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Anexa Nr. 1 la H.C.L. nr. _____ din _____________ 

 
 

CAIET DE SARCINI 
 
privind atribuirea directă, prin contract de închiriere, a unor suprafețe de pășune aflate în 

domeniul privat al Comunei Bicazu Ardelean 

I. TERMENI ŞI EXPRESII 

1. În conformitate cu prevederile art. 2 din O.U.G. nr. 34 din 23 aprilie 2013, termenii și 

expesiile incidente au următoarele semnificații: 

a) iarbă şi alte plante furajere erbacee - toate plantele erbacee care se găsesc în mod 

tradiţional pe păşunile şi fâneţele naturale sau care sunt incluse în amestecurile specifice pentru 

însămânţări şi supraînsămânţări, din familiile de graminee şi de leguminoase utilizate ca furaje în 

hrana animalelor erbivore, pe baza cărora se calculează producţia, valoarea nutriţională a pajiştii şi 

capacitatea de păşunat; 

b) păşuni şi fâneţe - suprafeţe agricole înscrise în actele de proprietate cu aceste categorii 

de folosinţă, care sunt destinate producerii de furaje, iarbă şi alte plante erbacee pentru animale, 

recoltate prin cosire sau valorificate prin păşunare; 

c) unitate vită mare (UVM) - unitate de măsură standard stabilită pe baza necesarului de 

hrană al fiecărei specii de animale, care permite conversia diferitelor categorii de animale; 

d) utilizator de păşuni şi fâneţe: 

    (i) crescător de animale, persoană fizică, având animalele înscrise în Registrul naţional al 

exploataţiilor (RNE)/crescător de animale, persoană juridică de drept public sau de drept 

privat, constituită conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

cu modificările ulterioare, având animale proprii sau ale fermierilor membri înscrise în 

RNE, care desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă păşuni şi fâneţe, 

conform clasificării statistice a activităţilor economice în Uniunea Europeană pentru 

producţia vegetală şi animală, care deţine legal dreptul de folosinţă asupra suprafeţei 

agricole şi care valorifică păşunea prin păşunare cu efective de animale sau prin cosire cel 

puţin o dată pe an; sau 

    (ii) persoană fizică ori persoană juridică de drept privat care are la dispoziţie, în 

condiţiile legii, suprafaţa agricolă, care desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de 

folosinţă păşuni şi fâneţe şi care o valorifică prin cosire cel puţin o dată pe an; 

e) Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) - colecţia de date în format electronic care 

cuprinde informaţiile de identificare a fiecărei exploataţii din România, 

potrivit Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea 

procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

f) deţinători de pajişti - titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra 

acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori deţinători precari ai pajiştilor; 

g) schimbarea destinaţiei suprafeţelor de pajişte - schimbarea categoriei de folosinţă a 

pajiştilor/scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişte. 
 

2. În conformitate cu prevederile art. 1 din Normele Metodologice aprobate prin  H.G. nr. 

1.064 din 11 decembrie 2013, termenii și expesiile incidente au următoarele semnificații: 

a) amenajament pastoral - documentaţie care cuprinde măsurile tehnice, organizatorice şi 

economice necesare ameliorării şi exploatării pajiştilor; 
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b) autoritate competentă - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi 

autorităţile cu atribuţii în domeniu aflate în subordinea sa, după caz; 

c) capacitate de păşunat - reprezintă numărul de animale care pot fi hrănite pe suprafaţa 

de 1 ha de pajişte în întreaga perioadă de păşunat, se exprimă în unităţi vită mare (UVM) la hectar 

şi se determină prin raportarea producţiei efective la necesarul de furaje pentru 1 UVM; 

d) activitate agricolă care se desfăşoară pe pajişti conform clasificării statistice a 

activităţilor economice în Uniunea Europeană pentru producţia animală şi vegetală - orice 

activitate agricolă prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor 

economice NACE a doua revizuire şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.037/90 al 

Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, după cum 

urmează: 
 

Diviziune Grupă Clasă CAEN Rev. 2 

01 014 0141 Creşterea bovinelor de lapte 

 

 

 

 

0142 Creşterea altor bovine 

 

 

 

 

0143 Creşterea cailor şi a altor cabaline 

 

 

 

 

0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor 

 

