară de origine animală, pentru consumul populației.  

Localitățile inventariate din județul Sibiu dețin 120 de fermieri care dețin în patrimoniu 3000 
ha pășuni, 1200 ha fânețe naturale. Efectivele de animale sunt : 10000 ovine rasa țurcană. 

1000 bovine bălțată românească, 400 caprine . Rezultatul chestionarului pe eșantioanele luate 
în studiu scoate în evidență faptul că pe localitățile respective,ameliorarea pajiștilor degradate 

s-a efectuat prin procedeul târlirii tradiționale și anume tradiționale și anume 2-3 nopți, 1 oaie / 
mp pe pășuni cu covor ierbos corespunzător și 4-6 nopți, 1 oaie /mp pe pășunile degradate, 
invadate de specii nevaloroase.  

S-a constatat că depășirea acestui prag a condus la supratârluire cu întreg cortegiul de 
dezechilibrare grase ale covorului ierbos și ale celorlalți factori de mediu.  

Constatările din teren si discutiile purtate cu ingrijitorii de ovine din arealul luat in studiu scot 
in evidenta faptul că activitatea pastorală din zonă necesită multe brațe de munca atat pentru 
lucrarile de imbunatatirile a pajistilor, cat mai ales pentru exploatarea lor, recoltatul fanului si 
ingrijirea animalelor.  

O atentie deosebita acorda fermierii ingrijitorului de animale, caruia i se creeazaconditii de 
locuit optime pentru ca este dificil de mentinut in activitate si se gaseste foarte greu peronal.  

Locuinta ciobanului de obicei isi pastreaza specificul local in contextul integrarii in peisajul 
pastoral.  

Suprafetele de pajisti situate la distante uneori foarte mari de localitati sunt administrate 
anevioios ,activitatea pastorala trebuind defăsurata de la locul amplsarii, unde exista amenajate 
locuinte speciale. Pe langa aceste amenajari, in functie de posibilitatilefiecarui fermier mai 
exista amplasate remize pentru tractoare si masini specifice pentru imbunatatireapajistilor 
bazine de colectare si instalatii de administrare a dejectiilor animalelor.  

Prepararea laptelui de oaie de exemplu si a branzeturilor se face la stana.  
Exista mai multe feluri de stani in arealul investigat din lemn, piatra sau caramida de 

diferitemarimi, 2-3 incaperi si amenajari speciale pentru prepararea branzei.  
Întotdeauna factorul hotarator la amplasarea stanii l-a constituit sursa de apa , existenta unei 

cai de acces, drum sau poteca. 
În localitatea Rasinari activitatea la stanile cu oi mulgatoare este indispensabil legata de 

strunga , o amenajare pentru muls si pentru separarea oilor mulse de cele nemulse. 
 
Conducatorul de proiect ICDM Cristian  a urmarit colectarea de date privind zona   

Marginimii Sibiului , pe cand Partenerul 1 ICDCRM Miercurea  Ciuc   a ridicat date privitoare la 
judetul Harghita .  

Au fost luate pentru zona țintă de catre partenerul 2 INCE CEMONT unitățile administrativ 
teritoriale (comune, orașe, municipii) din zona montană a județelor Neamț, Suceava și Bistrița 



Năsăud. Orașele și municipiile din zona montană dispun de un potențial zootehnic important și 
concurează alături de comune în ceea ce privește producția și comercializarea de produse 
alimentare de origine animală.  

Au fost luate în studiu principalele specii de animale rumegătoare care populează zona 
montană și care determină prin tradiție profilul zootehnic montan: bovine, ovine și caprine.  

S-au evidențiat acțiuni negative asupra terenurilor: degradarea pajiștilor, schimbarea 

configurației floristice prin sălbăticirea vegetației, poluarea cu halde de steril din minerit sau cu 
alte materiale poluatoare.  
    Partenerul 2 INCE Cemont  a  folosit următoarele surse de documentare: 

1. Date din anuarul statistic, secțiunea ”județe” prin intermediul site-ului TEMPO. Se 
menționează că cele mai recente date disponibile se referă la anul decalat (înapoi) cu doi ani 
calendaristici; spre exemplu, în anuarul 2019 sunt disponibile date din 2017. 

2. Corespondență și deplasarea membrilor echipei de proiect la instituțiile agricole din cele trei 

județe: Direcția Agricolă Județeană (DAJ), Agenția de Plăți și Finanțare în Agricultură (APIA), 
Direcția Sanitar Veterinară și de Siguranța Alimentelor (DSVSA);  

3. Deplasare și corespondență cu Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) la nivel de primar, 
viceprimar, secretar. La selectarea datelor au participat persoane care lucrează la Registrul 
Agricol, Serviciul Social, Direcția Urbanism. 

Datele culese s-au prelucrat statistic, s-au eliminat erorile aleatorii, s-au definit intervalele 
de încredere și s-au elaborat tabele sistematizate: UAT, an de referință, separare pe categorii 
terenuri, animale, unificare sector privat cu sector de stat (acolo unde s-au întâlnit astfel de 
situații).  

Din discuțiile avute în teren s-au evidențiat îngrijorări serioase cu privire la afectarea acestor 
activități de mobilitatea populației și schimbarea bruscă de direcție de la o generație la alta.  

Evaluarea situatiei reale a fondului pastoral apartinator fermelor , gospodariilor montane , 
identificarea prin deplasari in teren si realizarea de chestionare specifice 
   Conditiile geoclimatice din Carpatii Meridionali , dar si existenta unor mari suprafete de pajisti ( 
fanete si pasuni naturale ) , coroborate cu o populatie agricola cu experienta milenara in cresterea 
bovinelor , ovinelor si caprinelor constituie un motiv  bine intemeiat pentru   dezvoltarea durabila 
a zonei montane  si stabilirea fermelor si exploatatiilor .  
  Problema cunoasterii conditiilor in care se cresc animalele, in cazul dat bovinele si ovinele ,in 
gospodariiile populatiei din zona montana dobandeste importanta deosebita in legatura directa 
cu sarcinile de crestere a efectivelor si de imbunatatire a indicilor calitativi privitori laproductie si 
starea de sanatate .     
 

Partenerul 1 ICDCRM Miercurea Ciuc Harghita a furnizat urmatoarele date  
 privind :  

Durata sezonului de pășunat 
Momentul începerii pășunatului rațional se face când: 

- înălțimea covorului ierbos este de 8-15 cm; 
- înălțimea apex-ului (conul de creștere al spicului la graminee) este de 6-10 cm; 

- înflorește păpădia (Taraxacum of.), în primăvara, care este un adevărat 
fitotermometru. 

Având în vedere altitudinea medie (820m) a teritoriului analizat (pășunile de proprietate 
privată care aparțin Municipiului Odorheiu Secuiesc și Composesoratului Beclean și Cădișeni) și 
zona în care este amplasat (zona de deal, etajul pădurilor de șleau și zona munților mijlocii), 
perioada de pășunat recomandată de literatura de specialitate este de 120 zile. Sezonul de 

pășunat începe la 15 iunie și se sfârșește în 15 septembrie. 
 
 



Pășuni împădurite 
Pășunile împădurite sunt terenurile cu vegetație forestieră a cărei consistență este de 

0,4 sau mai mare. În cuprinsul pășunilor analizate această categorie însumează 100,4 ha, ceea 
ce reprezintă 15% din suprafața totală a pășunilor municipiului Odorheiu Secuiesc și 
Composesoratelor Beclean șiu Cădișeni. Din această suprafață 4,7 ha au primit funcția de 
protecție a solului supraafețele respective fiind situate pe terenuri cu pantă mare (25g și peste), 

pe substrate de fliș, nisipuri și pietrișuri, cu risc ridicat de eroziune. Menționăm că prin prezentul 
studiu ne se urmărește transformarea pășunilor împădurite în pășuni, ci păstrarea și tratarea lor 
în regim silvic.  

 
Pășuni cu arbori 
Pășunile cu arbori sunt terenurile cu vegetație forestieră a cărei consistență este 

cuprinsă între 0,2-0,3. Această categorie însumează 16,2 ha ceea ce reprezintă 2,5% din 
suprafața totală a terenurilor analizate. Această categorie provine din pășuni împădurite care în 
decursul anilor au fost supuse procesului de transformare. În cele mai multe cazuri acest proces 
este determinat dar sunt situați în care, din diferite cauze, procesul de transformare nu a fost 
finalizat. 

Prin lucrări de reducere a consistenței, suprafața rezultată va fi redată circuitului 
pastoral, în zonele cu înclinarea mai mică a terenului, lucru ce favorizează practicarea unui 
pășunat intensiv și crează acel ambient necesar animalelor pe pășune. 

Număr de ferme 
În ceea ce privește numărul de fermieri în județul Harghita, conform datelor de la Agenția 

de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Harghita (APIA) se însumează un număr total de 26257 
fermieri, din care 25054 sunt persoane fizice, iar 1203 sunt persoane juridice. 

După suprafața deținută, fermele se pot clasifica în felul următor: 

• între 0-5 ha sunt înregistrate 17569 fermieri, 

• între 5-10 ha sunt 5062 fermieri, 

• între 10-15 ha: 1218 fermieri, 

• între 15-20 ha: 499 fermieri, 

• între 20-100 ha: 914 fermieri, 

• între 100-200 ha: 94 fermieri, 

• între 200-300 ha: 20 fermieri, 

• peste 300 ha: 45 fermieri. 
Numărul animalelor deținute de gospodari, conform datelor de la APIA Harghita se 

însumează un număr de 193128 ovine plus caprine și 78650 bovine. 

Din punct de vedere al gospodăriilor neelectrificate, județul Harghita se înscrie în 
categoria celor mai afectate județe, după Alba și Vrancea, în toate aceste județe existând multe 

localități dispersate cu gospodării izolate, amplasate la distanța mari față de centrele comunale, 
care necesită eforturi materiale importante care, de regulă, nu pot fi suportate de consumatorii 
respectivi și de asemenea, nu se pot recupera din beneficiile obținute prin vânzarea energiei 
electrice. 
 
 
 
   Partenerul  2 INCE CEMONT   a furnizat urmatoarele date : 
  
 Pajiști (pășuni și fânețe) 
 
Județul Bistrița Năsăud 

 



În cadrul acestui proiect, arealul de studiu este judetul Bistrița-Năsăud, respectiv UAT-urile 
situate în zona montană, care sunt în număr de 37, cuprinzând orașe, comune și satele 
componente (vezi fig. 1). 
 

 
Fig. 1. UAT-uri zona montană a județului Bistrița-Năsăud 

 
Activitatea principală a constat în colectarea datelor privind suprafețele ocupate de pajiști 

(pășuni și fânețe) și efectivele cumulate de animale, bovine, ovine și caprine, luându-se în calcul 
cele mai recente date. Perioadele analizate au fost ultimii trei ani: 2017, 2018, 2019 făcându-se 
corelări cu anii 1990, respectiv 2002. 
 
Suprafețele ocupate cu pajiști 

La nivelul județului Bistrița-Năsăud, suprafețele ocupate de pajiști (pășuni+fânețe) raportate 
pentru anul 2018 au fost de 208.412 ha, cele situate în UAT-urile montane reprezentând 147.371 
ha, respectiv 70,71% . 

Cea mai mare pondere a suprafețelor acoperite cu pajiști revine comunei Tiha Bârgăului 
(18.033 ha), urmată de comuna Telciu (8.568 ha) și de comuna Șanț (7.656 ha), în timp ce la polul 
opus sunt UAT-urile Salva (1.131 ha), Măgura Ilvei (1.207 ha) și Poiana Ilvei (1.254 ha) (vezi fig. 
2). 
 



 
Fig. 2: Suprafața pajiștilor pentru UAT-uri zona montană a județului Bistrița-Năsăud 

 
 

În ceea ce privește pajiștile degradate pentru anul 2018 la nivelul județului, conform datelor 

furnizate de Ministerul Mediului, suprafața a fost de 31.388,61 ha din care 18.370,38 ha sunt 
prezente în UAT-urile din zona montană, reprezentând 58,52% (vezi fig. 5). 
 

 
Fig 3: Suprafața pajiștilor degradate pentru UAT-uri zona montană a județului Bistrița-Năsăud 

 
Probleme au fost identificate în comuna Zagra (2.196,88 ha) și comuna Târlișua (1.103,02 

ha) unde au fost identificate suprafețe mari de pajiști degradate, în timp ce în UAT-urile Prundu 



Bârgăului, Poiana Ilvei și Josenii Bârgăului se remarcă un echilibru optimal al ecosistemului de 
pajisti, cu valori de 54 ha, 143,9 ha și 146,18 ha suprafețe de pajiști degradate. 

Ponderile cele mai alarmante ale pajiștilor degradate sunt consemnate la nivelul comunei 
Zagra în timp ce UAT-urile metastabile sunt Șant, Rodna, Tiha Bârgăului (vezi fig. 6). 
 

 
Fig. 4: Ponderea pajiștilor degradate pentru UAT-uri zona montană a județului Bistrița-Năsăud 

 
În urma analizei datelor cu privire la suprafețele de pajiști, respectiv a efectivelor de  

 
Județul Suceava 
 
Suprafața pajiștilor în anul 2018 

Suprafețele alocate pajiștilor variază de la 300 ha la 9400 ha într-o distribuție teritorială 

eterogenă. Se observă că suprafețe mai mari se află în zona Dornelor și a părții de nord a 
Bucovinei. Suprafețe mai mici sunt disponibile în UAT-urile din zona perimontană, acolo unde se 

practică agricultura intensivă și nu există preocupări semnificative pentru creșterea animalelor în 
sistem extensiv, fiind utilizată hranirea bazată preponderent pe siloz și cereale (vezi fig. 5). 

 



 
Fig. 5: Suprafața pajiștilor pentru UAT-uri zona montană a județului Suceava 

 
Ponderea pajiștilor în anul 2018 față de anul 1990 

Evoluția în timp a pajiștilor ia în considerare anii de referință 2018 (cele mai recente date) 

față de 1990 (anul schimbărilor politicilor în agricultură). În general, suprafața pajiștilor a crescut, 
probabil prin schimbarea regimului terenului de la silvicultură la agricultură (creșterea animalelor).  

Suprafața pajiștilor degradate în anul 2018 (După datele din POIM - 2018) 
Procesul de degradare a pajiștilor este generalizat la nivelul întregului județ. Ceea ce 

diferențiază UAT-urile, reprezintă suprafețele afectate (de la cele mai mici la cele mai mari). 
Cauzele sunt, de asemenea, diverse: eroziunea apei de precipitații, încărcarea cu animale (mai 

ales vaci), exploatare necorespunzătoare. Și defrișările afectează pajiștile vecine cu pădurile 
tăiate prin dispariția barierelor în calea viiturilor. Un aport semnificativ la creșterea suprafețelor 

de pajiști degradate l-a avut activitățile miniere din zonă. 
Cele mai mari suprafețe degradate (peste 1.000 ha) se înregistrează în Șaru Dornei, Panaci, 

Broșteni, Stulpicani, Câmpulung Moldovenesc, Fundu Moldovei.  

