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Cdtre,

INSTITUTIA PREFECTULI]I _ JUDETUL HARGIIITA

Serviciul pentru Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Dezvoltare
Economici pi Afaceri Europene

Refz solicitare materiale tnscrise pe ordinea de zi - 25 martie 2019

Avdnd in vedere adresa dvs. inregistratd sub nr. 3.712126.02.2019, privind buna organrzare

a Eedinlei ordinare a Colegiului Prefectural Harghita din data de 25 martie 2019, vd transmitem

materialul solicitat:

Oficiul de Studii Pedologice Ei Agrochimice - Harghita (O.S.P.A. Harghita) este o institulie
publicd cu personalitatejuridic[, finanlatd integral din venituri proprii, in subordinea Direcliei
pentru Agriculturd Judeleand - Flarghita (D.A.J. Harghita).

Coordonarea tehnicd a Oficiului de Studii Pedologice qi Agrochimice Harghita este

asigurat[ de Ministerul Agriculturii qi Dezvoltdrii Rurale (M.A.D.R.), iar cea Etiinfificd, de

Institutul Nalional de Cercetare f)ezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie Ei Proteclia Mediului
in Agriculturd - BucureEti (I.C.P.A. Bucureqti).

Oficiul de Studii Pedologice Ei Agrochimice Harghita func{ioneazd in conformitate cu

prevederile Hotdrdrii Guvernului nr. 75112010 privind mdsurile de reorganizare a Direcliilor
pentru Agriculturb judelene qi a municipiului Bucureqti, prevederile HotdrArii nr. 86012016

privind organizarea, funclionarea qi stabilirea atribuliilor direcliilor pentru agriculturd judelene qi

a municipiului Bucureqti, prevederile HotdrArii nr. 612013 pentru modificarea qi completarea
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Hotdrdrii Guvernuluinr.72512010 privind reorganizareaqi funclionarea Ministerului Agriculturii .

qi Dezvolt[rii Rurale, precum qi a unor structuri aflate in subordinea acestuia, prevederilc

ordinu1uinr,238l2011privindaprobareaRegu1amentului_cadrudeorganizareqifunc!ionarea
Oficiilor de Studii Pedologice qi Agrochimice teritoriale, structura organizatoricd qi atribuliile

acestor institulii, prevederile Ordonanlei de urgen!6 nr. 3812002 prlind intocmirea Ei finanfarea

studiilor pedologice ;i agrochimice qi finanlarea Sistemului nalional de monitorizare sol*lerel-I ,

pentru agriculturd, precum Ei sol-vegetalie forestierd pentru silviculturd, precum ;i Ordinului nr. 1' ,

27812011 privind aprobarea Programului nalional privind reahzarea Sistemului national de .

monitorizare sol-teren pentru agriculturS.

Obiectul de activitate al Oficiului de Studii Pedologice qi Agrochimice Harghita il
constituie

- elaborarea studiilor pedologice qi agrochimice pentru Sistemului nafional de monito rizare

sol-teren qi banca de date aferentd pentru agriculturd;

- participarea reprezentanlilor OSPA la intrunirea organismelor interna{ionale de

specialitate;

- rcalizarea qi reactualizarea periodic[ a Sistemelor jude]ene de date;

- studii pedologice qi incadrareaterenurilor agricole in clase de calitate, in vederea furnizalii
datelor necesare sistemului de impozite gi taxe pentru stabilirea corecti a obliga{iilor fiscale

ale contribuabililor pe teritorii administrative qi la nivel de delindtor;

- studii pedologice qi de bonitare a terenurilor agricole, in scopul stabilirii sarcinilor ce revin

asupra terenurilor agricole ca urmare a circula{iei juridice a acestora;

- studii pedologice gi bonitarea terenurilor agricole, in vederea concesiondrii, arenddrii,

comasdrii parcelelor pe proprietari/explo rta\n, ob{inerea creditului ipotecar;

studii de evaluare, prognozS, qi avertizare pentru determinarea efectelor economice qi

ecologice ale lucrdrilor de imbunata{iri funciare, precum qi pentru terenurile degradate;

- studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor privind impactul unor insugiri ale

solului asupra obiectivelor social-economice;

- studii de impact gi ale bilanlului de mediu pentru ob{inerea autorizaliei de mediu, potrivit
prevederilor legale;

- studii de specialitate privind poluarea solului;
- studii pedologice necesare aplicdrii prevederilor legale pentru scoaterea definitivd sau

temporar[ a terenurilor din circuitul agricol qi stabilirea corectd a taxelor aferente;

- studii pedologice necesare aplicdrii prevederilor legale pentru schimbarea categoriei de

folosinld a terenurilor;
- analizarea qi eliberarea avizului pentru documentaliile intocmite de beneficiari, necesare in

vederea ob{inerii avizelor pentru schimbarea categoriei de folosin{d a terenurilor;

2ls



- studii de specialitate pentru agricultura ecoiogica;

- studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de redare in circuitul productiv a

terenurilor degradate qi poluate sau pentru prevenirea gi combaterea andtzdrit;

- studii de specialitate pentru infiinlarea plantaliilor de livezi, vii, amenajdri orizicole qi

legumicole, silvice gi piscicole qi alte amenaj6ri agrosilvice;

- studii qi analize de sol specifice privind calitatea terenurilor, poluarea mediului qi altele,

solicitate de autoritdlile centrale pentru mediu, agriculturS, finanle, industrie qi comer!,

transporturi, dezvoltare qi prognoza, etc.

- studii agrochimice pentru utilizarea ralionald qi eficientd a ingrdqdmintelor qi

amendamentelor;

- studii agropedologice privind exploatarearationald. qi eficientd a terenurilor agricole;

studii de planificare auttlizdrii optime a terenurilor agricole;

- analize de sol, pIarrtd, ingrdqdminte, reziduuri de pesticide din sol gi plantd;

- analizeprivind calitaleaproduselor agricole, in rapoft cu calitatea solurilor, a apel de irigat,

a feritilizdri i q i tratamente I o r fi to s anitare ;

- servicii de consultar4S gi extensie;

supravegherea gi controlul privind respectarea legilor cu privire la protec{ia solului;

- supravegherea qi controlul modului'de aplicare gi respectare a reglementdrilor privind

utilizar e a ingr 6q dminte 1 or ;

- alte analize care privesc solul, plantele, apa de irigat, ingrdqdmintele qi amendamentele;

- indeplinirea oricdror alte atribulii in domeniul fondului funciar;

Situutiu studiilor pedologice cure stuu lu bsza intocmirii umbnuiumentelor pustorale

Conform HotSrdrii nr. 78 din 4 februarie 2015 privind modificarea qi completarea

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanlei de urgenfd a Guvernului nr.

3412013 privind organizarea, administrarea Ei exploatarea pajiqtilor permanente qi pentru

modificarea Ei completarea Legii fondului funciar nr. l9ll99l, aprobate prin Hotdr6rea

Guvernului nr. 1 .06412013, avdnd in vedere Ordinul nr. I25 din 3 mat 2017 pentru aprobarea
' Procedurii privind receplia studiilor pedologice qi agrochimice care stau la baza intocmirii

planului de ferttltzare qi a stabilirii m[surilor agropedoameliorative, necesare reahzdrii

amenajamentelor pastorale ale suprafelelor de pajiEti permanente, intocmirea planului de

fertiLizare Ei stabilirea mdsurilor agropedoameliorative care stau la baza intocmirii

amenajamentelor pastorale se fac de cdtre oficiile de studii pedologice qi agrochimice judefene.
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Conform Raportului statistic desfrqurdtor pe localitdli cu situalia fondului funciar, intocmit

de Direclia pentru Agriculturd Judeleand Harghita, la data de 31.12.2017 - 67 de unitdli
Administrativ Teritoriale au in totalitate o suprafald de 320.243 ha de pajiEti.