3. În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordinul MADR nr. 544 din 21 iunie 2013 

privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte, termenii și 

expesiile incidente au următoarele semnificații: 

a) capacitate de păşunat - populaţia maximă pe care o pajişte o poate susţine pe termen 

nelimitat; numărul de animale care pot fi hrănite pe întreg sezonul de păşunat de pe 1 ha de pajişte 

la care se cunoaşte producţia de furaje disponibilă; 
b) ciclu de păşunat - numărul de zile în care animalele păşunează efectiv pe o suprafaţă de 

pajişte, precum şi timpul scurs de la scoaterea animalelor de pe teren şi până la reintroducerea lor 

la păşunat pe aceeaşi suprafaţă; 

c) încărcătură optimă - numărul de UVM/ha calculat în funcţie de producţia vegetală şi 

cerinţele nutriţionale ale animalelor fără a produce daune compoziţiei floristice şi faunei sălbatice; 

d) palatabilitate - preferinţele alimentare înnăscute sau dobândite ale animalelor pentru 

consumul selectiv al plantelor în funcţie de conţinutul în substanţe nutritive, arome, toxine etc.; 

e) păşunat excesiv (suprapăşunat) - expunerea plantelor de pe pajişti la păşunat intensiv 

pentru perioade lungi de timp sau fără perioade de odihnă suficiente, care conduce la reducerea 

utilităţii, productivităţii şi biodiversităţii pajiştilor; 

f) subutilizare - utilizarea unei pajişti cu o încărcătură de animale mai mică de 0,3 

UVM/ha; 

g) utilizare durabilă - gospodărirea pajiştilor astfel încât să permită menţinerea 

biodiversităţii, creşterea productivităţii, capacitatea de regenerare, vitalitatea lor. 
 
 

II. OBIECTUL ÎNCHIRIERII  ȘI MODUL DE CALCUL A ÎNCĂRCĂTURII DE 

ANIMALE /HA DEȚINUTE ÎN EXPLOATAȚIE 

1.Terenurile de pășune se află în extravilanul comunei Bicazu Ardelean și aparțin 

domeniului privat al unității administrativ-teritoriale și urmează a fi supuse închirierii, prin 

atribuire directă, în vederea înteținerii, amenajării, îmbunătățirii, calității și folosirii acestora pentru 

creșterea animalelor. 
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2. Terenurile de pășune ce fac obiectul închirierii prin atribuire directă se regăsesc în 

tabelul de mai jos: 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA PĂȘUNII SUPRAFAȚA 

-ha - 

1. Mădăraș Dămuc 12,00 

2. Mădăraș Tănărog 9,00 

3. Dâmbul Mădăraș -Dâmbul Stânii 25,00 

4. Ticoș 10,00 

5. Tarcău-Crucea Roșie 27,00 

6.  Tarcău-Bourie 18,00 

7.  Chicerea Bistra 23,00 

8.  Toșorog 42,00 

9. Valea Stânii 22,00 

10 Fete Higheș 33,00 

11 Palei 38,85 

12 Munticel 58,00 

13 Lapoș Sodron 36,00 

            3. Închirierea pășunilor se va face în functie de numărul cererilor depuse și al numărului de 

animale deținute/ solicitant. 

4. Un solicitant poate depune cererea pentru una sau mai multe pășuni, dar atribuirea 

contractului de inchiriere se face numai dacă indeplineste conditiile de atribuire si asigură 

încărcătura de animale/ha detinute în exploatație de minim 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele 

perioadei de pășunat, ori cosirea cel putin o dată pe an a vegetației, pentru fiecare pășune în parte. 

5. Se vor încheia contracte distincte pentru fiecare pășune in parte. 

6. Raportul suprafata pășunii/UVM, conform Ordinului MADR nr. 544/2013 privind 

metodologia de calcul a a încărcăturii optime de animale pe hectar de pășune, se va face după cum 

urmează: 

 

Coeficienţii de conversie a animalelor erbivore în UVM 

Categoria de animale Coeficientul de 

conversie 

Capete/UVM 

Tauri, vaci şi alte bovine de mai mult de 2 

ani, ecvidee de mai mult de 6 luni 

1,0 1,0 

Bovine între 6 luni şi 2 ani 0,6 1,6 

Bovine de mai puţin de 6 luni 0,4 2,5 

Ovine 0,15 6,6 

Caprine 0,15 6,6 

 
7. UVM reprezintă incarcătura sau numărul de animale ce revin la un hectar de 

pasune. 
8. Pentru a ca1cu1a incarcatura de animale necesare pe hectar se va proceda, dupa 

cum urmeaza: se înmulțește numarul de animale detinute cu coeficientul prezentat mai sus, iar 
rezultatul se împarte la numarul de hectare de teren. 

