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INSTITU IA  PREFECTULUI  –  JUDE UL BUZ U 

 

INFORMARE 

privind activitatea desf şurat  de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Buz u 

în domeniul specific de activitate şi pentru realizarea 

Sistemului na ional de monitorizare sol-teren pentru agricultur  

 

Informarea privind activitatea desfăşurată de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 

Buzău în domeniul specific de activitate şi pentru realizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-

teren pentru agricultură este realizată pentru a fi prezentată în şedinţa Colegiului Prefectural din 

15.12.2017, conform solicitării Instituţiei Prefectului adresată cu nr. 22833/ 04.12.2017.  

Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Buzău – O.S.P.A. Buzău este organ tehnic de 

specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - M.A.D.R. în teritoriu, în subordinea 

Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Buzău. 

O.S.P.A. Buzău funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral 

din venituri proprii. Veniturile sunt realizate din elaborarea studiilor pedologice şi agrochimice pentru 

realizarea Sistemului naţional de monitorizare sol - teren pentru agricultură şi fonduri atrase din 

studiile speciale şi cercetările elaborate în conformitate cu metodologiile specifice, la solicitarea 

beneficiarilor – persoane fizice şi juridice. 

O.S.P.A. Buzău realizează activităţi ce se desfăşoară pe teren, în laborator şi birou, care se 

concretizează cu elaborarea de studii ce cuprind date, informaţii şi recomandări privind capacitatea 

de producţie a solurilor pentru culturile agricole. 

În baza atribuţiilor prevăzute de actele normative de organizare şi funcţionare, O.S.P.A. Buzău 

desfăşoară două categorii principale de activităţi: 

I. Activităţi pentru realizarea Sistemului naţional de monitorizare sol - teren pentru 

agricultură, conform Programului aprobat prin Ord. MADR nr. 278/2011.  
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II. Activităţi specifice domeniului de activitate pentru elaborarea de studii speciale, la 

solicitarea persoanelor fizice şi juridice, interesate de serviciile O.S.P.A. Buzău, conform Ord. MADR 

nr. 238/2011.  

I. Sistemul naţional de monitorizare sol – teren pentru agricultură reprezintă un sistem integrat 

de date utilizat Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru sistematizarea şi gestionarea 

raţională a resurselor de fond funciar, în vederea protecţiei, ameliorării şi utilizării durabile a 

resurselor de soluri. 

Pentru realizarea Sistemului naţional de monitorizare sol - teren pentru agricultură O.S.P.A. 

Buzău elaborează studii pedologice şi agrochimice în cadrul programului prevăzut pentru perioada 

2012 – 2021. 

Obiectivul programului este realizarea băncii de date tehnice pe care Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale să le utilizeze în elaborarea politicilor şi strategiilor sectoriale naţionale în 

domeniile specifice de activitate: agricultură şi producţie alimentară, îmbunătăţiri funciare, 

optimizarea exploataţiilor, conservarea solurilor, schimbările climatice şi cercetarea de specialitate. 

Elaborarea studiilor se derulează pe bază de contracte economice încheiate cu Direcţia pentru 

Agricultură Judeţeană – D.A.J. Buzău.  

Unităţile administrativ teritoriale pe care sunt elaborate studiile sunt selectate conform 

criteriilor prevăzute de actele normative (Ord. MADR nr. 278/2011).  

O.S.P.A. Buzău şi D.A.J. Buzău întocmesc şi înaintează M.A.D.R. Nota de fundamentare cu 

programul anual al studiilor ce urmează a fi realizate pe teritoriile administrative, conform criteriilor 

prevăzute Ord. MADR nr. 278/2011, în baza căreia O.S.P.A. Buzău elaborează studiile. 

În cadrul programului pentru anul 2017, O.S.P.A. Buzău a realizat studii pedologice şi 

agrochimice pentru Sistemul naţional de monitorizare pe următoarele teritorii: 

 UAT Puieşti – faza de birou şi analizele de laborator; (finalizat); 

 UAT Poşta Câlnău – faza de teren; 

 UAT Ziduri – faza de teren. 

Precizăm că activitatea de realizare a studiilor s-a desfăşurat conform programului până în luna 

octombrie când a fost modificat la solicitarea M.A.D.R. 