Ponderea pajiștilor degradate în anul 2018 
Dacă raportăm suprafețele degradate la suprafața totală a pajiștilor din fiecare UAT, 

constatăm o afectare puternică în Vicovul de Jos, Solca-Poieni, Mănăstirea Humorului, Stulpicani, 
Ostra, Mălini, Râșca (între 35 – 60%). Abia acest fapt creează îngrijorare deoarece crește 

presiunea pe pajiștile neafectate, ceeea ce propagă efectele negative asupra întregului șeptel.  
La cealaltă extremă, UAT-ul Izvoarele Sucevei are o pondere de pajiști afectate sub 8%, 

ceea ce propagă un efect benefic: pajiști mai întinse și mai puțin afectate (vezi fig. 11).  
Partea estică a zonei montane a județului Suceava are rate mari de pajiști afectate. Acest 

fapt este generat de utilizarea extensivă a terenurilor, dar se poate lua în considerare și o expunere 
climatică mai agresivă din partea ciclonului Siberian. Această afirmație este susținută pe forma de 

”front” a zonei expuse și afectate. 
 



 
Fig. 6: Ponderea pajiștilor degradate în anul 2018 pentru UAT-uri zona montană a județului 

Suceava 
 
 
 
Județul Neamț 
 
Suprafața pajiștilor în anul 2018 

Cele mai mari suprafețe de pajiști se întâlnesc UAT-urile Dămuc, Hangu, Borca și chiar 

Poiana Teiului. Majoritatea UAT-urilor dispun de suprafațe de peste 2000 ha. Suprafețe ale 
pajiștilor mai mici se regăsesc în UAT-urile Dumbrava Roșie, Piatra Neamț, Dobreni, Ghindăoani, 

în zona apropiată de șes(vezi fig. 7). Aceste UAT-uri fac parte mai degrabă din zona colinară 
decât din zona montană (fapt ilustrat de evoluția în timp a legislației privind delimitările zonei 
montane).  

Pe de altă parte se semnalează în zona perimontană ferme de animale (mai ales de oi) de 
tip afacere (un proprietar are 400 – 1.000 de oi) ceea ce afectează gospodarii care au efective 
mai mici și nu mai au acces la pajiștile obștești.  
 
Ponderea pajiștilor în anul 2018 față de anul 1990 

Evoluția în timp a suprafețelor destinate pajiștilor este echilibrată.  

Există UAT-uri care au redus suprafețele, mai accentuat la Piatra Neamț, Dobreni; mai 
puțin accentuat la Borlești, Alexandru cel Bun, Bălțătești (pe zona perimontană), dar și la Bicaz, 

Pipirig, Grințieș, Poiana Teiului, Farcașa, Borca.  
Ponderea pajiștilor în anul 2018 față de anul 2002 

În Mileniul III a crescut suprafața pajiștilor la Negrești și Ghidăoani și mai puțin accentuat la 
Piatra Neamț și Dobreni.  

 



 
Fig. 7 : Suprafața pajiștilor pentru UAT-uri zona montană a județului Neamț 

 
Aspectul general al județului evidențiază o scădere generalizată a suprafețelor pajiștilor, 

mai accentuat la Borlești și Borca. Celelalte UAT-uri nemenționate se distribuie în jurul mediei 

ratei de scădere a suprafețelor. Deci, în ultimii 16 de ani, suprafețele destinate pajiștilor s-au 
redus (vezi fig. 8). 

 

 
Fig 8 : Raportul pajiștilor la nivelul anului 2018 comparativ cu anul 2002 

pentru UAT-uri zona montană a județului Neamț 
 
Suprafața pajiștilor degradate în anul 2018 (După datele din POIM - 2018) 



Procesul de degradare a pajiștilor este generalizat la nivelul județului Neamț, mai accentuat 
în Borca, Pipirig, Hangu, Bicazu Ardelean, Bicaz Chei, Dămuc, urmate de Poiana Teiului (vezi 
fig. 9). Gruparea relativă a UAT afectate poate sugera o cauză climatică asociată procesului de 
degradare. Comuna Ceahlău contrazice oarecum această afirmație. Suprafețe degradate mici se 
semnalează în zona perimontană.  

 
Fig 9: Suprafața pajiștilor degradate în anul 2018 pentru UAT-uri zona montană a județului 

Neamț 
 

Imbunatatirea cantitatii si calitatii productiilor agricole si animaliere in zona montana 

presupune si exploatarea si utilizarea durabila a resurselor, prin aplicarea celor mai eficiente si 

nepoluante tehnologii, perfectionarea tehnicilor si tehnologiilor de cultivare, recoltare, pastrare si 

manipulare a materiei prime, etc. 

.Rezultate, stadiul realizării obiectivului, concluzii şi propuneri pentru  

                               continuarea proiectului: 

   Diseminarea rezultatelor cercetarii s-a facut prin participarea si promovarea cu standuri 

produse montane la manifestari precum  Noaptea cercetatorilor  care a avut loc in data de  28 

.09 .2019  .De asemenea rezultatele cercetarii au fost evidentiate si prezentate in cadrul unor 

comunicari stiintifice  in cadrul unor lucrari stiintifice dupa cum urmeaza :          

  - Dr.ing. CS I Rusu Mariana , Dr,.ing. CS II Radac Mariana 

     - Satul romanesc de munte , argumentul eternitatii poporului roman  

-  Dr. Ing. CS I Mariana RUSU 
   -  Rolul cercetării științifice în identificarea și promovarea produsului montan de calitate 



- DR. Ing. CS I Mariana RUSU*  Biolog Sonia POPA** (Agenția Națională a Zonei 

Montane) 

–„Pășunile izvor de sănătate...sau surse de îmbolnăvire? Rolul lor în obținerea produselor 

montane sănătoase” 

-Ec. CS III Emilia COSTIN 

– Scurtă călătorie în istoria produsului montan - Arealul Mărginimii Sibiului. 

-Dr. Ing.CS II MarianaRĂDAC  

 – Valorificarea plurivalențelor arbuștilor în zona montană 

Stadiul realizării obiectivului -Activităţile au fost realizate la timp conform obiectivului fazei. 
 

    FAZA 2 / 2020   Stabilirea situației reale  a pajiștilor și a stadiilor  

                           de    degradare a acestora   

 

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului: 

A 2.1  – Chestionarea in teren asupra capacității de pășunat și a modului de administrare a 

pajiștilor 

A.2.2 Identificarea suprafetelor de pajiști care se încadrau sub incidența măsurilor de agro-

mediu 

   În etapa F II / 2020 a proiectului participanții la realizarea proiectului au efectuat 

activități după cum urmează :   

 În  cadrul Activității A 2.1 -Realizarea de chestionare în teren asupra capacității de pășunat 

și a modului de administrare a pajiștilor 

În cadrul Activității 2.2 s-a urmărit Identificarea suprafețelor de pajiști care se încadrau 

sub incidența măsurilor de agro-mediu 

 Conducătorul de proiect ICDM CRISTIAN SIBIU a realizat chestionare în 6 localități din județul 

Sibiu , și anume : Boița, Cristian , Orlat , Sadu , Râu Sadului și Tălmăcel , toate din zona de 

munte a județului Sibiu .  

Partenerul P1 ICDCRM Miercurea Ciuc a realizat chestionare și a sintetizat date pentru 

județul Harghita .  



Cel de-al doilea partener , P2 INCE CEMONT a realizat chestionare pentru  zona de munte a 

județelor Alba, Bacău, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Neamț și Suceava, pentru 

valorificarea superioară a resurselor vegetale și animale existente la nivel local.     

Rezultatele, beneficiile preconizate, profit estimat, rentabilitate. 

In etapa  2 a proiectului  ADER 16.3.4 desfasurata in anul 2020   au fost realizate activități după 

cum urmează :  

A 2.1  – Chestionarea în teren asupra capacității de pășunat și a modului de administrare a 

pajiștilor 

A.2.2 Identificarea suprafețelor de pajiști care se încadrau sub incidența măsurilor de agro-

mediu 

  Faza a II – a proiectului 16.3.4  s-a ocupat  de  obținerea de date concrete asupra modului 

real de administrare a pajiștilor și a modului de încadrare în măsurile de agromediu , date 

concrete asupra modului  de  valorificare a pajiștilor cu diferite specii de animale  , studiul 

privind potențialul productiv al raselor de animale specializate  Datele  au fost folosite pentru 

întocmirea raportului de cercetare a fazei . 

 



 

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei: 
Obținerea de date concrete asupra modului real de administrare a pajiștilor și a modului de 

încadrare în măsurile de agromediu / raport de cercetare 

  Pentru Etapa 2 / 2020  rezultatele  preconizate  a se obține sunt legate de identificarea 

și analiza stadiului actual al pajiștilor permanente situate în zona de munte a județelor  Sibiu  

pentru CP ICDM Cristian Sibiu ,  județul Harghita pentru P1 -ICDCRM Miercurea Ciuc  și 

județele Alba, Bacău, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Neamț și Suceava, pentru 

valorificarea superioară a resurselor vegetale și animale existente la nivel local, în contextul 

schimbărilor socio-economice și climatice actuale, cu respectarea condițiilor de agromediu, 

conservarea biodiversității și protecția mediului .  

 

 



 

 

Foto 2   Valorificarea terenurilor în pantă în zona montană    Zona Boița Județul Sibiu  

 

 



 

  Foto 3  Gospodărie din zona montană   Zona Cristian Județul Sibiu  

 
  În cadrul etapei 2 / 2020 a proiectului s-a urmărit obținerea de informații și date concrete 

din arealul luat în studiu privind modul  real de administrare a pajiștilor , precum și  a 

modului de încadrare în măsurile de agromediu  

     Rezumatul fazei şi lucrarea în extenso - activităţi efectuate/rezultate 

obţinute/costuri faţă de Planul de realizare propus.  

 In cadrul Fazei II a proiectului au fost organizate deplasări în teritoriu unde s-a efectuat  
identificarea exploatațiilor ce vor fi luate în studiu,  descrierea resurselor naturale utilizate 
în procesul de producție, pregătirea terenului în vederea amplasării culturilor în loturile 
experimentale.     
 

  Activitățile prevăzute a se realiza în cadrul etapei: 

Activitatea 2.1. Chestionarea în teren asupra capacității de pășunat și a modului de 

administrare a pajiștilor; 



 Activitatea 2.2. Identificarea suprafețelor de pajiști care se încadrau sub incidența măsurilor 

de agro-mediu; 

 

 Echipa de implementare a proiectului alcatuită din cercetători ai ICDM Cristian Sibiu , 
ICDCRM  Miercurea Ciuc judetul Harghita si INCE Cemont   Bucuresti au procedat la 
organizarea deplasărilor în teren și pe baza unui chestionar au obținut informații pertinente 
privind situația reală a gospodăriilor și a patrimoniului pastoral din arealul luat în studiu ( 
localitățile   Boița , Orlat , Cristian ,Sadu  , Raul  Sadului și Tălmăcel   judetul Sibiu ),   și 
informații și date statistice privind situația pășunilor   din zonele montane ale  județelor   
Harghita  , Neamț , Bistrița Năsăud și Suceava  ,Alba , Maramureș și Cluj .   

 

Chestionarul de culegere date din teritoriu a cuprins următoarele capitole privind : 

F2 

 1. Terenuri 

Răspândire şi distribuire: defilee, văi, depresiuni, coaste (o descriere sumară) 

Destinații (pășuni, fânețe, ) 

SUPRAFATA DETINUTA: 1.  ARABIL  

                                               2. PASUNE 

Arii de cultură (în gospodărie, pe terenuri aflate departe de sat);  

Inițiative antreprenoriale (în fermă); 

 

2. Flora spontană 

FACTORI LIMITATIVI -BURUIENI 

                                          -VEGETAȚIE LEMNOASA 

                                          -MUSUROAIE INȚELENITE  

Ierburi, arbuşti, arbori (care trăiesc în vecinătate ) 

Inițiative antreprenoriale: supra cultivare și culturi speciale  

3. COMPOZIȚIA FLORISTICĂ 

4. PRODUCȚIA DE MASĂ VERDE  

5.TÂRLIRE 

6.SUPRAÎNSĂMÂNȚARE 

7.TEHNOLOGII DE ÎNTREȚINERE  - 1.FÂNEAȚĂ 

                                                - 2. PĂȘUNE 

   

8.PROVENIENȚĂ, SITUAȚIE LEGALĂ  

9. NECESAR DE PĂȘUNE 

10.DURATA SEZONULUI DE PĂȘUNAT 
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Sinteza raportului de cercetare 

Zona montană se caracterizează prin limitări naturale ale productivităţii agricole, care 
conduc la producţii vegetale și animale reduse, din cauza unor condiţii climatice şi biofizice 
nefavorabile desfăşurării în condiţii optime a activităţilor agricole (Ordin privind aprobarea 
criteriilor de încadrare şi a listei localităţilor din zona montană Publicat în: Monitorul Oficial 
Nr. 224 din 22 martie 2019).  

