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Nr. 4 din 9.01.2020

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2019
Ref: conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 a Legii nr. 544/2001 cu modificările și
completările ulterioare; conform adresei MADR nr. 367397/09.12.2019.

I. Profilul organizațional
1.1. Misiunea OFICIULUI DE STUDII PEDOLOGICE ȘI AGROCHIMICE CLUJ, precum și obiectivele care
trebuiau atinse în perioada de raportare, anul 2019
Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Cluj (OSPA Cluj) funcționează (din anul 1968), în
temeiul prevederilor din HG 477/1990, a HG 362/2002 şi a Ordinului MADR 278/2011, ca instituţie de
stat de interes public, cu personalitate juridică, în subordinea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Cluj
(DAJ Cluj). OSPA Cluj funcţionează în subordinea tehnică a Direcţiei de fond funciar şi structuri
agricole din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) şi în subordinea
metodologică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia
Mediului – ICPA Bucureşti.
Finanţarea OSPA Cluj se realizează integral din venituri proprii conform HG 8/2009, a HG
477/1990 şi a Ordinului MADR 278/2011. Veniturile realizate prin lucrări contractuale, specifice
obiectului de activitate sunt destinate acoperirii cheltuielilor pentru realizarea acestora şi sunt utilizate
potrivit prevederilor legale. OSPA Cluj deserveşte judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud. Judeţul BistriţaNăsăud nu are în structură instituţională OSPA.
OSPA Cluj este o instituţie tehnică care realizează studii pedologice, agrochimice şi alte studii şi
cercetări specifice care reprezintă bunuri proprietate publică accesibile contra cost persoanelor fizice şi
juridice interesate, cu excepţia cazurilor reglementate potrivit prevederilor legale.
Studiile pedologice întocmite, precum şi bazele de date aferente sistemelor judeţene de
monitorizare, Cluj şi Bistriţa-Năsăud, sunt în administrarea direcţiilor pentru agricultură (DAJ Cluj si
DAJ Bistrita-Nasaud), în vederea fundamentării acţiunilor specifice, a elaborării strategiilor de dezvoltare
din mediul rural şi a siguranţei alimentare.
OSPA Cluj îşi realizează misiunea prin obiectul de activitate sintetizat în următoarele activităţi şi
atribuţii prin elaborarea şi întocmirea de studii în domeniile specifice:
 studii pedologice în vederea realizării şi reactualizării periodice a Sistemului naţional şi judeţean de
monitorizare sol-teren pentru agricultură şi necesare fundamentării programelor Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care constau în: stabilirea, delimitarea şi inventarierea unităţilor de
sol-teren, favorabilităţii terenurilor agricole pentru culturi, a claselor de calitate după nota de bonitare
pentru folosinţe agricole, determinarea stării de aprovizionare/asigurare a solurilor cu nutrienţi,
precum şi reacţia solurilor, stabilirea categoriilor şi subcategoriilor de folosinţă pentru agricultură sau
silvicultură pe baza pretabilităţii terenurilor, identificarea, delimitarea şi inventarierea tipurilor de
degradare ale solurilor/terenurilor, stabilirea restricţiilor terenurilor pentru diferite utilizări şi
stabilirea măsurilor agropedoameliorative şi antierozionale corespunzătoare;
 constituirea şi întreţinerea la nivel de judeţ a băncilor de date aferente sistemelor judeţene de
monitorizare sol-teren pentru agricultură;
 studii pedologice şi încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate, în vederea furnizării datelor
necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corectă a obligaţiilor fiscale ale
contribuabililor pe teritorii administrative la nivel de deţinător;
 studii pedologice şi de bonitare a terenurilor agricole, în scopul stabilirii sarcinilor ce revin asupra
terenurilor agricole ca urmare a circulaţiei juridice a acestora;
 studii pedologice şi bonitarea terenurilor agricole, în vederea concesionării, arendării, comasării
parcelelor pe proprietari/exploataţii, obţinerea creditului ipotecar;
 documentaţii de evaluare a terenurilor agricole potrivit legii;
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studii de evaluare, prognoză şi avertizare pentru determinarea efectelor economice şi ecologice ale
lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru terenurile degradate;
 studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor privind impactul unor însuşiri ale solului asupra
obiectivelor social-economice;
 studii de impact şi ale bilanţului de mediu pentru obţinerea autorizaţiei de mediu, potrivit
prevederilor legale;
 studii de specialitate privind poluarea solului;
 studii pedologice necesare aplicării prevederilor legale pentru scoaterea definitivă sau temporară a
terenurilor din circuitul agricol şi stabilirea corectă a taxelor aferente;
 studii pedologice pentru silvicultură;
 studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de redare în circuitul agricol a terenurilor
degradate şi poluate sau pentru prevenirea şi combaterea aridizării;
 studii de specialitate pentru înfiinţarea plantaţiilor de livezi, vii, amenajări orizicole şi legumicole,
silvice şi piscicole si alte amenajări agrosilvice;
 studii şi analize de sol specifice privind calitatea terenurilor, poluarea mediului şi altele, solicitate de
Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanţelor Publice,
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei alte ministere sau organe centrale;
 studii agrochimice pentru utilizarea raţională şi eficientă a îngrăşămintelor şi amendamentelor;
 studii agropedologice privind exploatarea raţională şi eficientă a terenurilor agricole;
 studii de planificare a utilizării optime a terenurilor agricole;
 analize de sol, plantă, îngrăşăminte, reziduri de pesticide din sol şi plantă;
 cercetări ştiinţifice în câmpuri experimentale proprii şi parcele de referinţă, tesări sau verificări de
produse şi tehnologii de producţie pentru agricultură, direct sau în colaborare;
 servicii de consultanţă şi extensie;
 supravegherea şi controlul privind respectarea legilor fondului funciar cu privire la protecţia solului;
 supravegherea şi controlul modului de aplicare şi respectarea reglementărilor privind utilizarea
îngrăşămintelor chimice;
 alte analize care privesc solul, plantele, îngrăşămintele şi amendamentele.
Conducerea OSPA Cluj este asigurată de către director care este ordonator de credite şi reprezintă
instituţia în relaţiile cu personalele fizice şi juridice. Directorul a fost încadrat pe bază de concurs, fiind
numit prin Decizia nr. 18/23.04.2014 a DAJ Cluj. În luarea deciziilor directorul este sprijinit de
contabilul unitatii şi şefii de compartimente. În lipsa directorului, este desemnată o persoană care poate
reprezenta instituţia, în limitele împuternicirii acordate şi a dreptului de semnătură. Contabilul
coordonează activitatea financiară şi răspunde de folosirea legală a resursei financiare. Personalul OSPA
este constituit din specialişti în domneiu, cu experienţă profesională, grupat în: 1 personal de conducere
și 10 posturi - personal funcţii de execuţie.
Toate serviciile oferite de OSPA Cluj sunt prezentate la adresa de site: http://www.ospacluj.ro și
pot fi realizate numai pe bază de contract: http://www.ospacluj.ro/formulare.html

