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INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU
INFORMARE
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
în anul 2019
Informarea privind activitatea desfăşurată de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice
Buzău în domeniul specific de activitate şi pentru realizarea Sistemului naţional de monitorizare solteren pentru agricultură este realizată pentru a fi prezentată în şedinţa Colegiului Prefectural din
27.11.2019, conform solicitării Instituţiei Prefectului adresată cu nr. 15193/13.11.2019.
Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Buzău – O.S.P.A. Buzău este organ tehnic de
specialitate al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - M.A.D.R. în teritoriu, în subordinea
Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Buzău şi în coordonarea metodologică şi ştiinţifică a
Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului I.C.P.A. Bucureşti.
O.S.P.A. Buzău funcţionează în baza unui complet de acte normative, care reglementează
organizarea, funcţionarea şi atribuţiunile acestei instituţii: Legea nr. 243/2011, pentru modificarea şi
aprobarea O.U.G. nr. 38/21.03.2002, Ord. M.A.D.R. nr.238/2011 şi nr.278/2011, H.G. nr.30/2017
privind organizarea şi funcţionarea M.A.D.R.
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
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studiile speciale şi cercetările elaborate în conformitate cu metodologiile specifice, la solicitarea
beneficiarilor – persoane fizice şi juridice.
În baza atribuţiilor specifice 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.
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 de către 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.
Întocmirea studiilor de monitorizare sol-teren pentru agricultură în teritoriu se va realiza pe
unităţile administrativ teritoriale selectate conform criteriilor prevăzute de actele normative (Ord.
MADR nr. 278/2011).
O.S.P.A. Buzău şi D.A.J. Buzău redactează şi înaintează către M.A.D.R. Nota de fundamentare
cu programul anual al studiilor pedologice şi agrochimice ce urmează a fi realizate pe unităţile
administrativ teritoriale, conform criteriilor prevăzute Ord. MADR nr. 278/2011, în baza căreia
O.S.P.A. Buzău elaborează studiile.
Obiectivele studiilor pedologice şi agrochimice pentru sistemul de monitorizare sunt:
 stabilirea, inventarierea unităţilor de sol - teren şi evaluarea resurselor de sol;
 gruparea şi încadrarea terenurilor agricole în clase de pretabilitate la folosinţele agricole;
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 gruparea terenurilor în clase de calitate, după nota de bonitare pentru folosinţe agricole şi
culturi;
 determinarea stării de aprovizionare a solurilor cu nutrienţi şi reacţia solurilor;
 identificarea şi inventarierea tipurilor de degradări ale solurilor/terenurilor, stabilirea
restricţiilor terenurilor pentru diferite utilizări şi stabilirea măsurilor agropedoameliorative şi
antierozionale corespunzătoare.
Datele şi informaţiile din studiile pedologice şi agrochimice elaborate la nivel de UAT sunt
organizate în baze de date BDUST judeţene, care formează banca de date a Sistemului de monitorizare
sol - teren la nivel naţional, administrată de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru
Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – I.C.P.A. Bucureşti.
Banca de date este utilizată pentru elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiilor
Ministerului Agriculturii în domeniile specifice de activitate, din care menţionăm:
 elaborarea metodologiei pentru determinarea zonelor de potenţial, a zonelor geografice şi
marjelor brute de standard unitare pentru proiectele din cadrul Măsurii 121 – Modernizarea
exploataţiilor agricole;
 zonarea potenţialului de producţie agricolă al terenurilor agricole pe baza notei de bonitare
pentru proiectele de Investiţii în exploataţii agricole - Submăsura 4.1.
 zonarea potenţialului de producţie agricolă al terenurilor agricole pe baza notei de bonitare
pentru proiectele de Investiţii în exploataţii pomicole - Submăsura 4.1a.
 zonarea potenţialului de producţie agricolă al terenurilor agricole pe baza notei de bonitare
pentru proiectele de Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri - Submăsura 6.1.
 elaborarea metodologiei la nivelul ţării pentru diagnosticarea zonelor vulnerabile şi potenţial
vulnerabile la poluarea cu nitraţi si elaborarea programelor de acţiune – Directiva Nitraţi;
 desemnarea zonelor defavorizate de condiţii naturale specifice, utilizând metodologia bazată
pe note de bonitare pentru managementul durabil al resurselor de sol sub influenţa presiunilor
antropice, în contextul adaptării la reglementările politicilor agricole comunitare.
În cadrul programului pentru anul 2019, O.S.P.A. Buzău a realizat studii pedologice şi
agrochimice pentru Sistemul naţional de monitorizare pe următoarele teritorii:
 UAT Ziduri – faza de birou realizată 100%, contractat şi decontată 92,57%.
 UAT Scutelnici – fază teren efectuata 100%;
 UAT Râmnicelu – fază de teren în derulare.
Suprafaţa de teren cartată anul acesta (fază de teren) a fost de 10.193,69 ha.
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În baza actelor normative emise privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente, în cadrul Sistemului naţional de monitorizare sol - teren pentru agricultură, s-a avut în
vedere realizarea studiilor pedologice şi agrochimice, care stau la baza întocmirii planurilor de
fertilizare şi stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale
ale suprafeţelor de pajişti permanente de pe unităţile administrativ teritoriale.
Ca urmare, în anul 2019, O.S.P.A. Buzău a realizat studii pedologice şi agrochimice pentru
proiectele de amenajamente pastorale în suprafaţă de 2.324,12 ha, pe următoarele teritorii:
 UAT Movila Banului;
 UAT Racoviţeni;
 UAT Cilibia;
 UAT Scutelnici;
 UAT Bozioru – în derulare;
 UAT Brădeanu – în derulare;
 UAT Amaru – în derulare.