     Activitatea 2.1. Chestionarea în teren asupra capacității de pășunat și a modului de 
administrare a pajiștilor (date concrete asupra modului de administrare a pajiștilor)  
Acțiunile CP ICDM CRISTIAN SIBIU în cadrul  Activității 2.1 s-au soldat cu concluzii 
referitoare la stadiul pășunilor din zona studiată , precum și la un set de măsuri care să 
fie aplicate de către cei interesați pentru o mai bună exploatare și gospodărire a pășunilor 
din arealul studiat .   Pe teritoriul județului Sibiu Conducătorul de proiect  ICDM Cristian  a 
constatat  că există și suprafețe de pajiști care sunt răspândite în condiții inadecvate altor 
culturi, plantații de pomi și vii sau alte moduri de folosință agricolă .De aceea fermierii, 
proprietarii ,  înainte de a efectua lucrări specifice de îmbunătățire a covorului ierbos prin  
diferite metode și mijloace cunoscute, au efectuat lucrările de eliminare a factorilor 
limitativi cum ar fi:  eroziunea solului ( Cristian ) excesul sau lipsa de umiditate , reacția 
acidă a solului ( Păltiniș -1437 m altitudine ) , invazia de vegetație lemnoasă și buruieni , 
alcalinizare , etc . Intensitatea procesului de eroziune la Cristian ICDM este determinată de 
factori orografici ( forma și expoziția versanților ), însușirile solului ( structura , textura ) dar 
mai ales pășunatul irațional , abuziv practicat de-a lungul anilor , încărcarea pășunilor cu 
animale peste limită , supratârlirea cu animale și apariția golurilor în vegetație , circulația 
din deal în vale a animalelor pe pășune .  În acest context , în ultimii 3 ani  s-au luat măsuri 
pentru stoparea acestui fenomen . Ne-am limitat la sezonul de pășunat , optând pentru cel 
optim între Sfântul Gheorghe ( 23 aprilie ) și Sfântul Dumitru ( 26 octombrie ) pentru zona 
Cristian și Sfinții Constantin și Elena  ( 21 mai ) și Sfantul Dumitru ( 26 octombrie ) pentru 
zona Păltiniș , Gura Râului , Râul Sadului , Tălmăcel , Orlat  

Pentru P1 Partenerul 1 ICDCRM Miercurea Ciuc raportul de cercetare pentru faza 2 

cuprinde date concrete asupra modului real de administrare a pajistilor și a modului de 

încadrare în măsurile de agromediu, situația generală a repartiției pășunilor și fânețelor în 

județul Harghita, respectiv repartiția solurilor pe categorii de folosințe.  

Suprafața totală a județului Harghita este de 663.900 ha, din care 396.552 ha este teren 

agricol, ceea ce reprezintă 60% din suprafața totală și 40 % teren neagricol, adică 267.348 ha.  

Tabel 1. Repartiția terenurilor din județul Harghita 

Suprafață totală (ha) Teren agricol (ha) Teren forestier (ha) Teren neforestier 

(ha) 

663900 396552 225024 42324 

 

Dinamica pășunilor și fânețelor până în 2009 și situatia actuală este utilă pentru a 

evidenția ușoara creștere a acestora în detrimentul terenurilor agricole cultivate. Acest fapt se 

datorează creșterii efectivelor de animale din ultima decadă în corelație cu subvențiile APIA. 

În schimb, chiar dacă se observă doar o ușoară creștere a suprefețelor acoperite cu pășuni și 



fânețe, pozițiile geografice s-au schimbat în sensul că multe din pășuni s-au deteriorat chiar 

prin împăduriri, iar altele care erau terenuri agricole productive, au fost lăsate să se transforme 

în păsuni și/sau fânete. 

 

Tabel 2. Categoria de folosința a fondului funciar și suprafețele acestora în perioada 2001-

2009 

 

               Tabel 3. Modul de folosința a fondului funciar și tipul de proprietate 

 

 

Datele sunt obținute de la Institutul Național de Statistică, iar date centralizate nu 

există decât până în anul 2014. Din interviurile realizate la DADR Harghita reiese faptul că 

dinamica anuală este nesemnificativă, iar datele prezentate în tabelul anterior sunt relevante. 



Astfel se observă dominanța proprietății private, variabilitatea tipului de utilizare, fapt 

relevant pentru prezentul studiu. 

Repartiția pășunilor pe clase de calitate 

Calitatea unui sol este determinată de mai mulți factori, pe baza cărora se calculează 

bonitarea terenurilor; acești factori sunt: temperatura aerului, precipitații atmosferice, 

gleizare, pseudogleizare, textura și poluarea solului, panta și expoziția terenului, alunecări de 

teren, adâncimea apei freatice, inundabilitatea terenului, porozitatea, conținutul în CaCO3, 

reacția, volumul edafic, rezerva de humus, excesul de umiditate și conținutul de schelet al 

solului. 

Tabel 4. Repartiția pășunilor pe clase de calitate 

 

 

 P2 INCE     CEMONT   a efectuat studii in cadrul    Activității 2.1. Chestionarea în teren 

asupra capacității de pășunat și a modului de administrare a pajiștilor (date concrete asupra 

modului de administrare a pajiștilor)  pentru Județele Alba, Bacău, Bistrița-Năsăud, Cluj, 

Maramureș, Neamț și Suceava și a factorilor care marchează degradarea acestora prin acțiune 

directă, acțiune indirectă, acțiune conjugată , urmărind  să se evidențieze capacitatea de 

pășunat, modul de administrare a pajiștilor în funcție de formele de proprietate și de asumare 

strategică. 

Există mai mulți factori naturali și antropici care influențează  modul de manifestare a 

generozității terenului în practicile agro-pastorale și silvo-pastorale. Unii sunt lăsați la 

dispoziția mecanismelor naturale (climatice, pedologice, hidrologice), altele solicită 

intervenția energică a oamenilor atât pentru reducerea impactului asupra parametrilor de 

productivitate și de peisaj, cât și pentru ameliorarea producției și a productivității de biomasă 

(iarbă sau fân) într-o eco-agronomie tot mai exigentă.  

Sub aspect metodologic s-a urmărit investigarea următoarelor aspecte: 

- Stabilirea suprafețelor totale de pajiști la nivelul UAT-urilor montane din județele Alba, 

Bacău, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Neamț și Suceava; 

- Stabilirea suprafețelor de pajiști degradate  la nivelul UAT-urilor montane din județele 

Alba, Bacău, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Neamț și Suceava; 

 



Activitatea principală a constat în  colectarea datelor privind aspectele indicate anterior, 

luându-se în calcul cele mai recente date.  

Structurile de date au fost furnizate de către următoarele instituții publice, cu atribuții în 

centralizarea datelor provenite din teritoriul UAT-urilor, respectiv Direcțiile Județene Agricole, 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Mediului.  

Colectarea, prelucrarea și centralizarea structurilor de date a fost secondată de realizarea 

suportului grafic și cartografic. Modelarea datelor și reprezentarea lor spațială sub formă 

grafică și cartografică a fost realizată cu ajutorul tehnologiei  open-source . 

Suprafața totală pajiști permanente la nivelul UAT-urilor din zona montană 

Județul Alba 

În județul Alba există un număr de 45 UAT-uri situate în zona montană extinsă (Ordin MADR 

97/2019). În urma analizei pajiștilor din județul Alba, asistată de GIS, se relevă faptul că 

suprafața totală a pajiștilor de pe cuprinsul celor 45 de UAT-uri montane la nivelul anului 2019  

însumează 113208,69 ha (APIA, 2019). Cea mai redusă suprafață a pajiștilor montane se 

înregistrează în comuna Șibot, respectiv  724,17 ha, în timp ce UAT-ul cu cele mai extinse 

pajiști este orașul Zlatna  cu  6450,08 ha (APIA, 2019). 

Județul Băcău 

În județul Bacău există un număr de 23 UAT-uri situate în zona montană extinsă (Ordin MADR 

97/2019). Suprafața totală a pajiștilor de pe cuprinsul celor 23 de UAT-uri montane la nivelul 

anului 2019 însumează 41231,84 ha (APIA, 2019). Cea mai redusă suprafață a pajiștilor montane 

se înregistrează în comuna Bogdănești respectiv 454,7 ha și cea mai mare suprafață în comuna 

Făget, respectiv 5138,35 ha (APIA, 2019). 

Județul Bistrița-Năsăud 

În județul Bistrița-Năsăud există un număr de 37 UAT-uri situate în zona montană extinsă (Ordin 

MADR 97/2019). În urma analizei pajiștilor din județul Bistrița-Năsăud, asistată de GIS, se relevă 

faptul că suprafața totală a pajiștilor de pe cuprinsul celor 37 de UAT-uri montane la nivelul 

anului 2019 însumează 116663,88 ha (APIA, 2019). Cea mai redusă suprafață a pajiștilor 

montane se înregistrează în comuna Prundu Bârgăului, respectiv 975,54 ha, în timp ce UAT-ul 

cu cele mai extinse pajiști este comuna Telciu cu 7005,96 ha (APIA, 2019). 



Județul Cluj 

La  nivelul județului Cluj sunt 40 de UAT-uri situate în zona montană extinsă (Ordin MADR 

97/2019). Suprafața totală a pajiștilor de pe cuprinsul celor 40 de UAT-uri montane la nivelul 

anului 2019 însumează 111132,78 ha (APIA, 2019). Cea mai redusă suprafață a pajiștilor 

montane se înregistrează în comuna Săndulești, respectiv 615,07 ha, în timp ce UAT-ul cu cele 

mai extinse pajiști este comuna Mărgău, respectiv 6740, 51 ha (APIA, 2019). 

Județul Maramureș 

La  nivelul județului Maramureș sunt 53 de UAT-uri situate în zona montană extinsă (Ordin MADR 

97/2019). Suprafața totală a pajiștilor de pe cuprinsul celor 53 de UAT-uri montane la nivelul 

anului 2019 însumează 138603,60 ha (APIA, 2019). Cea mai redusă suprafață a pajiștilor 

montane se înregistrează în oraș Cavnic, respectiv 138,30 ha și cea mai mare suprafață în oraș 

Târgu Lăpuș, respectiv 9538,32 ha (APIA, 2019). 

Județul Neamț 

În județul Neamț există un număr de 28 UAT-uri situate în zona montană extinsă (Ordin MADR 

97/2019).  Suprafața totală a pajiștilor de pe cuprinsul celor 28 de UAT-uri montane la nivelul 

anului 2019 însumează 54771.92 ha (APIA, 2019). Cea mai redusă suprafață a pajiștilor montane 

se înregistrează în comuna Dumbrava Roșie, respectiv 390,24 ha și cea mai mare suprafață în 

comuna Dămuc, respectiv 5920,22 ha (APIA, 2019). 

Județul Suceava 

În județul Suceava există un număr de 45 UAT-uri situate în zona montană extinsă (Ordin MADR 

97/2019). Suprafața totală a pajiștilor de pe cuprinsul celor 45 de UAT-uri montane la nivelul 

anului 2019 însumează 104136,63 ha (APIA, 2019). Cea mai redusă suprafață a pajiștilor 

montane se înregistrează în comuna Voitinel, respectiv 152,03 ha și cea mai mare suprafață în 

comuna Fundu Moldovei, respectiv 5919,78 ha (APIA, 2019). 

Situația pajiștilor degradate 

   Pajiştile montane reprezintă una din cele mai mari bogăţii naturale regenerabile ale zonei. 

În ultima vreme constatăm cu îngrijorare o abandonare parţială sau totală a patrimoniului 

pastoral cu consecinţe grave pentru viitorul apropiat sau mai îndepărtat al creşterii animalelor 

erbivore pe plaiurile mioritice. 



Trecerea la agricultura durabilă se face din mers după îmbunătăţirea covorului ierbos.  

Scăderea încărcăturii de UVM /ha de pajiști, arată că suntem într-un proces de trecere de la o 

agricultură intensivă la cea extensivă, în armonie cu protejarea mediului. 

Zona montană studiată dispune de suprafeţe extinse de pajişti şi păşuni, menţinute în această 

condiţie prin practicarea de-a lungul timpului a unei agriculturi tradiţionale extensive 

(păşunat şi cosit).  

   Cu toate acestea, în ultimii ani, calitatea păşunilor şi fâneţelor s-a degradat din cauza 

reducerii numărului de animale, abandonului sau lipsei lucrărilor de întreţinere a acestora. 

Rasele de animale existente, adaptate la condiţiile naturale, sunt principalele furnizoare de 

materii prime de calitate care pot fi mai bine valorificate în viitor, datorită creşterii cererii de 

produse tradiţionale şi de calitate, dar şi datorita accentuării crizei alimentare la nivel mondial. 

Existenţa tradiţiilor şi cunoştinţelor legate de obţinerea şi procesarea produselor montane, 

coroborată cu noua legislaţie europeană privind etichetarea produselor montane, reprezintă o 

oportunitate pentru dezvoltare. 

   Cauzele naturale de degradare a pajiștilor sunt determinate de caracteristicile agrochimice 

ale solurilor și de particularitățile locale ale condițiilor climatice. Astfel, în proporție de peste 

60% din suprafață, pajiștile permanente sunt instalate pe soluri cu reacție acidă, ce determină 

o scădere accentuată a speciilor de leguminoase în favoarea unor specii cu valoare furajeră 

foarte scăzută (Nardus stricta). Excesul prelungit de umiditate în sol, fără executarea unor 

lucrări de drenare a apei, duce la apariția unor specii adaptate la acest regim de umiditate (de 

exemplu, piciorul cocoșului), lipsite de valoare furajeră pentru animale. De asemenea, 

temperaturile scăzute din timpul iernii sau de la începutul primăverii, cât și perioadele 

secetelor de vară afectează puternic structura floristică a pajiștilor, prin dispariția unor specii 

valoroase de graminee și de leguminoase de pajiști, în favoarea speciilor mai puțin valoroase, 

dar mai bine adaptate acestor condiții. 

   Metodele de exploatare și întrținere sunt cauzele principale ale degradării floristice a 

pajiștilor, determinate fie de supraexploatarea fie de subexploatarea lor. Aceste două moduri 

de exploatare nu țin seama de încărcătura (capacitatea) optimă de pășunat (numărul de 

animale), determinată în funcție de potențialul de producție a pajiștilor pe durata perioadei 



de pășunat. În zona de nord est a țării, pajiștile de munte sunt degradate floristic în special din 

cauza subîncărcării cu animale.  

   La aceste două moduri de exploatare, care degradează structura floristică a covorului 

vegetal, se adaugă numeroase alte cauze determinate de neaplicarea unor lucrări speciale de 

ameliorare:  

- pășunatul continuu (în proporție de peste 80%), fără existența repausului de refacere 

vegetativă a plantelor;  

- extinderea pășunatului pe timp de iarnă (acest tip de pășunat determină dispariția unor plante 

tinere, provenite din autoînsămânțarea de la sfârșitul verii - începutul toamnei a unor specii 

valoroase de pajiști);  

- pășunatul pe timp nefavorabil (precipitații abundente sau de lungă durată, ce determină 

excesul de umiditate a solurilor); 

- lipsa lucrărilor de corectare a dezechilibrelor în întreținerea plantelor de pajiști și  lipsa unor 

măsuri de reducere a ponderii unor specii nevaloroase, care afectează calitatea pajiștilor și 

starea de producție și de sănătate a animalelor. 

   Prin plantele furajere din pajişti se intensifică procesul de fotosinteză din ecosisteme şi se 

introduce în sol o cantitate mai mare de materie organică, menţinându-se în sol o viaţă 

biologică activă. Prin rădăcinile plantelor furajere de pajişti, care au rol de liant în prezenţa 

materiei organice, se limitează sau se opreşte procesul de distrugere a structurii granulare a 

solurilor. 