 

III. DURATA INCHIRIERII 

1. Durata închirierii este de 7 ani, începând cu data semnării contractului. Contractul poate 

fi prelungit cu maxim 3 ani, dacă chiriașul a fost un bun gospodar. 
 

 IV. ELEMENTE DE PREȚ 
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Nr 

crt 

Denumirea pășunii Suprafața 

pășunii 

-ha- 

Productie 

de masa 

verde 

tona/ha 

Preț/tona masa 

verde conform 

HCJ Neamț nr. 

291 din 

19.12.2018 

Prețul de 

închiriere/h

a/an 

1 Mădăraș Dămuc 12,00 6,500 32 208,00 

2 Mădăraș Tănărog 9,00 6,500 32 208,00 

3 Dâmbul Mădăraș -Dâmbul Stânii 25,00 6,500 32 208,00 

4 Ticoș 10,00 6,500 32 208,00 

5 Tarcău-Crucea Roșie 27,00 6,700 32 214,40 

6 Tarcău-Bourie 18,00 6,300 32 201,60 

7 Chicerea Bistra 23,00 6,300 32 201,60 

8 Toșorog 42,00 6,700 32 214,40 

9 Valea Stânii 22,00 6,600 32 211,20 

10 Fete Higheș 33,00 6,800 32 217,60 

11 Palei 38,85 6,500 32 208,00 

12 Munticel 58,00 6,100 32 195,20 

13 Lapoș Sodron 36,00 6,100 32 195,20 

 

1. Prețul se actualizează în fiecare an în funcție de valoarea stabilită pe tona de masă verde 

de către Consiliul Județean Neamț, prin hotărâre, și atunci când se întocmește un nou amenajament 

pastoral. 

2. Plata chiriei se face în două tranșe, respectiv 30% până la data de 15 octombrie a fiecărui 

an  și 70% până la data de 20 decembrie  a fiecărui an. 

3. Intârzierea la plata chiriei se penalizează cu 0,1% /din cuantumul chiriei neachitate 

pentru fiecare zi de întârziere. Procentul de penalizare nu se modifică pe parcursul derulării 

contractului. 

4. Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic are ca efect rezilierea contractului 

fără nici o formalitate.  

 

V. CATEGORIILE DE BUNURI CE VOR FI UTILIZATE DE LOCATAR ÎN 

DERULAREA ÎNCHIRIERII  

1. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt: 

a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini locatorului la 

expirarea contractului; 

b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului în măsura în care 

acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a le prelua în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu 

valoarea contabilă actualizată, conform caietului de sarcini; 

c) bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rămân în proprietatea 

locatarului. 

 

VI. CONDIȚIILE PRIVIND ATRIBUIREA DIRECTĂ, PRIN ÎNCHIRIERE 

 

1. La procedura atribuirii directe pot participa Asociaţiile crescătorilor locali, persoanele 

juridice cu sediul social pe teritoriul localităţii Bicazu Ardelean, constituite cu cel puţin un an 

înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directă a contractului, având animalele înscrise în 

Registrul naţional al exploataţiilor, care asigură încărcătura minimă, conform prevederilor art. 10 

alin. (1) din OUG nr. 34/2013, modificată și completată. 

2. Comuna Bicazu Ardealean va publica pe site-ul propriu un anunţ prin care va informa 

asociațiile de crescători de animale intenția de închiriere prin atribuire directă a pășunilor descrise 

în prezentul caiet de sarcini.  
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3. Anunţul cuprinde următoarele date:  

- denumirea pășunilor ce pot face obiectul atribuirii directe, suprafața acestora, prețul pe 

hectar 

- mențiunea că se primesc la registratura primăriei cererile pentru atribuirea directă până la 

data de 15 martie 2019 

- documentele necesare, respectiv cererea tip de înscriere la care trebuie să anexeze 

documentaţia formată următoarele documente, după caz, în original, în copie sau în copie în 

conformitate cu originalul: hotărârea judecătorească, statut, CIF, privind calitatea de asociaţie 

patrimonială a membrilor colectivităţii locale, proprietari de animale înscrise în RNE (în copie); 

adeverinţa de la medicul veterinar, din care rezultă animalele aflate în proprietate şi înscrise în 