Din cele 67 deU.A.T. 2nuausuprafele de pajiqti permanente, oraEul B6ile TuEnad Ei oraEul

Bdlan.

PAnd la data prezentei Oficiul de Studii Pedologice qi Agrochimice Harghita a intocmit Ei

eliberat studii pedologice pentru toatd suprafala judelului Harghita, care stau Iabaza intocmirii
planului de fertilizare gi a stabilirii mdsurilor agropedoameliorative, necesare reahzdrti

amenaj amentelor pastorale.

Progrumul nutional orivind reulizsreu Sistemului nstionql de monitorizare sol-teren pentru

ugriculturd

Supravegherea, evalrrarea, prognoza qi avertizarea cu privire la starea calitafi solurilor *
terenurilor agricole, cu asigurarea de bdnci de date la nivelul !6rii Ei al judefelor, propuneri de

mdsuri necesare pentru protecfia qi ameliorarea terenurilor agricole, in scopul menlinerii qi

creEterii capacitfiii de produclie, precum qi al utilizdrir eficiente qi durabile a acestora.

" Conform Ordinului nr. 278 din 28. Decembrie 2011 privind aprobarea Programului

nalional privind realizarea Sistemului nalional de monitorrzare sol-teren pentru agriculturd, a

Normelor de conlinut pentru studiile pedologice qi agrochimice elaborate in vederearealizdrtt qi

reactualizdrii periodice a Sistemului judelean de monitorizare sol-teren pentru agriculturd qi a

realtzdrii Sistemului na{ional de monitoring al calitalii solului in releaua de profile Bx8 km qi

bazele de date aferente, studiile pedologice Ei agrochimice, necesare elabordrii Sistemului

judelean de monitorizare sol-teren pentru agriculturd se actualizeazd cu o periodicitate de 10 ani.

Conform raportului statistic a terenurilor agricole la data de 31 .12.2017, judelul Flarghita

are o suprafald agricold de 394.985 ha. \

PAnd la sfdrqitul anului 20lB au fost intocmite , avizate Ei receplionate studii pedologice qi

agrochimice pentru o suprafald de 387. ll3 ha, ceea ce reprezintd 98,0I Yo.

in cursul anului 2018 au fost intocmite, avizate qi receplionate studii pedolo.gice Ei

agrochimice din cadrul Programului de monitorizare sol-teren pentru agriculturd pentru o

suprafald de 16.241ha:
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. U.A.T. Bilbor - 8.975 ha

o U.A.T" Tulehes - 7 .266 ha

Eliberurea avizelor in scopuri diferite (PUZ, PUG, scouterea terenurilor din circuital ugricol,

redureq terenurilor tn circaitul ugricol)

in cursul anului 2018 au fost eliberate 27 avize privind calitatea solului pebaza studiilor
pedologice qi agrochimice, dupd cum unneazS:

I0 avize in scopul Planurilor Urbanistice ZonaIe;

3 avize in scopul Planurilor lJrbanistice Generale;

13 avize in scopul scoaterii terenurilor din circuitul agricol;

I avizin scopul reddrii terenurilor in circuitul agricol;

"In cursul anului 2018 au fost intocmite 14 studii pedologice qi agrochimice pentru

infiinlarea diferitelor culturi, dupd cum urmeazd:

- pentru infiinlarea unei plantalii de afin: 5 studii;

- pentru infiinfarea unei plantalii de coacdze negre: 3 studii;
- pentru infiinlarea unei plantalii de livad6: 3 studii;

- pentru infiinlarea unei plantalii de nuc: 3 studii;

Pentru recalcularea potenlialului agricol au fost intocmite 2 studii pedologice gi

agrochimice.

ing" Zsombor LUKACS
D irector "91$,,Pi A", H arg h it a

imice ln sconuri diferite
culturi, recalc ulurea potentiulului ugricoll

Cu stim6,
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