Alături de administrarea gunoiului de grajd, plantele furajere de pajişti au un rol însemnat în 

menţinerea conţinutului de humus din sol, fapt ce imprimă o portanţă ridicată solului. O  

contribuţie esenţială îşi aduc plantele furajere din pajişti pentru creşterea capacităţii de 

reţinere a apei şi a posibilităţii de a o ceda când plantele au nevoie de ea. 

   În cadrul zonei montane, economia agricolă montană, economia forestieră şi cea agroturistică 

se întrepătrund. Economia agricolă montană, în mare parte ecologică sau organică, axată pe 

economia pastorală (creşterea vacilor cu lapte, a tineretului taurin şi activităţile pastorale de 

oierit estival), poate fi împletită, prin pluriactivitate, cu recoltarea şi prelucrarea fructelor de 

pădure şi a plantelor medicinale din flora spontană montană, iar ambele conexate cu activităţi 



agroturistice de iarnă şi vară sau legate de obiceiurile pastorale şi etnofolclorice, religioase, 

spirituale, activităţi sportive şi de drumeţie, toate acestea constituind căi de sporire 

importantă a economiei rurale montane, de valorificare superioară a capitalului natural al zonei 

de munte. 

   Extinderea agriculturii montane este o necesitate pentru România. Spre deosebire de zona 

de şes şi cea colinară, densitatea populaţiei în zona de munte este de circa 2,5–3 ori mai mică, 

iar contribuţia economiei montane (agricultură, silvicultură – exploatare forestieră, agroturism, 

eco-economie rurală montană non-agricolă, habitat) reprezintă circa 8–10% din producţia 

agricolă a României. Pentru a remarca marea discrepanţă între economia montană a României 

şi, de exemplu, a Elveţiei sau Austriei, este suficient să amintim faptul că în cazul celor două 

ţări (montane) economia montană (în mod deosebit cea agroturistică montană) contribuie cu 

40–60% la economia agricolă a ţărilor respective. În acelaşi timp, având în vedere şi structura 

pe forme de relief a ţărilor menţionate, populaţia montană este mai numeroasă, ponderea şi 

densitatea acesteia fiind cu mult mai mare comparativ cu cea a României. 

Activitatea 2.2. 

Identificarea suprafețelor de pajiști care se încadrau sub incidența măsurilor de agro-mediu 

(Stabilirea pajiștilor care se încadrează în criteriile impuse de măsurile de agro-mediu)  

Identificarea suprafețelor de pajiști și pășuni s-a făcut plecând de la datele preliminare primate 

de la APIA privind totalul suprafețelor de teren pentru care s-au acordat subvenții de agro-

mediu. Identificarea acestora în teren ne-a condus la concluzia că cele mai multe terenuri sunt 

în zone naturale protejate, astfel încât Măsura 10 – agro-mediu și climă cu opt pachete poate 

fi aproape în întregime suprapusă peste principalele tipuri de habitat cu o valoare crescută a 

florei și faunei. Astfel că, terenurile pentru care se pretează pachete de agromediu, le vom 

clasifica în funcție de habitatul natural, astfel că, în județul Harghita, mare parte din pășuni 

aparțin aproape tuturor habitatelor naturale în afară de habitatele costiere și marine , foarte 

multe din acestea având regim de protecție. Regimul de protecție este încadrat de la regim 

strict până la arii Natura 2000. Multe din aceste suprafețe exploatate corespund condițiilor de 

agromediu.  

Măsurile de mediu și climă promovează, "atât în cazul pajiștilor permanente naturale și 
seminaturale, cât și în cazul livezilor tradiționale utilizate extensiv sau al terenurilor arabile 
practicarea unei agriculturi care presupune evitarea sau limitarea utilizării utilajelor grele și 
evitarea chimizării alături de aplicarea tehnicilor agricole tradiționale folosite (ce se reduc 
în fond la un pășunat non-intensiv și la stabilirea unor date și metode de aplicare a cositului) 
vor favoriza menținerea habitatelor prioritare și a speciilor importante, a fondului cultural 
tradițional, precum și o utilizare rațională a resurselor naturale" (APIA, 2020, p.6). De 
asemenea, aceste măsuri  au scopul  să "încurajeze continuarea activităților agricole în 
zonele cu o valoare de mediu ridicată, dar în special în zonele care se confruntă cu 



constrângeri naturale și în zonele montane, precum și evitarea abandonului acestor zone" 
(APIA, 2020, p.6). 

 Chestionarele efectuate de catre   CP ICDM Cristian  au scos în evidență faptul că suprafețele 
de teren deținute de către proprietari (gospodării țărănești) sunt în număr mic, majoritatea 
nerespectând legislația în vigoare pentru incadrarea în aceste măsuri. 

    

    Tabel 6.  

                       Localitatea                                 Gospodăria                    Suprafața Agromediu 

1 Sadu Luca Ioan 6,11 ha 

2 Sadu Barb Maria 13,27 ha 

3 Sadu Hanea Elena  1,82 ha 

4 Rîu Sadului Poplăcean Mihaela  20,01 ha 

5 Rîu Sadului Cerciu Marian 9,89 ha 

6 Cristian Motronea Ioan 5,56 ha 

7 Cristian Motronea Adrian 1,35 ha 

8 Boița Basarabă Nicolae  12 ha 

9 Boița Bădilă Vasile 28,68 ha 

10 Tălmăcel Deac Ana 16,00 ha 

11 Tălmăcel Marcu Elena 44,67 ha 

              

    Uneori gospodarii   nu au  efectuat nici  activități minime necesare ,suprafețele fiind 
menținute într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare  doar prin pășunat cu 
asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha, cu animalele pe care fermierul le 
exploatează sau prin  cositul anual pe pajiștile permanente, potrivit prevederilor legislației 
specifice în domeniul pajiștilor.  

   În cazul pajiștilor permanente situate la altitudini mai mari de 1400 m menținute într-o 
stare adecvată pentru pășunat (ICDM) activitatea minima a constat în pășunat, cu asigurarea 
unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele ovine Țurcană deținute de către institut. 

 

P1 Partenerul 1 ICDCRM Miercurea Ciuc a furnizat următoarele date pentru etapa aII -a  

proiectului  Activitatea 2.2.  : 

Analizând distribuția pe localități a condițiilor de agromediu, utilizând testul de 

corelație Pearson (0.56) se poate observa relația pozitivă semnificativă a raportului suprafețe 



pajiști permanente - condiții agromediu. Din analiza de regresie liniară se poate observa panta 

tendinței, ceea ce ne conduce la concluzia că zonele cu suprafețe considerabile de pășuni nu 

sunt suficient utilizate pentru condiții de agromediu. Se recomandă începerea unei campanii 

de informare a populației pentru îmbunătățirea situației existente. 

 Din datele expuse  pentru județul Harghita se desprinde concluzia că, în cazul celor 

mai valoroase pășuni și fânețe din punct de vedere al biodiversității sunt totodată și zonele 

cu cel mai intens pașunat. Astfel că pe aceste terenuri se impune pe lângă condițiile de mediu 

să fie integrate cât mai multe condiții de agromediu. Astfel că, pajiști cu înaltă valoare naturală 

se găsesc în zonele de luncă și pajiști înalte, fapt dovedit și de specificul transhumanței. În 

perioadele de primăvară, pășunatul se face îndeosebi în zonele joase mai călduroase după care 

se urcă spre zonele înalte.   

 

P2   PARTENERUL P2 INCE CEMONT  consideră că pentru etapa a 2- a temei de cercetare 

provocarea o constituie identificarea situației reale a pajiștilor din zona montană a României 

(Studiu de caz – Județele Alba, Bacău, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Neamț și Suceava) și 

a factorilor care marchează degradarea acestora prin acțiune directă, acțiune indirectă, 

acțiune conjugată. 

Există mai mulți factori naturali și antropici care influențează  modul de manifestare a 

generozității terenului în practicile agro-pastorale și silvo-pastorale. Unii sunt lăsați la 

dispoziția mecanismelor naturale (climatice, pedologice, hidrologice), altele solicită 

intervenția energică a oamenilor atât pentru reducerea impactului asupra parametrilor de 

productivitate și de peisaj, cât și pentru ameliorarea producției și a productivității de biomasă 

(iarbă sau fân) într-o eco-agronomie tot mai exigentă.  

În contextul societății contemporane, adoptarea și implementarea măsurilor de agromediu 

respectiv de certificare ecologică se impun ca deziderate mai mult decât stringente în vederea 

redresării echilibrului relativ fragil al pajiștilor naturale carpatine. Din analiza relațională a 

studiilor de caz, dimensionate particular la nivel de județ, se poate conchide asupra faptului 

că pajiștile degradate constituie o reală problemă la care trebuie să se răspundă cu celeritate, 

în context pluridisciplinar, instituțional și normativ-formal. Dintre județele analizate, Alba și 

Maramureșul înglobează UAT-uri ce prezintă valori maximale îngrijorătoare cu privire la 

pajiștile degradate. Cauzele sunt conjugate, însă printre cele mai pregnant invocate de către 

cercetători sunt presiunea antropică asupra pajiștilor, suprapășunatul irațional respectiv 

degradarea terenurilor sub impulsul agenților exogeni. În ceea ce privește respectarea 

măsurilor de agromediu, remarcăm județele Bistrița-Năsăud (cu valori maximale de până la 

87.41% din ponderea totală a pajiștilor  permanente), Maramureș (cu valori maximale de până 

la 77.32% din ponderea totală a pajiștilor  permanente), Neamț (cu valori maximale de până la 

71.92% din ponderea totală a pajiștilor  permanente), Suceava (cu valori maximale de până la 

58.09% din ponderea totală a pajiștilor  permanente) și Cluj (cu valori maximale de până la 

50.5% din ponderea totală a pajiștilor  permanente). La polul opus, cu valori ce nu depășesc 



50% din ponderea totală a pajiștilor  permanente   se află județul Bacău (48.47%) și județul Alba 

(43.34%). 

În ceea ce privește certificarea ecologică a pajiștilor, remarcăm județele Maramureș (cu valori 

maximale de până la 77.32%), Cluj (cu valori maximale de până la 28.54% din ponderea totală 

a pajiștilor  permanente). La cealaltă extremă se află poziționate județele Suceava (cu valori 

maximale de până la 8.7% din ponderea totală a pajiștilor  permanente), Neamț  cu valori 

maximale de până la 5.62 % din ponderea totală a pajiștilor  permanente),  Bistrița-Năsăud (cu 

valori maximale de până la 3.5% din ponderea totală a pajiștilor  permanente) și Alba (cu valori 

maximale de până la 2.59% din ponderea totală a pajiștilor  permanente). Pentru județul Bacău 

nu există date. 

Analiza comparativă interjudețeană relevă discrepanțe mari în ceea ce privește ponderea 

pajiștilor certificate ecologic din totatul pajiștilor permanente și necesitatea unor politici și 

măsuri de stimulare mai accentuate  a fermierilor pentru a se implica în acest demers 

 

Rezultate, stadiul realizării obiectivului, concluzii şi propuneri pentru continuarea 

proiectului: 

 Rezultate: 

 Analizând rezultatele chestionarelor efectuate în teren, în arealul luat în studiu  ICDM 

Cristian Sibiu  a constat următoarele : 

Există și suprafețe de pajiști care sunt răspândite în condiții inadecvate altor culturi, plantații 

de pomi și vii sau alte moduri de folosință agricolă .De aceea fermierii, proprietarii ,  înainte 
de a efectua lucrări specifice de îmbunătățire a covorului ierbos prin  diferite metode și 
mijloace cunoscute, au efectuat lucrările de eliminare a factorilor limitativi cum ar fi:  
eroziunea solului ( Cristian ) ,excesul sau lipsa de umiditate , reacția acidă a solului ( Păltiniș 
-1437 m altitudine ) , invazia de vegetație lemnoasă și buruieni , alcalinizare , etc . 

Intensitatea procesului de eroziune la Cristian ICDM este determinată de factori orografici ( 
forma și expoziția versanților ), însușirile solului ( structura , textura ), dar mai ales pășunatul 
irațional , abuziv practicat de-a lungul anilor , încărcarea pășunilor cu animale peste limită , 
supratârlirea cu animale și apariția golurilor în vegetație , circulația din deal în vale a 
animalelor pe pășune .  În acest context , în ultimii 3 ani  s-au luat măsuri pentru stoparea 

acestui fenomen . Ne-am limitat la sezonul de pășunat , optând pentru cel optim între Sfântul 
Gheorghe ( 23 aprilie ) și Sfântul Dumitru ( 26 octombrie ) pentru zona Cristian și Sfinții 
Constantin și Elena  ( 21 mai ) și Sfantul Dumitru ( 26 octombrie ) pentru zona Păltiniș , Gura 

Râului , Râul Sadului , Tălmăcel , Orlat . 

Am evitat scoaterea animalelor pe pășune pe timp nefavorabil și timp umed. Am respectat 
încărcătura cu animale și am evitat suprapășunatul și supratârlirea. Am procedat de 
asemenea la fertilizarea cu gunoi de grajd 25 t / ha . 

S-au supraînsămânțat golurile de pe pajiște cu amestecuri de leguminoase și graminee perene 
( Lolium perene , Phleum prataense , Trifolium repens , Lotus corniculatus ) .  



S-a luat legătura cu reprezentanții ROMSILVA pentru stoparea pătrunderii porcilor mistreți pe 
pajiștile aparținând ICDM și în localitățile luate în studiu . 

În continuare urmărim ca suprafața respectivă să fie plantată cu nuci la distanță de 8 m în 
scopul fixării solului și stoparea eroziunii . 

Un alt aspect constatat și care a fost semnalat fermierilor a fost acela al combaterii 
vegetației lemnoase nevaloroase din pajișți . 

Pajiștile din zonele luate în studiu( premontane și montane ) sunt de origine secundară, 
vegetatia fiind mereu în competiție cu vegetația lemnoasă primară .  

Proprietarii nu au fost mereu conștienți de faptul că trebuie să execute lucrări anuale de 
curățire , speciile lemnoase extinzându-se tot mai mult și în procent tot mai mare  

În general se tinde spre ideea ca în cadrul perimetrelor pastorale să nu mai existe terenuri cu 
pantă mai mare de 30% , acestea finalizând cu trecerea spre forestier , ceea ce nu este cazul 
în cadrul ICDM cu pajistea de la Păltiniș, fiind proprietate publică a statului român. În cazul 
acesta o perioadă de 2-3 ani se va interzice pășunatul , se vor executa lucrări de igienă – de 
extragere de arbori uscați, doborâți de vant . 

Materialul rezultat va fi utilizat cu precădere la construcțiile pastorale sau la împrejmuiri .  