RNE care constituie dovadă că pot asigura o încărcătură optimă de animale UVM/ha pentru 

suprafaţa de păşune care se licitează, şi tabelul cu acordul proprietarilor de animale, care va 

cuprinde semnătura acestora, şi adeverinţa de la medicul veterinar (în original), certificatul de 

atestare fiscală din care să rezulte că ofertantul nu are datorii către bugetul de stat, bugetul local 

(în original). 

 4. În cazul în care se înregistrează mai multe cereri pentru același trup de pășune și 

solicitanții îndeplinesc condițiile de mai sus, va avea prioritate cel care a mai închiriat anterior 

suprafața de pășune/ face dovada că este un bun gospodar a pășunilor încredințate, curățindu-le și 

îngrădindu-le/ se înregistrează cu cea mai mare încărcătură de animale înscrise în RNE 

(0,3UMV/ha-1UMV/ha)/ face dovada că a fost și este bun platnic față de bugetul local. 

5. Consilierul Topliceanu Aurica din cadrul compartimentului Contabilitate financiar, taxe 

și impozite va publica anunțul, va verifica îndeplinirea condițiilor de către solicitanți și va face 

propunerea de atribuire către primarul comunei care va dispune cu privire la aceasta. În caz de 

absență sau incompatibilitatea doamna Topliceanu Aurica va fi înlocuită de doamna Moldovan 

Aurelia Lenuța din cadrul aceluiași compartiment. 

 

VII. Încheierea contractului de închiriere a pajiştilor  

 

1. Încheierea contractului de închiriere a pajişt ilor  este supusă condițiilor prevăzute 

de art. 9 din O.U.G. nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 

coroborate cu ale H.G. nr. 1.064 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 şi ale Ordinului MDRAP nr. 407 din 31 mai 2013 

pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în 

domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor. 

2. În termen de 10 zile de la data primirii cererilor acestea vor fi soluționate. Contractele se 

vor încheia pînă la data de 30.03.2019. 
3. Lucrările de întreţinere a pajiştilor şi a utilităţilor zoopastorale se vor efectua de către, 

chiriaş, în calitate de crescători de animale care folosesc pajiştea închiriată. 
4. Lucrările de întreţinere a pajiştilor şi a utilităţilor zoopastorale se efectuează de către 

crescătorii de animale care le folosesc, condiţiile şi nivelul acestora urmând a fi cuprinse în 
contractul de închiriere, iar utilizatorii pajiştilor având obligaţia de a lua toate măsurile pentru 
întreţinerea acestora, cu menţinerea categoriei de folosinţă, prin raportare la prevederile art. 9 alin. 
(5) raportat la art. 11 din O.U.G. nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991 

5. Pentru suprafețele cuprinse în amenajamentul pastoral, chiriașul este obligat să efectueze 
lucrări de curățire, conform planului de lucrări pentru perioada contractată, anexă la contractul de 
închiriere, în vederea transformării în suprafețe, cu respectarea dreptului său de preferință la 
închiriere, în condițiile în care toate suprafețele fac parte din același trup. 

6. Chiria ca resursă financiară rezultată din administrarea pajiştilor proprietate privată a 

comunei Bicazu Ardelean se face venit la bugetul local al comunei. 
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 7. Modelul de contract este cel prevăzut în Anexa nr. 2 la Ordinul Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale Nr. 407 din 31 mai 2013/Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice Nr. 2.051 din 5 iunie 2013, care conțin drepturile și obligațiile părților și condiţiile minime 

obligatorii care trebuie respectate la încheierea contractelor, acestea putând fi completate în funcţie 

de situaţia de fapt. 
 

IX. DISPOZIŢII FINALE 

 
1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluţionate 

pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanţele de 
judecată. 

2. Caietul de sarcini completează contractul de închiriere. 
 
 
 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 
 
 

             PRIMAR,         SECRETAR UAT, 
   Bîrsan Constantin Ioan                                                                                 Jolteag Gicuța 
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