Precizăm că, deşi condiţiile atmosferice şi starea solurilor au fost nefavorabile au fost
finalizate, recepţionate şi predate la termen.
Fondurile aprobate prin lista de investiţii pe acest segment de activitate a fost de 249.000 lei
din care au fost decontate, până în prezent, 129.000 lei, urmând să fie avizate, recepţionate şi predate
lucrări în valoare de 72.000 lei, diferenţa de 48.000,00 lei reprezintă valoarea studiului ce trebuia
efectuat pe UAT C.A.Rosetti şi care nu a putut fi realizat deoarece au fost depistate neconcordanţe în
documentaţia depusă. Deşi au fost făcute nenumărate solicitări către Primăria C.A.Rosetti privind
completarea documentaţiei şi corelarea acesteia cu realitatea din teren, nici la ora actuală nu avem un
răspuns. Drept urmare, lucrările pe acest UAT nu mai pot fi finalizate anul acesta.
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.
În cadrul acestor categorii de lucrări O.S.P.A. Buzău a elaborat studii speciale şi documentaţii,
cu următoarele obiective:
 studii pedologice şi de bonitare speciale pentru scoaterea permanentă sau temporară a
terenurilor din circuitul agricol, pe care se amplasează obiective de investiţii;
 studii pedologice şi de bonitare pentru evaluarea potenţialului agricol al terenurilor agricole
pentru accesarea submăsurii 6.1.- Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri;
 studii pedologice şi agrochimice pentru conformarea de mediu a exploataţiilor agricole;
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 studii pedologice şi agrochimice speciale pentru pretabilitatea terenurilor la plantaţii
pomicole (Submăsura 4.1.a);
 studii pedologice şi de bonitare speciale pentru încadrarea în clase de calitate a terenurilor
introduse în intravilan prin PUG şi PUZ;
 studii pedologice şi de bonitare speciale pentru determinarea potenţialului productiv al
terenurilor pentru proiectele de investiţii în exploataţiile agricole (Submăsura 4.1.);
 studii pedologice şi de bonitare pentru redarea terenurilor în circuitul agricol;
 analize fizico – chimice de sol specifice domeniului de activitate.
Până la această dată, volumul încasărilor atrase din elaborarea acestor studii (terţi) a fost de
cca. 61.000 lei faţă de 120.000 lei în 2018. Veniturile din terţi au scăzut cu 50%, solicitările, în
primele 10 luni ale anului fiind net reduse. În luna noiembrie însă au fost înregistrate foarte multe
solicitări privind scoaterile definitive din circuitul agricol, preponderent pentru sonde (48 de locaţii).
De asemenea, lipsa acută de personal de specialitate, preponderent pedologi, işi spune
cuvântul.
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 acut de personal de specialitate care persistă
şi în condiţii atmosferice nefavorabile pentru operaţiunile de teren pe 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. Însă, pe
fundalul noului val de cereri pentru efectuarea de studii pedologice specifice ar fi necesară o schemă
de personal dimensionată la 20 de angajaţi. La ora actuală avem aprobate un număr de 7 posturi, din
care 6 funcţii de execuţie, respectiv un pedolog, un chimist, un tehnician, un laborant, un inspector
resurse umane şi un economist şi o funcţie de conducere.
De asemenea, este necesară promovarea domeniului de activitate a instituţiei precum şi
conştientizarea tuturor instituţiilor potenţial interesate de importanţa strategică a activităţii desfăşurate
de O.S.P.A. Buzău.
Dacă din punct de vedere tehnic activitatea a funcţionat în parametrii normali, din punct de
vedere financiar au fost înregistrate dificultăţi în prima parte a anului, iar situaţia pe sfârşit de an nu
este încurajatoare.
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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 aprobate de M.A.D.R.
În acest sens, fazele de teren pe UAT Scutelnici şi UAT Râmnicelu nu au fost încă bugetate.
Întreg anul 2019 s-a desfăşurat sub auspiciile raţionalizării cheltuielilor, încercând, pe cât
posibil, creşterea eficienţei. Personalul O.S.P.A. Buzău este policalificat, de înaltă ţinută profesională,
venind în întâmpinarea nevoilor celor care lucrează cu pământul. Deşi ne confruntăm cu lipsa acută de
personal, clienţii sunt consiliaţi şi îndrumaţi pentru a reuşi să îşi pună în practică ideile. De asemenea,
programul de lucru la O.S.P.A. Buzău ajunge şi la 14 ore/zi, fără prea mari speranţe de recuperare în
zile libere, datorită crizei de personal şi al volumului mare de lucrări. Criza acută de specialişti îşi
spune cuvântul.
Din punct de vedere economico-financiar, instituţia este, pe termen scurt, într-o relativă
stabilitate. Cheltuielile curente sunt acoperite până în luna ianuarie 2020. Însă, avem speranţa că în
perioada imediat următoare vor fi aprobate fondurile necesare pentru finalizarea procedurilor de
decontare a lucrărilor efectuate. Solicitare în acest sens a fost făcută şi, cu concursul D.A.J Buzău,
sperăm ca anul 2019 să îl încheiem cu cheltuielile acoperite pe o perioadă rezonabilă, care va asigura
desfăşurarea activităţii O.S.P.A. Buzău în condiţii optime.
Revin cu afirmaţia că întreg procesul tehnologic de elaborare a studiilor pedologice de orice fel
reprezintă rezultatul muncii de echipă, o strânsă interdependenţă şi colaborare între compartimente şi,
nu în ultimul rând, o comunicare eficientă între specialiştii instituţiei.

Director,
Ec. Alisa-Cătălina Gheorghiu
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