Deplasările în teren ale echipei de implementare a proiectului au scos în evidență faptul că 
pe aproximativ 30 % din suprafețele inventariate există o specie Pteridium aquilinum ( feriga 
) care a invadat pajiștile din zona premontană și montană.Feriga este o plantă ubicvistă , care 
tolerează în faza saprofită ( feriga cu spori ) o gamă largă a pH-ului ( 3-8,7 ) dezvoltându-se și 
pe soluri cu valori mai mari ale pH-ului .  Inmulțirea se face asexuat prin spori și pe cale 
vegetativă prin rizomi . Capacitatea de ramificare a rizomilor este destul de mare ,ea fiind 
greu de combătut . Feriga reduce în pășune cantitatea de furaj , iar în cazul în care este 
consumată dă un gust amar laptelui și produselor derivate  , dar produce concomitent 
intoxicări ale animalelor , mai ales în cazul taurinelor și cabalinelor . Ea se manifestă și sub 
formă de avitaminoză . 

Fiecare proprietar va recurge la metoda de combatere a acestei plante convenabilă: 

1. Combaterea mecanică prin cosirea , tocarea și călcarea cu animalele + discuit sunt 
cele mai uzitate metode . 

2. Combaterea termică prin incendiere, frunzele uscate și tulpinile  ard foarte bine , de 
aceea înaintașii le foloseau drept combustibil .   

3. Combaterea chimică folosind erbicide adecvate. În discuțiile purtate cu fermierii  

referitor la acest subiect a rezultat faptul că combaterea buruienilor din pajiști se 
deosebește de combaterea buruienilor din culturile de arabil , unde se ocrotește o 
specie ( grâu , triticale , etc. ) și se distrug restul speciilor concurente .  

Esențial pentru pajiști este compoziția floristică complexă ( graminee, leguminoase 
,alte specii ) în care se combate de regulă o specie dăunătoare , păstrând restul 
speciilor furajere .  



Inventariind suprafețele de pajiști din localitățile Cristian ( Păltiniș ) , Gura Râului , 
Orlat , Boița , Tălmăcel ( Tălmaciu ) s-au depistat și alte specii nevaloroase sau toxice 
, după cum urmează : 

- Veratrum album ( Știrigoaia )  Ovinele care consumă această plantă toxică în stadiile 
tinere prezintă o salivație abundentă , strănuturi și vomă .  

Pe terenurile Cristan III ( Păltiniș) s-a depistat o altă plantă toxică ( Colchicum autumnale ) – 
brândușa de toamnă – fiind foarte toxică datorită conținutului ridicat de colchicină , toate 
părțile plantei fiind foarte otrăvitoare . Prezența acestei specii poate provoca intoxicări la 
animalele tinere scoase la pășunat primăvara devreme .  

Ranunculus acer ( piciorul cocoșului ) poate provoca tulburări la taurine și cabaline prin 
protoanemonina care este activă în stomacul animalelor prin enzima ranunculină . Animalele 
prezintă depresie nervoasă și colici. Fermierii au fost sfătuiți să procedeze la combaterea prin 
tratamente și cosiri repetate .  

Toți fermierii intervievați aveau doar cunoștințe minime în domeniul întreținerii pajiștilor .În 
domeniul fertilizării acestora lucrurile se prezentau și mai grav . Fertilizările nu erau corecte 
,  inclusiv se fertilizau pajiști care nu se recomandau a fi fertilizate . Cercetătorii au 
recomandat fertilizarea organică prin târlire după metode științifice . S-a mai sugerat ideea 
că în cazul pajiștilor degardate să fie utilizate metode de refacere totală sau parțială , 
precum și stabilirea unui amestec de leguminoase perene , fiecare gospodar sau fermier să-și 
aprecieze singur sau cu sprijinul cercetătorilor amestecul de ierburi format . 

În ceea ce privește suprafețele de pășune care se încadreazaă în măsurile de agro-mediu  
Chestionarele efectuate de catre   CP ICDM Cristian  au scos în evidență faptul că suprafețele 
de teren deținute de către proprietari (gospodării țărănești) sunt în număr mic, majoritatea 
nerespectând legislația în vigoare pentru incadrarea în aceste măsuri. 

    

    Tabel 6.  

                       Localitatea                                 Gospodăria                    Suprafața Agromediu 

1 Sadu Luca Ioan 6,11 ha 

2 Sadu Barb Maria 13,27 ha 

3 Sadu Hanea Elena  1,82 ha 

4 Rîu Sadului Poplăcean Mihaela  20,01 ha 

5 Rîu Sadului Cerciu Marian 9,89 ha 

6 Cristian Motronea Ioan 5,56 ha 

7 Cristian Motronea Adrian 1,35 ha 

8 Boița Basarabă Nicolae  12 ha 

9 Boița Bădilă Vasile 28,68 ha 



10 Tălmăcel Deac Ana 16,00 ha 

11 Tălmăcel Marcu Elena 44,67 ha 

              

     Uneori gospodarii   nu au  efectuat nici  activități minime necesare ,suprafețele fiind 
menținute într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare  doar prin pășunat cu 
asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha, cu animalele pe care fermierul le 
exploatează sau prin  cositul anual pe pajiștile permanente, potrivit prevederilor legislației 
specifice în domeniul pajiștilor.  

În cazul pajiștilor permanente situate la altitudini mai mari de 1400 m menținute într-o stare 
adecvată pentru pășunat (ICDM) activitatea minima a constat în pășunat, cu asigurarea unei 
încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele ovine Țurcană deținute de către institut. 

P1 Partenerul 1 ICDCRM Miercurea Ciuc a furnizat următoarele date pentru etapa aII -a  

proiectului : 

Analizând distribuția pe localități a condițiilor de agromediu, utilizând testul de 

corelație Pearson (0.56) se poate observa relația pozitivă semnificativă a raportului suprafețe 

pajiști permanente - condiții agromediu. Din analiza de regresie liniară se poate observa panta 

tendinței, ceea ce ne conduce la concluzia că zonele cu suprafețe considerabile de pășuni nu 

sunt suficient utilizate pentru condiții de agromediu. Se recomandă începerea unei campanii 

de informare a populației pentru îmbunătățirea situației existente. 

 Din datele expuse mai sus pentru județul Harghita se desprinde concluzia că, în cazul 

celor mai valoroase pășuni și fânețe din punct de vedere al biodiversității sunt totodată și 

zonele cu cel mai intens pașunat. Astfel că pe aceste terenuri se impune pe lângă condițiile de 

mediu să fie integrate cât mai multe condiții de agromediu. Astfel că, pajiști cu înaltă valoare 

naturală se găsesc în zonele de luncă și pajiști înalte, fapt dovedit și de specificul 

transhumanței. În perioadele de primăvară, pășunatul se face îndeosebi în zonele joase mai 

călduroase după care se urcă spre zonele înalte.   

Practicile agricole tradiționale sunt încă destul de bine reprezentate în județul 

Harghita îndeosebi în zona înaltă a județului, acolo unde mecanizarea nu poate fi pretată. 

Pajiști importante pentru păsări sunt reprezentate de asociațiile vegetale, pășuni cu 

arbori, pășuni aluovionale ale văilor, asociații de lizieră cu ierburi înalte, turbării, turbării semi-

împadurite respectiv pașuni și pajiști la liziera pădurilor. 

Culturi verzi – Programul de înverzire a dus la crearea de coridoare de trecere pentru 

specii respectiv datorită intervențiilor agricole de mai mică amploare sunt refugii pentru specii 

din fauna locală. Totodată, acestea reprezintă la sfârșitul perioadei de vegetație o sursă 

însemnată de hrană de înaltă calitate nutritivă pentru pașunatul de toamnă. Aceste suprafețe 

se suprapun în mare parte peste terenurile agricole, terenurile agricole transformate în pășuni, 

sau chiar reînsămânțarea unor pașuni pentru creșterea valorii furajere a acestora. Aceste 



terenuri au o paletă mare de distribuție de la zonele depresionare până la zonele semi-înalte 

cu înălțimi de până la 1000 de metri. 

Adaptarea la efectele schimbărilor climatice prin utilizarea de specii autohtone 

rezistente, respectiv crearea de asociații vegetale rezistente pentru zonele cele mai expuse. 

Pășunile din zonele subcarpatice și depresionare ale județului sunt cele mai expuse. 

Pajiști importante pentru fluturi – sunt îndeosebi pajistile situate la înălțimi mari cu o 

biodiversitate ridicată a pajiștilor respectiv asociația vegetală cu păsuni cu ierburi înalte și cele 

situate la liziera foioaselor. 

 Flora spontană în funcție de tipul de habitat din zona studiată identificată pe teren 

Cadrul general de pășunat este optim pentru zonele vizitate cu unele excepții. Acestea 

sunt în zonele puternic pășunate, cum ar fi zona Șumuleu, pajiștile înalte din zona Munților 

Ciucului, dar avem zone chiar și în arii naturale protejate în care în urma pășunatului excesiv 

apar zone cu vegetație acidofilă invazivă. Acestea crează premizele apariției buruienilor, 

respectiv unor specii de arbuști invazivi. 

- Pajiști sărăturate continentale – Cod Natura 2000: *1340, Cod R1526 

- Lacuri și bălți distrofe naturale – Cod Natura 2000: 3160, Cod R2207 

- Râuri alpine și vegetația lor lemnoasă cu Myricaria germanica – Cod Natura 2000: 3230, Cod 

R4415 

- Pajiști alpine și boreale - Cod Natura 2000: 4060, Cod R3101, Cod R3104, Cod R3111  

- Tufișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium (Rhododendron myrtifolii – Pinetum mugi) 

- Cod Natura 2000: *4070, Cod R3105  

- Pajiști calcaroase subalpine; Cod Natura 2000: 6170, Cod R3402  

- Pajiști uscate seminaturale și faciesuri acoperite cu tufișuri pe substrat calcaros- Cod Natura 

2000: 6210  

- Pajiști cu Nardus stricta bogate în specii, pe substraturile silicioase ale zonelor muntoase - 

Cod Natura 2000: *6230, Cod R3608 91  

- Pajiști cu Molinia pe soluri turboase sau bogate în aluviuni argiloase (Molinia caerulea) - Cod 

Natura 2000: 6410, Cod R3710  

- Asociații de lizieră cu ierburi înalte hidrofile - Cod Natura 2000: 6430, Cod R3702, R3704, 

R3707, R3708, R3714  

- Pajiști aluviale ale văilor de râuri cu Cnidion dubii - Cod Natura 2000: 6440, R3716 - Pajiști de 

altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) – Cod Natura 2000: 6510; R3802  

- Fânațe montane - Cod Natura 2000: 6520; R3801  



- Fânațe împădurite - Turbării active - Cod Natura 2000: *7110, R5101, 5102  

- Turbării degradate încă capabile de o regenerare naturală - Cod Natura 2000: 7120; R 5415 - 

Turbării de acoperire - Cod Natura 2000: 7130.  

- Depresiuni pe substraturi turboase - Cod Natura 2000: 7150.  

- Mlaștini alcaline - Cod Natura 2000: 7230; R5405, 5406,5413, 5414  

- Grohotiș calcaros și de șisturi calcaroase ale etajelor montane pană la cele alpine (Thlaspietea 

rotundifolii) - Cod Natura 2000: 8120; R 6110 

 - Pante stâncoase calcaroase cu vegetație chasmofitică - Cod Natura 2000: 8210; 6202, 6204, 

6206, 6213  

- Păduri tip Luzulo-Fagetum - Cod Natura 2000: 9110; R 4102, 4106, 4107  

- Păduri cu stejar pedunculat cu Carpinion betuli - Cod Natura 2000: 9160; R 4144  

- Turbării împădurite - Cod Natura 2000: *91D0; R 4412, 4414  

- Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior - Cod Natura 2000: *91E0; R4401,4402 
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Pentru regiunea subcarpatică înaltă, din regiunea Odorheiu Secuiesc suprapașunatul 

produce creșterea eroziunii pe versanți, respectiv schimbarea asociațiilor vegetale prin 

dezvoltarea de specii invazive.  

O mare problemă în ceea ce priveste calitatea pășunilor o reprezintă neutilizarea 

acestora. Mare parte din păsuni și fânețe sunt inundate de vegetația lemnoasă. Fenomenul de 

împădurire a pașunilor este o problemă în regiunea intramontană din Depresiunile Ciucului și 

Giurgeului. 

Inițiativele antreprenoriale identificate sunt reprezentate de ferme de dimensiuni mici 

și medii, iar pășunatul se face aproape de ferme. Acest tip de pășunat a fost identificat pentru 

fermele aflate în apropierea localităților, în timp ce pentru fermele aflate în zona montană, 

pășunatul este unul de tip extensiv. Pentru pășunile din apropierea localităților în multe zone 

se practică supraînsămânțarea în timp ce pentru zonele mai îndepărtate pășunile sunt doar 

naturale. În perioada de toamnă – primavară se practică pășunatul fânețelor, aducându-se un 

aport de îngrășământ organic natural acestora. Târlirea în zona studiată nu este foarte 

dezvoltată, acest aspect este impus de autoritățile de mediu doar pentru zonele protejate. 

Necesarul de suprafețe de  pășune în zona montană începe să fie insuficient dacă luăm 

în considerare tendințele de creștere a numărului de animale. O problemă expusă anterior, o 

constituie neîntreținerea pășunilor, și împădurirea acestora. Acest fenomen a dus la degradarea 

și scăderea unor suprafețe considerabile de pășuni ,mai ales în zonele montane și în apropierea 

localităților. Aceste zone au fost zone clasice de pășunat.  



Durata sezonului de pășunat este impusă prin planurile de amenajament pastoral, 

începând din aprilie pentru zonele depresionare, martie pentru zonele subcarpatice, iar pentru 

zonele înalte montane la începutul lunii mai. Perioada de pășunat durează pentru toate tipurile 

de zone climatice pană la mijlocul lunii noiembrie. De remarcat este faptul că, din luna 

octombrie turmele de animale pot fi transferate pe fânețe. 

Utilitățile zoopastorale sunt în cele mai multe cazuri rudimentare, exceptând cele care 

sunt amplasate în apropierea localităților. Anexele gospodărești sunt înființate doar izolat, 

sursele de umbrire sunt în cele mai multe cazuri naturale, (pășuni cu arbori) sau liziera pădurii.  

Sursele de apă sunt suficiente pentru zonele depresionare și montane, existând o 

distribuție optimă a izvoarelor, pâraielor, pârâurilor. În zona Odorheiu Secuiesc, pășunatul este 

mult mai strict legat de sursele de apă, acestea neavând o distribuție unitară, astfel că 

presiunea pe anumite suprafețe este mult mai accentuat, observându-se o suprapășunare.  

