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Art.1 -Prevederile prezentului Regulament stabilesc drepturile şi obligaţiile deţinătorilor de animale
privind regimul de păşunat. Regulamentul stabileşte şi obligaţiile deţinătorilor de animale, persoane
fizice şi juridice privind înregistrarea animalelor deţinute în gospodărie la registrul agricol.
Art.2 -Păşunatul se execută sub formă organizată, orice altă formă de păşunat considerându-se păşunat
clandestin.
Art.3 -În scopul asigurării unui păşunat raţional pe tot parcursul anului, se va ţine cont de capacitatea
de păşunat, ciclu de păşunat, încărcătura optimă.
Capacitatea de păşunat se referă la populaţia maximă pe care o pajişte o poate susţine pe termen
nelimitat; numărul de animale care pot fi hrănite pe întreg sezonul de păşunat de pe un hectar de pajişte
la care se cunoaşte producţia de furaje disponibilă.
Ciclu de păşunat se referă la numărul de zile în care animalele păşunează efectiv pe o suprafaţă de
pajişte, precum şi timpul scurs de la scoaterea animalelor de pe teren şi până la introducerea lor la
păşunat pe aceeaşi suprafaţă.
Încărcătura optimă se referă la numărul de UMV/hectar(unitate vită mare) calculat în funcţie de
producţia vegetală şi cerinţele nutriţionale ale animalelor fără a produce daune compoziţiei floristice şi
faunei sălbatice.
Art.4 -Păşunatul excesiv sau suprapăşunatul trebuie evitat deoarece acesta conduce la reducerea
utilităţii, productivităţii şi biodiversităţii pajiştilor.
Art.5 -Pentru o utilizare optimă, durabilă a pajiştilor, managementul păşunatului va presupune:
- un număr suficient de animale care să utilizeze pe deplin masa verde disponibilă cu asigurarea
cerinţelor nutriţionale ale alimentelor;
- prin organizarea păşunatului continuu sau pe tarlale;
- prin respectarea timpului de începere al păşunatului;
-prin asigurarea monitorizării păşunatului şi oprirea acestuia înainte de a se ajunge la limitele critice
pentru plante, înălţime minimă şi grad de acoperire a solului;
- prin evaluarea cu precizie a perioadei de odihnă înainte de următoarea perioadă de păşunat;
- numărul de animale care păşunează este influenţat de rata de creştere a plantelor, de hrana
suplimentară şi de cerinţele nutritive ale fiecărei rase şi categorii de animale;
Deciziile cu privire la numărul de animale care pasc se stabilesc în funcţie de:
- rata anuală de creştere a plantelor şi curba de variaţie din anii anteriori;
- variabilitatea de creştere a pajiştii pe bază de date istorice şi meteorologice,
- necesarul de furaje pentru fiecare categorie de animale şi stare fiziologică.
Art.6 -Planificarea succesiunii de păşunat a tarlalelor se face astfel încât pajiştea să rămână în limitele
productive stabilite cantitativ şi calitativ. Pentru a preveni reducerea potenţialului productiv al pajiştii şi
afectarea calităţii acesteia se planifică păşunatul tuturor tarlalelor. Pentru a preveni păşunatul excesiv,
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care conduce la reducerea ratei de refacere a păşunii, scăderea producţiei de iarbă şi a cantităţii de iarbă
consumată de animale în ciclurile următoare de păşunat, trebuie să se asigure o densitate optimă pe
întreaga suprafaţă. Orice nerespectarea în gestionarea pajiştilor produce reduceri cantitative şi calitative
de masă verde şi creşte riscul degradării păşunii.
Art.7 -Începerea păşunatului se face în funcţie de condiţiile pedoclimatice şi de gradul de dezvoltare a
covorului ierbos; începerea mai devreme poate afecta perioada de regenerare, sănătatea şi supravieţuirea
plantelor. Păşunatul se va încheia în luna noiembrie sau la o dată stabilită în funcţie de evoluţia
temperaturilor şi regimul precipitaţiilor. Data începerii şi încheierii păşunatului, precum şi modul de
organizare a păşunatului continuu sau pe tarlale se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local.
Art.8 -Utilizatorii de pajişti au obligaţia să respecte încărcătura minimă de animale pe hectar de 0,3
UMV. La o densitate sub nivelul minim stabilit animalele consumă selectiv plantele, promovează
performanţe economice individuale, dar acest fapt nu conduce la productivitate maximă de produse
animaliere pe hectar.
Încărcătura redusă de animale pe pajişte conduce la:
- nerealizarea potenţialului economic al pajiştii;
- pajiştilor care nu sunt utilizate li se modifică compoziţia floristică şi le scade productivitatea;
- unele specii de plante furajere dorite pot fi înlocuite de altele fără valoare nutritivă;
- biodiversitatea se reduce datorită păşunatului redus;
Depăşirea încărcăturii optime de animale pe pajişte conduce la:
- performanţe economice şi productive reduse ale animalelor;
- furaje de calitate inferioară şi cantitate redusă;
- înlocuirea plantelor furajere cu valoare nutritivă mare cu specii mai puţin valoroase;
- apariţia şi creşterea golurilor în zonele de păşunat preferate;
- îmbogăţirea focalizată cu fertilizanţi prin eliminarea dejecţiilor de către animale;
- introducerea de alte specii de plante care nu cresc în mod tradiţional în zonă provenite de la furajarea