În baza actelor normative emise privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente, M.A.D.R. a solicitat (Adr. nr. 289829/05.10.2017), în cadrul Sistemului naţional de 

monitorizare sol - teren pentru agricultură, întocmirea Notei de fundamentare şi realizarea studiilor 

pedologice şi agrochimice, care stau la baza întocmirii planurilor de fertilizare şi stabilirii măsurilor 
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agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti 

permanente de pe unităţile administrativ teritoriale. 

Ca urmare, din luna octombrie O.S.P.A. Buzău a realizat studii pedologice şi agrochimice 

pentru proiectele de amenajamente pastorale pe următoarele teritorii: 

 UAT Florica, UAT Poşta Câlnău, UAT Ziduri, UAT Ruşeţu şi UAT Pietroasele. 

Precizăm că, deşi condiţiile atmosferice şi starea solurilor au fost nefavorabile au fost realizate 

fazele de teren pentru toate studiile, celelalte faze (analize de laborator şi birou) fiind în stadii avansate 

de execuţie, unele fiind chiar finalizate (UAT Florica, UAT Poşta Câlnău). 

II. Studiile pedologice speciale, analize fizice şi chimice de sol şi apă, specifice domeniului de 

activitate, au fost executate la solicitarea persoanelor fizice şi juridice interesate. 

Precizăm că, deşi volumul încasărilor atrase din elaborarea acestor studii a fost mai redus decât 

în anul 2016, fondurile realizate au fost decisive pentru funcţionarea instituţiei, în condiţiile în care 

studiile pentru Sistemul de monitorizare nu au fost plătite până la data aceste informări.  

În acest context considerăm necesare următoarele precizări privind desfăşurarea activităţii în 

cadrul Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Buzău. 

Din punct de vedere tehnic, deşi există un deficit de personal de specialitate şi în condiţii 

atmosferice nefavorabile pentru operaţiunile de teren perioade lungi de timp, activitatea în O.S.P.A. 

Buzău s-a desfăşurat cu responsabilitate, şi cu resursele disponibile au fost soluţionate toate solicitările 

pentru realizarea studiilor specifice domeniului de activitate.  

Dacă din punct de vedere tehnic activitatea a funcţionat în parametrii normali, din punct de 

vedere financiar au fost înregistrate dificultăţi. 

Aşa cum am arătat, O.S.P.A. Buzău se finanţează integral din venituri proprii realizate din 

elaborarea studiilor pedologice şi agrochimice pentru Sistemul naţional de monitorizare sol - teren 

pentru agricultură şi fonduri atrase din studiile speciale. 

Cheltuielile pentru realizarea studiilor pentru Sistemul naţional de monitorizare sunt din 

fondurile proprii O.S.P.A. Buzău, decontarea acestora fiind făcută numai după finalizarea lucrărilor, 

avizarea, recepţionarea şi predarea beneficiarului, D.A.J. Buzău, din fondurile alocate de M.A.D.R.  

În anul 2017, alocarea fondurilor pentru studiile realizate pentru Sistemul naţional de 

monitorizare a fost deficitară.  

Alocările de fonduri s-au desfăşurat în două etape: 

1. în luna martie (06.03.2017), din care fondurile au ajuns pentru decontarea lucrărilor 

realizate în primul trimestru (faza de birou a studiului – UAT Puieşti). 
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2. în luna decembrie (05.12.2017), pentru decontarea parţială a studiilor (fazele de teren – UAT 

Poşta Câlnău, UAT Ziduri). 

În aceste condiţii singura sursă de finanţare au constituit-o fondurile încasate din realizarea 

studiilor speciale şi documentaţiilor, care nu au caracter programat şi numai dacă sunt solicitări din 

partea persoanelor fizice şi juridice. 

Fondurile atrase din aceste surse au post esenţiale pentru desfăşurarea activităţii, dar din luna 

septembrie au fost insuficiente şi pentru plata salariilor.  

Din luna septembrie, instituţia nu a mai avut fonduri pentru plata salariilor, cele existente fiind 

utilizate la plata furnizorilor de servicii de funcţionare pentru nu bloca şi suspenda întreaga activitate. 

De altfel, situaţia existentă a fost adusă la cunoştinţa instituţiilor coordonatoare şi menţionată în 

rapoartele de activitate lunare.  

În prezent sunt în desfăşurare procedurile de contractare, avizare şi recepţionare a studiilor 

elaborate pentru Sistemul naţional de monitorizare sol - teren pentru agricultură şi studiilor pedologice 

şi agrochimice, necesare realizării amenajamentelor pastorale, în urma cărora situaţia se va stabiliza 

temporar. 

 

Director, 

Ec. Gheorghe Alisa 