Aproape toate pajiștile vizitate și studiate se încadrează în condițiile de agromediu 

exceptând cele unde vegetatia acidofilă, speciile invazive sau pierderea caracterului de pășune 

prin împăduriri este avansat. Dacă studiem tabelul cu suprafețele pentru care s-a acordat 

pachetul de agromediu se poate obseva relația de invers proporționalitate între calitatea și 

pretabilitatea pășunilor pentru agromediu si gradul de utilizare a acestei opțiuni.  

Din datele expuse mai sus se desprinde concluzia că, în cazul celor mai valoroase pășuni 

și fânețe din punct de vedere al biodiversității sunt totodată și zonele cu cel mai intens 

pașunat. Astfel că pe aceste terenuri se impune pe lângă condițiile de mediu să fie integrate 

cât mai multe condiții de agromediu. Astfel că, pajiști cu înaltă valoare naturală se găsesc în 

zonele de luncă și pajiști înalte, fapt dovedit și de specificul transhumanței. În perioadele de 

primăvară, pășunatul se face îndeosebi în zonele joase mai călduroase după care se urcă spre 

zonele înalte.   

  P2   PARTENERUL P2 INCE CEMONT a obținut in etapa a II - a proiectului în anul 2020 

următoarele rezultate : 

Pentru etapa a 2- a temei de cercetare provocarea o constituie identificarea situației 

reale a pajiștilor din zona montană a României (Studiu de caz – Județele Alba, Bacău, Bistrița-

Năsăud, Cluj, Maramureș, Neamț și Suceava) și a factorilor care marchează degradarea acestora 

prin acțiune directă, acțiune indirectă, acțiune conjugată. 

Totodată este necesar să se evidențieze capacitatea de pășunat, modul de administrare 

a pajiștilor în funcție de formele de proprietate și de asumare strategică. 

De asemenea, prin diferite forme de susținere  de către stat a costurilor de întreținere și 

de exploatare se urmărește și un impact care, prin indicatori în avalanșă conduc la menținerea 

atractivității și la asumarea tradițiilor pastorale, precum și creșterea coeziunii gospodăriilor și 

comunităților montane.   

Există mai mulți factori naturali și antropici care influențează  modul de manifestare a 

generozității terenului în practicile agro-pastorale și silvo-pastorale. Unii sunt lăsați la 



dispoziția mecanismelor naturale (climatice, pedologice, hidrologice), altele solicită 

intervenția energică a oamenilor atât pentru reducerea impactului asupra parametrilor de 

productivitate și de peisaj, cât și pentru ameliorarea producției și a productivității de biomasă 

(iarbă sau fân) într-o eco-agronomie tot mai exigentă.  

În contextul societății contemporane, adoptarea și implementarea măsurilor de agromediu 

respectiv de certificare ecologică se impun ca deziderate mai mult decât stringente în vederea 

redresării echilibrului relativ fragil al pajiștilor naturale carpatine. Din analiza relațională a 

studiilor de caz, dimensionate particular la nivel de județ, se poate conchide asupra faptului 

că pajiștile degradate constituie o reală problemă la care trebuie să se răspundă cu celeritate, 

în context pluridisciplinar, instituțional și normativ-formal. Dintre județele analizate, Alba și 

Maramureșul înglobează UAT-uri ce prezintă valori maximale îngrijorătoare cu privire la 

pajiștile degradate. Cauzele sunt conjugate, însă printre cele mai pregnant invocate de către 

cercetători sunt presiunea antropică asupra pajiștilor, suprapășunatul irațional respectiv 

degradarea terenurilor sub impulsul agenților exogeni. În ceea ce privește respectarea 

măsurilor de agromediu, remarcăm județele Bistrița-Năsăud (cu valori maximale de până la 

87.41% din ponderea totală a pajiștilor  permanente), Maramureș (cu valori maximale de până 

la 77.32% din ponderea totală a pajiștilor  permanente), Neamț (cu valori maximale de până la 

71.92% din ponderea totală a pajiștilor  permanente), Suceava (cu valori maximale de până la 

58.09% din ponderea totală a pajiștilor  permanente) și Cluj (cu valori maximale de până la 

50.5% din ponderea totală a pajiștilor  permanente). La polul opus, cu valori ce nu depășesc 

50% din ponderea totală a pajiștilor  permanente   se află județul Bacău (48.47%) și județul Alba 

(43.34%). 

În ceea ce privește certificarea ecologică a pajiștilor, remarcăm județele Maramureș (cu 

valori maximale de până la 77.32%), Cluj (cu valori maximale de până la 28.54% din ponderea 

totală a pajiștilor  permanente). La cealaltă extremă se află poziționate județele Suceava (cu 

valori maximale de până la 8.7% din ponderea totală a pajiștilor  permanente), Neamț  cu valori 

maximale de până la 5.62 % din ponderea totală a pajiștilor  permanente),  Bistrița-Năsăud (cu 

valori maximale de până la 3.5% din ponderea totală a pajiștilor  permanente) și Alba (cu valori 

maximale de până la 2.59% din ponderea totală a pajiștilor  permanente). Pentru județul Bacău 

nu există date. 

 Partenerul P2 INCE CEMONT a obținut în faza a II -A A proiectului pentru anul  2020 

rezultate privind  : 

- Colectarea de informații și date concrete din zona de munte a județelor Alba, Bacău, 
Bistrița- Năsăud, Cluj, Maramureș, Neamț și Suceava  cu privire la modul de administrare a 
pajiștilor din arealul studiat și de încadrare a acestora în măsurile de agromediu. 

- Colectarea de informații și date din zona de munte a județelor Alba, Bacău, Bistrița-
Năsăud, Cluj, Maramureș, Neamț și Suceava  cu privire la situația pajiștilor permanente (pășuni 
și fânețe) și starea acestora;  analiza și interpretarea datelor.  

- Studiu privind posibilitatea de utilizare a metode moderne de evaluare a stării și 
productivității pajiștilor permanente montane 

 
 



Analiza comparativă interjudețeană relevă discrepanțe mari în ceea ce privește ponderea 

pajiștilor certificate ecologic din totatul pajiștilor permanente și necesitatea unor politici și 

măsuri de stimulare mai accentuate  a fermierilor pentru a se implica în acest demers 

La nivelul UAT-urilor montane din cele șapte  județe analizate au fost identificați, la nivelul 

anului 2019, conform datelor furnizate de APIA, beneficiari ai măsurilor de agromediu și 

beneficiari ai pajiștilor certificate ecologic (bio). Astfel: 

➔ județul Alba: există 5572 fermieri agro (cei mai mulți în comuna Lupșa, respectiv 415 și 

cei mai puțini în comuna Șibot, respectiv 9) și 16 fermieri bio (9 în comuna Șugag, 2 în comuna  

Sălciua, 2 în comuna Ocoliș și câte unul în Ponor, Râmeț și Mirăslău); 

➔ județul Bacău: există 1391 fermieri agro , pentru numărul fermierilor bio neexistând date; 

➔ județul Bistrița-Năsăud: există 7257  fermieri agro (cei mai mulți  în orasul Sângeorz Băi, 

respectiv 831 și cei mai puțini  în Nușeni, respectiv 4) și 73 fermieri bio (24 în Șieuț, 23 în 

Livezile, 15 în Șieu, 3 în Nușeni, 2 în Satu-Nou și câte unul în Monor, Dumitrița, Leșu, Bistrița 

Bârgăului, Tiha Bârgăului și Rodna); 

➔ județul Cluj: există 2436 fermieri agro (cei mai mulți în comuna Chiuiești, respectiv 515 și 

cei mai puțini în comuna Feleacu, respectiv 2) și 89 fermieri bio (cei mai mulți în Sânmărtin 

(17) și câte unul în Iara, Mărgău, Huedin, Poieni, Sâncraiu, Baciu, Feleacu, Băișoara, Petreștii 

de Jos); 

➔ județul Maramureș: există 8535 fermieri agro  (cei mai mulți sunt în  Ocna Șugatag, 

respectiv 980 și cei mai puțini în Remeți, respectiv unul) și 27 fermieri bio (14 în Bârsana, 2 în 

Cupșeni, 2 Lăpuș, 2 în Șisești și câte unul în Târgu Lăpuș, Cernești, Botiza, Călinești, Ocna 

Șugatag, Giulești, Remeți); 

➔ județul Neamț: există 4475 fermieri agro  și 8 fermieri bio; 

➔ județul Suceava: există 6093 fermieri agro  și 240 fermieri bio. 

 

 FAZA 3 / 2020 Faza 3   Amplasarea experimentelor in module experimentale     

 
Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului: 
Activitatea  3.1 Inființarea modulelor experimentale în unitatea de referința ICDM  CRISTIAN 
SIBIU  1437 m altitudine si la 800 m altitudine in judetul Harghita 
   În etapa F 3 / 2020 a proiectului participanții la realizarea proiectului au efectuat 
activități după cum urmează: 
În  cadrul Activității   3.1 Infiintarea modulelor experimentale in unitatea de referinta ICDM  
CRISTIAN SIBIU  la 1437 m altitudine si la 800 m altitudine in judetul Harghita  rezultate 
preconizate: 
 1. Aplicarea tehnologiilor prietenoase cu mediul in cele doua module experimentale 
2. Valorificarea cu ovine din rasa Țurcana și taurine din rasa Balțată Românească 



Conducătorul de proiect ICDM CRISTIAN SIBIU a realizat un lot în  Munții Cindrel în  apropierea 
statiunii Păltiniș  jud. Sibiu, iar partenerul P1 ICDCRM Miercurea Ciuc a realizat un lot 
demonstrativ 800 m altitudine în  județul Harghita . 
Rezultatele, beneficiile preconizate, profit estimat, rentabilitate. 
In etapa 3 a proiectului  ADER 16.3.4 desfasurata în anul 2020   au fost realizate activități după 
cum urmează : 
Activitatea  3.1 Inființarea modulelor experimentale în unitatea de referință 1437 m 
altitudine și la 800 m altitudine în judetul Harghita 
Conducătorul de proiect ICDM Cristian Sibiu a amplasat lotul experimental  în Munții Cindrel la 
Păltiniș  jud. Sibiu, în patrimoniul funciar administrat  de către I.C.D.M.. 
Metoda de cercetare  
Urmărind reacția pajiștilor la amendare, fertilizare și supraînsămânțare și valorificate prin 
pășunat și cosit, s-au organizat blocuri randomizate și s-a urmărit efectul cumulat al 
importurilor tehnologice. 
Variantele experimentale 
V1- martor pajiște natural pășunată  
V2- amendamente cu Ca 5 t/ha CaCO3 
V3-amandamente cu Ca 5 t/ha CaCO3+ingredient organice 20 t ha aplicate la începutul 
experimentului 
V4-amendamente cu Ca 5 t ha Ca CO3+20 t/ha îngrășăminte organice+supraînsămânțare cu 
Trifolium repens 6 kg/ha sămânță utilă. 
V5-amendamente cu Ca 5 t/ha CaCO3+20t/ha îngrășăminte organice+supraînsămânțare cu 
amestec de leguminoase +graminee perene-6 kg/ha Trifolium repens+Lolium perene 20 kg/ha 
sămânță utilă. 
Cele 5 variante au fost pășunate în două repetiții cu două loturi de animale tineret ovin rasa 
Turcană și tineret Lacaune rasă specializată în producția de lapte. 
Partenerul P1 a inființat loturi experimentale in județul Harghita la 800 m altitudine . 
La înființarea loturilor experimentale  de către partenerul 1 s-a procedat după cum urmează: 

- lucrările de desțelenire s-au realizat în toamna anului 2019 când solul a fost mai puțin 
umed, pentru a se mărunți cât mai bine țelina formată din rădăcinile plantelor și s-a 
executat, în sensuri diferite, cu grapa cu discuri, urmată de arătură, pe adâncimea care 
asigură o întoarcere completă a brazdei de țelină în vederea pregătirii terenului pentru 
însămânțare; 

- în primăvara anului 2020 s-a intervenit cu compactorul achiziționat prin proiect pe 
terenurile anterior pregătite pentru o mai bună spargere a rădăcinilor rămase în urma 
lucrărilor de toamnă; 

- datorită cantității mici de rădăcini și plante rămase pe parcelele experimentale, nu a 
trebuit să utilizăm culturi de plante anuale prășitoare. 

- Astfel s-a făcut determinarea structurii floristice, care condiționează: densitatea și 
uniformitatea culturii, realizarea unui raport optim între speciile componente (mai ales 
între graminee și leguminoase), alegerea modului de valorificare (fâneață, pășunată cu 
animalele, folosire mixtă), un raport echilibrat energo-proteic al furajului, durata de 
folosință. Pentru cazul nostru s-a optat pentru o valorificare mixtă (fanețe cu pășunat 
de toamnă) deoarece datorită condițiilor de microclimă din zona Ciucului pe parcelele 
experimentale nu se poate utiliza decât o singură coasă, iar pentru masa vegetală 
dezvoltată în lunile august – septembrie s-a optat pentru pășunatul cu bovine.    

- Cantitatea de semințe utilizate pentru înființarea parcelelor experimentale a fost de 40 
kg/ha. 

- În alegerea speciilor și soiurilor acestora, care intră în compoziția floristică, s-au avut 
în vedere următoarele cerințe: 



▪ speciile de graminee și leguminoase să fie specifice zonei înalte în care 
se înființează modulele experimentale; 

▪ numărul de specii stabilite să corespundă modului de valorificare a 
fâneței (pentru folosirea ca fâneață numărul speciilor este de 2-3, iar 
pentru folosirea prin pășunat numărul acestora este de 5-7); în acest sens 
pentru utilizarea mixtă am optat pentru 5 specii. 

▪ în stabilirea amestecului am ținut cont și de caracteristicile morfologice 
și fiziologice ale speciilor (talia, precocitatea, gradul de competiție) și 
de cerințele față de factorii de mediu și de microclimat specific zonei de 
înființare a modulelor experimentale, pentru a se păstra o compoziție 
floristică echilibrată între graminee și leguminoase; s-a optat pentru o 
compoziție cu rezistență crescută la ger. 

 
Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei: 
  Pentru Etapa  3/ 2020  rezultatele  preconizate  a se obține sunt : 
1. Aplicarea tehnologiilor prietenoase cu mediul in cele doua module experimentale 
2. Valorificarea cu ovine din rasa Turcana si taurine din rasa Baltata Romaneasca 
  5.Rezumatul fazei şi lucrarea în extenso - activităţi effectuate / rezultate obţinute / 
costuri faţă de Planul de realizare propus.  
 In cadrul Fazei 3 a proiectului au fost organizate deplasări în teritoriu unde s-a efectuat  
identificarea exploatațiilor ce vor fi luate în studiu,  descrierea resurselor naturale utilizate în 
procesul de producție, pregătirea terenului în vederea amplasării culturilor în loturile 
experimentale.     
 