suplimentară cu fân sau alte seminţe;
- distrugerea vegetaţiei şi a texturii solului prin călcarea de către animale şi prin transportul de furaje
suplimentare;
Art.9 -Numărul de animale (UMV/ha) trebuie să fie suficient pentru a asigura utilizarea maximă a
producţiei de masă verde, menţinând în acelaşi timp sustenabilitatea pe termen lung a pajiştii.
Utilizatorul înregistrează în registrul exploataţiei suprafaţa totală de pajişti permanente şi numărul mediu
anual de UMV menţinut în exploataţie pentru a calcula densitatea pe unitatea de suprafaţă a animalelor.
Pentru determinarea producţiei se foloseşte metoda directă a cosirilor repetate.
Art.10 -Necesarul zilnic pentru 1 UMV este de 65 kg masă verde echivalentul a 13 kg masă
uscată.Durata de păşunat este de minim 180 de zile.
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Art.11 -Pentru o utilizare raţională pajiştile se împart în unităţi de exploatare care la rândul lor se împart
în tarlale. Unitatea de exploatare reprezintă o suprafaţă de pajişte care asigură necesarul de masă verde
pentru o grupă de animale pe întregul sezon de păşunat.
Art.12 -Stabilirea numărului de tarlale este necesară pentru a controla densitatea animalelor şi pentru a
lăsa timp suficient refacerii complete a vegetaţiei până la următorul păşunat.
Art.13 -Mărimea tarlalei depinde de producţia disponibilă de masă verde/hectar de tarla, necesarul de
furaje al animalelor şi de numărul de zile de păşunat. După determinarea numărului de tarlale se
ajustează numărul de zile de păşunat pentru a permite o durată optimă de refacere în funcţie de viteza de
creştere a vegetaţiei. La începutul sezonului de păşunat când creşterea vegetaţiei este rapidă sunt
necesare cel puţin 20 de zile de odihnă iar în ciclurile următoare sau în perioada de secetă sunt necesare
cel puţin 30 de zile de odihnă. Durata de refacere a vegetaţiei după păşunat se stabileşte în funcţie de
specia dominantă de plante valoroase, sol, precipitaţii, temperatură, condiţii de secetă, etc.
Art.14 -Pentru a evita degradarea pajiştilor permanente se respectă următoarele reguli:
- menţinerea densităţii optime a animalelor stabilite pe baza producţiei vegetale;
- reducerea numărului de animale când productivitatea pajiştilor scade;
- reducerea numărului de animale pe pajiştile cu arbori – dacă este frecvent afectează coaja
copacilor/copaci tineri/puieţi;
Se evită păşunatul cu număr mare de animale care depăşeşte capacitatea de păşunat pentru a preveni
restricţionarea creşterii speciilor de plante tipice zonei şi care se înmulţesc prin autoînsămânţare,
pierderea calităţii şi a diversităţii vegetaţie naturale şi seminaturale.
Art.15 -Deţinătorii de animale pot închiria/concesiona o suprafaţă de păşune pe o perioadă de 5 ani cu
posibilitatea de prelungire prin acte adiţionale corespunzător numărului de animale pe care le deţin
(înregistrate la Registrul agricol).
Art.16 -Lucrările de întreţinere a păşunilor se vor efectua de către crescătorii de animale care le
folosesc. Condiţiile şi nivelul acestor lucrări sunt cuprinse în contractul de închiriere/concesiune.
Art.17 -Contractul de păşunat trebuie încheiat până la data de 01 mai. Sezonul de păşunat este cuprins
între 01 mai – 01 noiembrie în cazul bovinelor şi între 24 aprilie – 25 noiembrie în cazul ovinelor.
Art.18 -Este interzis păşunatul pe toată perioada anului pe fâneţele şi culturile agricole de pe teritoriul
comunei.
Art.19 -Se interzice schimbarea locului de păşunat închiriat/concesionat prin migrarea pe alte păşuni.
Art.20 -În cazul în care transferul animalelor de la locul de înnoptare la locul de păşunat se face pe
drumurile publice deţinătorii sunt obligaţi să le însoţească să nu obstrucţioneze circulaţia vehiculelor.
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Art.21 -Creşterea pe lângă stână a altor animale( păsări, porci, etc.) şi a câinilor este permisă cu
condiţia ca acestea să aibă adăposturi adecvate şi să nu fie lăsate libere pe păşune pentru a evita
degradarea acesteia.
Art.22 -Este interzisă utilizarea la paza turmei a câinilor cu potenţial agresiv ridicat conform legislaţiei
în vigoare, a câinilor din rase de vânătoare. Orice responsabilitate pentru acţiunile agresive nejustificate
ale câinilor ciobăneşti revine ciobanului care însoţeşte turma, care are obligaţia de a chema câinii ori de
câte ori se îndepărtează prea mult de turmă cu excepţia cazurilor în care protejează turma.
Art.23 -Proprietari/Responsabilii de turme au următoarele obligaţii:
- să încheie contract de concesiune cu deţinătorii păşunilor,
- să respecte prevederile referitoare la sezonul de păşunat şi toate prevederile incluse in amenajamentul
pastoral,
- să răspundă pentru pagubele produse de animalele lăsate în grija lor,
- să răspundă pentru integritatea şi sănătatea animalelor lăsate în grija lor,
- să deţină certificat de sănătate pentru efectivele de animale pe care le păşunează,
- să efectueze lucrări de îmbunătăţire pe trupurile de păşune primite în administrare, cu respectarea
condiţiilor de agro-mediu, după cum urmează:


curăţirea de buruieni



nivelarea muşuroaielor



strângerea resturilor vegetale şi a pietrelor.

Art.24 -În conformitate cu prevederile OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si
exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, pe pajişti se pot amplasa:
- construcţii care deservesc activităţi agricole sau pot fi îmbunătăţite cele deja existente,
- adăposturi pentru animale, anexe pentru mulsul sau tunsul animalelor, pentru depozitarea furajelor,
- surse de apă potabilă;
- investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile, exclusiv in scopul asigurării energiei
pentru consumul propriu al exploataţiei, sub rezerva neafectării exploatării pajiştilor.
Art.25 -Responsabilitatea pentru respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu revine exclusiv
utilizatorilor care deţin contractele de concesiune sau închiriere a pajiştilor. De asemenea paza pajiştilor
se asigură de către utilizatori.
Art.26 -Utilizatorii de pajişti sunt obligaţi să permită accesul personalului împuternicit pentru controlul
respectării regimului pastoral sau a normelor tehnice specifice după caz, după înştiinţarea prealabilă a
acestora.
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Art.27 -Pentru prevenirea păşunatului timpuriu se vor efectua controale pe păşuni de către echipe
formate din reprezentanţi ai primăriei.
Art.28 -În spiritul prezentului Regulament constituie contravenţii următoarele:
- începerea păşunatului fără contracte de concesiune,
- nerespectarea amplasamentului stabilit prin contractul de păşunat şi a amenajamentului pastoral,
- nerespectarea perioadei de păşunat sau părăsirea amplasamentului stabilit înainte de data fixată prin
prezentul regulament,
- acceptarea în turme a animalelor străine (din afara comunei) fără aprobarea autorităţilor locale,
- nesupravegherea animalelor,
- efectuarea păşunatului cu un efectiv mai mare decât cel stabilit,
- depozitarea pe păşune a deşeurilor menajere sau agrozootehnice,
- neefectuarea lucrărilor prevăzute în amenajamente pastorale şi planuri de exploatare;
- introducerea pe pajisti a unor specii de animale , altele decât cele stabilite prin amenajamentele
pastorale si planuri de exploatare;
- circulatia pe pajisti cu orice mijloace de transport, inclusiv cu atelajele, care cauzeaza deteriorarea
acestora;
- introducerea animalelor pe pajisti fara a detine contract;
Art.29 -Sumele percepute pentru nerespectarea art.28 sunt următoarele în funcţie de categoria de
animale:
- bovine 50 lei/cap,
- ovine 5 lei/cap,
- cabaline 100 lei/cap,
- porcine 15 lei/cap.
Art.30-Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului Local al comunei George
Enescu.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local Sandu Ana
L.S
_______________________

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar Mariana ZVORĂŞTEANU
_____________________