  Activitățile prevăzute a se realiza în cadrul etapei: 
Activitatea  3.1 Infiintarea modulelor experimentale in unitatea de referinta 1437 m 
altitudine si la 800 m altitudine in judetul Harghita 
 Echipa de implementare a proiectului alcatuită din cercetători ai ICDM Cristian Sibiu , ICDCRM  
Miercurea Ciuc judetul Harghita au procedat la organizarea deplasărilor în teren și pe baza unor  
informații pertinente privind conditiile edafo-climatice si economice au stabilit locatiile optime 
pentru amplasarea loturilor demonstrative .  
 
 Rezultate, stadiul realizării obiectivului, concluzii şi propuneri pentru continuarea 
proiectului: 
 
Rezultate:  

Lucrările s-au desfășurat după metodologia și protocolul prezentate. Vom face referire la 
evoluția compoziției floristice, la recoltă de S.U. și la compoziția chimică a furajului așa cum 
au fost influențate de aplicarea amendamentelor cu Ca, a îngrășămintelor organice și 
supraînsămânțare. 

Graduarea factorilor experimentali începe cu amendarea care influențează într-o oarecare 
măsură compoziția floristică.  

S-a remarcat reducerea proporției de participare a specie Festuca rubra și creșterea ponderii 
speciei Agrostis tennuis cu valori care oscilează de la an la an între 58% și 66%. 

Reducerea ponderii de participare a speciei Festuca rubra se datorează faptului că aceasta 
este calcifugă.  

Atunci când pe lângă amendamente se mai adaugă și îngrășăminte organice, reacția 
covorului vegetal este foarte puternică în sensul creșterii proporției de participare a speciei  

Agrostis tennuis care în primii 2 ani devine specie dominantă cu valori cuprinse între 31 % și 
36 %. Influența favorabilă a îngrășămintelor organice asupra pajiștilor este un fapt cunoscut. 



Chiar și pe pajiștile dominate de Nardus stricta, ca urmare a aplicării gunoiului de grajd 
ponderea acestei specii scade simțitor, asigurându-se și instalarea speciilor noi valoroase de 
graminee Festuca rubra și Agrostis tennuis și de leguminoase cum sunt: Trifolium pratense, 
Trifolium repens și Lotus corniculatus. 

Anghel și colaboratorii (1984) într-un ciclu de experiențe evidențiază rolul gunoiului de grajd 
(30 t/ha) pe pajiștile de munte, care determină creșterea ponderii speciei Agrostis tennuis, 
care ajunge dominantă. 

S-a mai remarcat un fapt interesant și anume tendința de creștere a proporției de participare 
a plantelor furajere din alte familii botanice de la 5 % la 14%. 

Ar fi important de amintit faptul că o metodă de îmbunătățire a compoziției botanice a 
pajiștilor și de creștere a productivității constă în crearea de condiții pentru instalarea 
leguminoaselor prin corectarea ph-ului solului, prin aplicarea amendamentelor cu Ca și 
supraînsămânțarea de trifoi alb. 

Varianta noastră experimentală, pe care o discutăm în cadrul proiectului reflectă această 
orientare: corectarea ph-ului, ameliorarea condițiilor de nutriție prin aplicarea îngrășămintelor 
organice și favorizarea instalării trifoiului alb ( prin colonizare spontană sau prin însămânțare 
ultima variantă, pe lângă amedare și fertilizare organică am recurs și la o supraînsămânțare cu 
un amestec simplu de leguminoase și graminee perene. 

În corpul ierbos al pajiștii nu regăsim însă decât pe Trifolium repens în proporție de 2%. Deși 
a avut de înfruntat agresivitatea covorului ierbos existent, aceasta reușește să se instaleze, 
adevărat într-o proporție mica și datorită îngrășămintelor, care favorizează leguminoasele. 
Recolta de substanță uscată 

Așa cum se poate constata recolta de SU reflectă destul de fidel tratamentele aplicate. 
Astfel, ca o apreciere de ordin general, în anul 2020 experimental, rezultatele cele mai mici s-
au obținut la varianta martor iar cele mai mari, la cele care au fost fertilizate cu îngrășăminte 
organice, sporurile obținute sunt asigurate statistic față de martor.  

Astfel, la variante, la care singurul factor dirijat este amendarea (varianta V2) sporurile care 
se obțin sunt cuprinse între 0,60 t/ha și 0,80 t/ha S.U. Amendarea pajiștilor naturale este o 
problemă foarte discutată , deoarece ridică numeroase elemente începând cu cele de ordin 
economic și sfârșind cu cele de ordin tehnic, legate mai ales de dificultatea aplicării (panta 
mare)  și imposibilitatea incorporării în sol, caz în care eficiența este redusă.  

În experimentul  de față se remarcă faptul că sporurile obținute sunt asigurate statistic față 
de martor . Astfel ,la varianta la care singurul factor dirijat este amendarea , sporurile obținute 
sunt cuprinse între 0,60   t/ha  și 0,80 t/ha SU. Furajele provenite de pe solurile acide au o 
valoare nutritivă, palatabilitate și digestibilitate scăzută . Animalele hrănite unilateral cu 
furaje provenite de pe astfel de pajiști se îmbolnăvesc de rahitism și osteomalacie , dau 
producții mici de lapte și au un conținut scăzut în grăsimi , suferă de grave dereglări de 
reproducție .  
 
În varianta V2 ( 20 t gunoi de grajd ) sporurile de recoltă ce se obțin sunt de 1,56 t / ha , dar 
se va ține cont de faptul că se vor eșalona pe parcursul anilor .  
În ceea ce privește compoziția chimică a furajului, în urma prelevării probelor ,aceasta este 
influențată sensibil de către factorii experimentali . Astfel proteina brută prezintă valorile cele 
mai mari la variantele în care s-a aplicat gunoiul de grajd .  
  Ceilalți factori experimentali influențează în mai mica măsură conținutul de proteină brută, 
uneori acesta fiind egal cu cel al martorului sau chiar mai mic .  
În ceea ce privește conținutul de celuloză brută acesta se situează în limite obișnuite 
.Extractivele neazotate se situează în medie la valori cuprinse în jur de 44,25 ( V4 ) , subliniind 
conținutul ridicat în glucide solubile în faza de apex , ( 8-10 cm ) , apoi scade pe măsură ce se 
înaintează în vegetație și crește cel de celuloză brută .  



Variantele experimentale au fost valorificate și prin pășunat cu rase locale de ovine Țurcană ( 
tineret mascul ) și rase specializate Lacaune. 
 Cele 6 capete au realizat sporuri pe întreaga perioadă de pășunat (12 iunie -2 iulie 2020) 
cuprinse între 1,2 și 1,8 kg . Sporurile pe cap/zi au fost cuprinse între 57 g / cap / zi și 85 g / 
cap /zi. 
Selectivitatea pășunatului apreciată prin răspândirea liberă a animalelor pe diferitele parcele 
confirmă faptul că animalele preferă să staționeze mai mult , să  pășuneze mai intens pe 
parcelele amendate și fertilizate cu gunoi de grajd .  
Rasa locală ( tineret ovin 4 luni Țurcană) a valorificat  masa verde  de pe pășunea montană 
îmbunătățită cu îngrășăminte organice obținând un spor mediu de 12,49 comparativ cu rasa în 
producție de lapte Lacaune tineret 4 luni , care a obținut un spor mediu de 11,3 kg. Rasa 
Țurcană fiind adaptată condițiilor montane ( staționare ) valorifică superior masa verde. 
Lacaune au manifestat un episode de bronhopneumonie cronică, ca rezultat al lipsei de 
aclimatizare a rasei la condițiile zonei montane. 
 În ceea ce privește experimentele desfășurate de către Partenerul P1 ICDCRM MIERCUREA Ciuc, 
datele furnizate de către acesta sunt următoarele : 
Parcelele experimentale înființate au dimensiunile de 120 m lungime x 80m lățime pe ambele 
regimuri de înălțime. Raționamentul pentru aceste suprafețe constă în posibilitatea recoltării 
unor cantități mai mari de furaj în vederea testării pe un efectiv de animale și determinarea 
productivității pe hectar, a regimului de creștere în funcție de influența regimului climatic 
respectiv posibilitatea utilizării unor tehnici de probare și determinări statitstice relevante. 
Se dorește totodată, testarea pentru anii următori a rezistenței la ger a speciilor însămânțate 
pe regimurile de înălțime și viabilitatea în timp a acestora. 
Principalul dezavantaj după cum se observă în figurile privind structura floristică a celor două 
parcele plantate constă în neuniformitatea vegetaţiei sub aspectul structurii floristice datorată 
acţiunii unor factori cum sunt: concurenţa interspecifică; condițiile pedologice și de 
microclimat etc.  
În timpul perioadei de vegetaţie s-au făcut observaţii referitoare la: ritmul de creştere a 
plantelor primăvara şi după coasă; gradul de lăstărire, înălţimea şi culoarea plantelor; 
determinări fito-cenologice, în ceea ce priveşte abundenţa, dominanţa şi frecvenţa speciilor. 
Metoda de probare în vederea evaluării este cea a dreptunghiului, prin care suprafața de 2 
hectare aflate în administrare și arendă a fost împărțită în șase dreptunghiuri, din fiecare 
efectuându-se patru coase pe o suprafață de 10 m2, la alegerea microparcelelor de probare s-
a ținut cont de parametri pedologici, geomorfologici și de expunere. În total, evaluându-se 8 
de probe, însumând o suprafață de 800 m2. Cantitatea de iarbă tăiată a fost așezată în saci de 
rafie, cântărindu-se la fața locului.  
Datorită caracterului mixt al fâneței înființate, pășunatul după cosit poate aduce beneficii în 
valorificarea acestora. 
Aplicarea tehnologiilor  prietenoase cu mediu pe parcelele experimentale s-a făcut prin 
utilizarea îngrășămintelor organice (gunoi de grajd) și pășunatului cu bovine după perioada de 
cosire (septembrie - noiembrie)  
Gunoiul de grajd a fost încorporat în sol cu 30 t/ha care a fost aplicat încă din toamna anului 
2019 după încetarea vegetației dar înaintea începerii perioadei cu îngheț la sol după 
determinările noastre și consultarea literaturii de specialitate prin această fertilizare, se aduc 
în sol 150 kg de azot, 60 kg de fosfor, 180 kg de potasiu, 90 kg de calciu şi peste 7.000 kg de 
materie organică.  
Deşi efectul gunoiului de grajd a fost semnificativ, folosirea acestuia în cazul parcelelor 
experimentale este limitată de dificultăţile transportului. 
Productivitatea pentru primul an de cultivare pentru parcelele experimentale a fost de 5600 
kg/ha în timp ce media pentru întreaga zonă unde aceste parcele au fost înființate a fost de 



4950 kg/ha pentru zona de testare înaltă iar pentru zona joasă de 800 m înălțime s-a determinat 
o cantitate de 5650 kg/ha în timp ce media suprafeței totale din afara perimetrului 
experimental s-a situat în jurul valorii de 5050 kg/ha  . 
 

FAZA 4 / 2021-  Determinarea productiei vegetale si animaliere   

 
Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului: 
 
 
  Faza 4 a proiectului ADER 16.3.4 pe anul 2021 are drept rezultat preconizat Analiza calității 

furajelor  și întocmirea unui Raport de cercetare  care să conțină rezultatele obtinute .  

  În cadrul fazei 4 / 2021 s-u desfășurat  desfășura 2 activități , și anume : 

Activitatea 4 .1- Stabilirea duratei de pășunat , a numărului de cicluri de pășunat și a 

speciilor și categoriilor de animale  și  

Activitatea    4.2 – Desfășurarea experimentelor în conformitate cu metoda experimentală 

propusă ( nr. variante , repetiții , etc . )     

 
 
Activitatea  4.1 are drept rezultate  preconizate Valorificarea superioară a pajiștilor din 
module experimentale cu ovine Țurcană  și bovine Bălțata Românească comparativ cu alte rase  
 
Activitatea 4.2 are drept rezultate preconizate Determinarea palatabilității și a digestibilității 
furajelor 
 
 
Rezultatele, beneficiile preconizate, profit estimat, rentabilitate. 
In etapa 4 a proiectului  ADER 16.3.4 desfasurata în anul 2021   au fost realizate activități după 
cum urmează : 
Conducătorul de proiect ICDM Cristian Sibiu a amplasat loturi experimentale la Cristian și 
Păltiniș de unde a prelevat date necesare finalizării fazei 4 / 2021 1 proiectului . 
Partenerul P1 a înființat loturi experimentale in județul Harghita la 800 m altitudine la Păuliș 
Ciuc ,de unde a ridicat datele cerute in cadrul fazei ,iar partenerul P2 INCE CEMONT a prelevat 
date referitoare la cinci locații din județul Suceava , și anume Șaru Dornei 1067-1085 m- 2  
locații  , Dorna Arini altitudine 840-850 m , Dorna Candrenilor  și Ciocănești .  
 
 
Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei: 
 
  Pentru Etapa  4/ 2021  rezultatele  preconizate  a se obține sunt : Analiza calitatii furajelor 

, precum și întocmirea unui raport de cercetare care să cuprindă rezultate legate de diferitele 

arealuri studiate .  

Activitatea  4.1 are drept rezultate  preconizate Valorificarea superioara a pajistilor din 
module experimentale cu ovine Turcana si bovine Baltata Romaneasca comparativ cu alte rase  
 



Activitatea 4.2 are  drept rezultate preconizate Determinarea palatabilitatii si a digestibilitatii 
furajelor 
   În etapa F 4/ 2021 a proiectului participanții la realizarea proiectului au efectuat 
 analize legate de pedologia solurilor studiate , compoziția floristică a vegetației din zonă , 

analiza calității furajelor , determinarea sporurilor de greutate la diferite rase de ovine și 

bovine , stabilirea duratei de pășunat , etc. 

 

 Rezumatul fazei şi lucrarea în extenso - activităţi efectuate / rezultate obţinute / costuri 

faţă de Planul de realizare propus.  

 

 In cadrul Fazei 4 a proiectului au fost organizate loturi experimentale de către conducătorul 

de proiect ICDM Cristian după cum urmează :  

 Câmpurile experimentale sunt situate pe versanți puternic înclinați cu soluri brune – 

acide și regosoluri slab aprovizionate cu apă, volum edafic mic, cu humus de tip mull – acid, cu 

mineralizare slabă a azotului și unele suprafețe cu deficit de potasiu soluri în general 

oligotrofice, de favorabilitate inferioară, vegetație de productivitate mijlocie sau slabă. 

Solurile sunt puternic acide, oligobatice și oligomefobatice cu conținut scăzut de substanțe 

nutritive și troficitate potențială mică, predominant oligotrofice. 

Sub vegetația de Agrostis tennuis + Festuca rubra existentă în câmpurile experimentale ale 

Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Montanologie Cristian – Sibiu se situează solurile 

brune acide, cu schelet mai puțin, cu grosime fiziologic utilă mijlocie. 

 

Determinarea producției din cadrul câmpurilor experimentale s-a făcut prin cosiri repetate cât 

și prin cuantificarea punctelor de măsurare a biomasei. Metoda cosirilor repetate are ca 

principiu determinarea producției unei parcele mici, semnificative pentru tarlaua respectivă 

de fiecare dată când pășunea este folosită. În acest scop determinăm parcele de 2,5 – 10 m ². 

La pășunile uniforme, numărul acestor parcele este de 4, iar la cele neuniforme este de 10. 

  Pentru transformarea în UN au luat în considerare după cum urmează: 

• La câmpul experimental Cristian, unde predomină gramineele și leguminoasele 

valoroase – 0,25 UN/kg (ex: 4 kg MV/1UN). 

• La câmpul experimental Păltiniș, pentru iarba de calitate mijloc în care plantele 

valoroase reprezintă cel mult 55% - 0,16 UN/kg (ex: 6 kg MV/1UN) 

La cele două locații pajiștea a fost folosită mixt – alternativ, pășunat, cosit. 

Animalele introduse în câmpurile experimentale au fost: ovine rasa Țurcană (tineret) și rasa 

specializată Lacaune. 

Pentru partenerul 1 ICDCRM MIERCUREA CIUC înființarea modulelor experimentale s-a efectuat 
la  800 m altitudine în Munții Ciucului. Zona se caracterizează din punct de vedere climatic prin  
ierni reci, cu start stabil de zăpadă iarna, cu temperatura medie a lunii celei mai calde sub 22° 
C, dar cel puțin timp de 4 luni ea depășește 10°C. Maxima pluvimetrică la începutul verii, 
minima la sfârșitul iernii și precipitații suficiente tot timpul anului.  

Din punct de vedere pedologic, zona Păuleni Ciuc se caracterizează prin următoarele tipuri de 
sol:  



• Litosol rendzinic   

• Regosol calcaric   

• Districambosol umbric-scheletic  

• Preluvosol scheletic ; 

• Luvosol rezicalcaric  

 

Partenerul 2 INCE CEMONT a  prelevat in faza 4 a proiectului pe 2021 date legate de : 

a) Caracterizarea floristică și evaluarea productivității pajiștilor analizate 

Pentru caracterizarea pajiștilor analizate s-au efectuat un total de 45 de relevee, câte 9 pentru 

fiecare din cele 5 locații studiate. Suprafețele de probă cât mai omogene floristic și fizionomic 

au fost alese randomizat în fragmente caracteristice fitocenozelor, în funcție de natura și 

complexitatea structurii orizontale și verticale a acestora. S-au identificat speciile din flora 

spontană de pe întreaga suprafață de probă/releveu de 1 m2 , utilizând metodele de cercetare 

fitosociologice ale școlii central-europene elaborate de Braun-Blanquet (1932), adaptate de 

Borza şi Boşcaiu (1965) la particularitățile din țara noastră.  

• Locația 1 (L1) a fost stabilită  la o gospodărie țărănească,  situată pe  teritoriul comunei 
Dorna Arini, județul Suceava,  pe o fâneață din aceeași localitate. 

• Locația  a II-a (L2), a fost stabilită la o gospodărie țărănească, situată pe  teritoriul 
comunei Panaci, județul Suceava,  pe o fâneață deținută în comuna Șaru Dornei, județul 
Suceava. 

• Locația  a III-a (L3), a fost stabilită la o gospodărie țărănească, situată pe  teritoriul 
comunei Șaru Dornei, județul Suceava,  pe o fâneață deținută în aceeași localitate. 

• Locația  a IV-a (L4), a fost stabilită la ferma didactică, situată pe  teritoriul comunei 
Dorna Candrenilor, județul Suceava,  pe o fâneață deținută în aceeași localitate. 

• Locația  a V-a (L5), a fost stabilită la o gospodărie țărănească, situată pe  teritoriul 
comunei Ciocănești, județul Suceava,  pe o fâneață deținută în aceeași localitate. 

 
Activitățile prevăzute a se realiza în cadrul etapei: 
 
Activitatea 4 .1- Stabilirea duratei de pasunat , a numarului de cicluri de pasunat si a 

speciilor si categoriilor de animale  si  

Activitatea    4.2 – Desfasurarea experimentelor in conformitate cu metode experimental 

propusa ( nr. variante , repetitii , etc . )     

Sinteza raportului de cercetare 

Zona montană se caracterizează prin limitări naturale ale productivităţii agricole, care conduc 

la producţii vegetale și animale reduse, din cauza unor condiţii climatice şi biofizice 

nefavorabile desfăşurării în condiţii optime a activităţilor agricole (Ordin privind aprobarea 

criteriilor de încadrare şi a listei localităţilor din zona montană Publicat în: Monitorul Oficial 

Nr. 224 din 22 martie 2019). 



 Rezultate, stadiul realizării obiectivului, concluzii şi propuneri pentru continuarea 

proiectului: 

 Rezultate:  
 
    Conducătorul de proiect ICDM CRISTIAN SIBIU a obținut in cadrul fazei 4 a proiectului ADER 
16.3.4 următoarele  rezultate : 

Fișele de observații s-au întocmit de către colectivul de cercetători și au vizat numărul de 

animale prezente pe parcelele suprasămânțate cu diferite specii de graminee și leguminoase 

perene, dar și utilizînd amendamente calcaroase pentru modificarea pH-ului solului.  Astfel că 

la pășunatul de dimineață animalele s-au răspândit pe parcelele experimentale în mod uniform. 

La pășunatul de prânz ¾ din animale au fost înregistrate variantele amendate și în special pe 

V 7 supraînsămânțate cu un amestec complex. 

La pășunatul de seara 2/3 din animale din cele două specii și 4 rase au fost găsite pe 

variantele amendate și însămânțate cu amestec complex de leguminoase și graminee perene. 

Experimentele întreprinse de noi pentru valorificarea superioară a pajiștilor din Munții 

Cindrel și Cristian au la bază și intenția ca pe baza rezultatelor obținute și cu sprijinul altor 

consultații științifice să organizăm în cursul lunii septembrie 2021 un simpozion pe această 

temă. 

Pornind de la necesitatea obținerii unor produse montane de calitate, de a consacra 

biodiversitatea în conformitate cu noile directive ale Pactului verde European, am utilizat în 

speță îngrășăminte organice care prin calitatea lor de îngrășăminte complexe exercită un efect 

ameliorativ asupra însușirilor fizice, chimice și biologice ale solului, utilizarea lor determinând 

sporuri însemnate de producție.   

Fertilizarea organică are o semnificație deosebită pentru pajiștile naturale de munte având 

în vedere faptul că solurile în aceste zone prezintă o serie de însușiri chimice nefavorabile 

precum și faptul deloc neglijabil că la altitudini mai mari solicitarea acestor îngrășăminte 

pentru culturi este mai mica.  

Animalele noastre, Țurcana, Lacaune care este mai sensibil la munte, devin mai rezistente 

față de boli și față de intemperii. 

Pășunatul stimulează funcția de reproducere ,iar produșii rezultați de la animalele 

întreținute pe pășune au unii indici sanguini superiori față de întreținerea în stabulație 

(hemoglobina, metheoglobina NO2) și nu se îmbolnăvesc de rahitism datorită formării vitaminei 

antirahitice. Aceasta are un rol important în asimilarea fosforului și calciului. Hranirea cu nutreț 

verde având acțiune diuretică favorizează eliminarea prin urină a compușilor toxici din 

organism. 

Calitatea sau valoarea alimentară a ierbii este determinată în special de stadiul de creștere. 

Numai iarba tânără de lungime de 15 cm are o valoare alimentară maximă. 



Ingestia este cu atât mai ridicată cu cât calitatea este mai bună, având un efect pozitiv 

dublu și o ingestie maximă de elemente nutritive. 

S-a constatat în cele două câmpuri experimentale (Cristian, Păltiniș) că dacă iarba a fost 

prea mare animalele au pășunat părțile superioare care sunt bogate în proteina și apoi părțile 

inferioare  tijele care sunt sărace în proteine și energie, ceea ce ar putea antrena fluctuațiile 

de producție. 

Scopul nostru privind palatabilitatea a fost ca animalul să facă alegerea proprie pentru a 

paște iarbă de calitate. 

Compoziția chimică este în principal în relație cu stadiul său de dezvoltare și cu fertilizarea 

aplicată prin protocol. Condițiile climatice, luminozitatea și precipitațiile au o influență 

indirectă determinând ritmul de creștere a ierbii. 

În faza a 4/2021 a proiectului partenerul P1 ICDCRM MIERCUREA CIUC a obținut următoarele 

rezultate : În perioada 06.02.-23.04.2021 a fost monitorizată creșterea în kilograme a bovinelor 

Limousine. Evoluția creșterii se poate analiza în graficul de mai jos. Conform măsurătorilor, 

creșterea în kg/zi la specia de bovine sus menționată a fost de 1.2 kg/zi. Bovinele au fost 

furajate cu fânul cosit anul anterior din loturile experimentale înființate.  

Partenerul 2 INCE CEMONT a ajuns la următoarele rezultate în cadrul fazei 4 a proiectului : 

a) Caracterizarea floristică și evaluarea productivității pajiștilor analizate 

Din analiza datelor experimentale se constată că producția medie de masă verde aferentă 

coasei 1 are valori cuprinse 18-25 t/ha ceea ce înseamnă o producție de fân cuprinsă între 4-6 

t/ha și în cazul terenurilor folosite pentru pășunat, utilizatorii acestora au mențonat  valori 

alei masei verzi mai scăzute, cuprinse între 5-15 t/ha, din cauza situării acestora la altitudini 

mai mari și cu existența unor zone însemnate acoperite cu arbuști și vegetație forestieră. S-a 

constatat de asemenea că procentul de leguminoase în cazul fânețelor analizate este relativ 

scăzut (7-12% din biomasa totală) din cauză că în afară de administrarea ocazională  de gunoi 

de grajdi ( 5-10 t/ha, rareori peste 15 t/ha) și de târlitul natural în perioada de pășunat nu se 

aplică amendamente, lucrări de întreținere sau supraînsămânțări.  

 

b) Metode moderne (UAV) de monitorizare a stării și de evaluare a productivității pajiștilor 

permanente 

Cercetările noastre s-au derulat în cadrul a cinci unități administrativ-teritoriale de bază din 

zona montană a bazinului Dornelor (județul Suceava): Ciocănești, Dorna-Arini, Dorna 

Candrenilor, Panaci respectiv Șaru Dornei. Nu întâmplător au fost selectate aceste UAT-uri. 

Raționamentul a fost de ordin metodologic întrucât am dorit să reliefăm starea actuală a 

siturilor din proximitatea concentrică a unui centru urban montan: municipiul Vatra Dornei. În 

acest sens, au fost selectate cinci loturi (câte un lot din fiecare UAT), fiecare cu nouă puncte 



de recoltare a probelor (45 de puncte în total). Campania de teren efectuată în vederea 

recoltării probelor de studiu s-a desfășurat în intervalul temporar 7-11 iunie, 2021. 

Analiza altimetrică (DTM) a eșantioanelor relevă faptul că Lotul situat la cea mai mare 

altitudine este L3 (Șaru Dornei) cu o altitudine cuprinsă între 1067 – 1085 m în timp ce Lotul 

aflat la cea mai mică altitudine este L1 (Dorna Arini) cu altitudini cuprinse între 840 – 850 m. 

Cea mai crescută energie de relief este prezentă în cadrul L4 (Dorna Candrenilor) cu o diferență 

de altitudine de 29 m, în timp ce energia cea mai redusă de relief este întâlnită în cadrul L5, 

cu doar 4 m. între valorile maximal-minimale (860-856 m).  

Indicele de vegetație diferență normalizată NDVI scoate în evidență faptul că cele mai 

crescute valori ale acestui index (0,98) sunt întâlnite în cadrul Lotului Panaci în timp ce valori 

minimale (-0,90) sunt regăsite tot în cadrul aceluiași lot. Interesant este faptul că toate loturile 

prezintă valori maximale ale indexului NDVI de peste 0,90 în timp ce valorile inferioare sunt 

prezente în loturile L1 (Dorna Arini) de -0,44 respectiv L2 (Șaru Dornei) și L5 (Ciocănești), 

ambele cu valori de -0,40 (vezi tabelul 3).  

În ansamblu, răspunsul spectral NDVI reflectă, în cazul tuturor loturilor analizate o prezență 

crescută a vegetației sănătoase.  

c)Caracterizarea nutrițională și evaluarea valorii nutritive a nutrețurilor pentru remegătoare 

în cazul pajiștilor analizate 

Aprecierea valorii nutritive a nutreţurilorşi a normelor de hrană la animale are un caracter 

dinamic, care ţine atât de procesul continuu de ameliorare a capacităţii acestora de a ingera 

şide a valorifica nutreţurile, cât şi de factorii exogeni, ce au in vedere natura furajelor, 

tehnologia de preparare şi conservare a lor, în general tehnologiile de exploatare. 

Metodologia de calcul a valorii nutritive a nutrețurilor, calculul cerințelor nutriționale și de 

optimizare a rațiilor de hrană s-a făcut după cea prezentată de Burlacu și col. (1998, 2002) și 

Surdu I. 2011. 

Valoarea nutritivă a nutrețurilor este necesară pentru optimizarea rațiilor de hrană la 

rumegătoare prin programe software specifice sau metode mai simple de tatonare, 

realizându-se rații echilibrate atât din punct de vedere energetic cât și proteic care să 

îndeplinească cerințele nutriționale pe diferite stări fiziologice, faze de creștere/lactație și 

nivele de producție ( lapte, carne).  

Colectarea de date din teren respectiv prin utilizarea de metode moderne UAV pentru 

evaluarea stării, producției vegetale și a valorii nutritive a pajiștilor pentru  5 gospodării situate 

în 5 UAT-uri din zona montană a județului  Suceava - Bazinul Dornelor (Dorna Arini, Panaci, Șaru 

Dornei, Dorna Candrenilor și Ciocănești);  

 
 
 
 