II. Politici publice
2.1. Indici de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora
Principalele programe, respectiv activități realizate de OSPA Cluj sunt:
2.1.1. Programul Naţional de Monitorizare Sol-Teren pentru Agricultură care prevede la
Anexa 1 din Ordinul MADR 278/2011 – Programul privind elaborarea de sudii pedologice și
agrochimice, din care pentru OSPA Cluj, perioada 2012-2020, sunt prevăzute următoarele:
Nr.
crt.

Județul

1
Cluj
2
Bistrița Năsăud
Total

Suprafața agricolă totală
ha
426213 (81 UAT-uri)
292954 (62 UAT-uri)

2

Din care, anual

42621
29295
71916

Valoarea estimată
total
anual
mii lei
12786
1279
8787
879

Conform anexei 3 din Ordinul 278/2011 valabilitatea studiilor este de: 10 ani - studiul pedologic; 4
ani (1-2 soluri poluate) - studiul agrochimic.
Situația studiilor pedologice pe cele 2 județe gestionate de OSPA Cluj este:
a. Județul Cluj (2019): 17 UAT cu studii până în 10 ani; 56 UAT cu studii mai vechi de 10 ani; 8
UAT fără studii pedologice și agrochimice.
b. Județul Bistrița-Năsăud (2019): 14 UAT cu studii până în 10 ani; 19 UAT cu studii mai vechi de
10 ani; 29 UAT fără studii pedologice și agrochimice.
Pentru anul 2019 prin Nota de Fundamentare transmisă MADR s-au solicitat fonduri pentru
urmatoarele UAT-uri:
a. Județul Cluj: Moldovenești - 9094 ha; Țaga – 6389 ha; Cornești – 6195 ha; Călățele – 4442 ha;
Valea Ierii – 5629 ha.
b. Județul Bistrița Năsăud: Năsăud – 3245 ha; Cetate – 4486; Dumitrița - 4295.
Prin Lista de Investiții a MADR pentru anul 2019 în Programul Național de Monitorizare SolTeren pentru Agricultură s-au asigurat fonduri pentru:
a. Județul Cluj: Moldovenești - parțial fază teren (5675 ha, 84987 lei – reprezentând 6,64% față de
valoarea estimata în anexa 1 din Ordinul MADR 278/2011).
b. Județul Bistrița Năsăud: Năsăud – fază teren total și laborator parțial (3245 ha, 49514 lei reprezentând 5,63% față de valoarea estimata în anexa 1 din Ordinul MADR 278/2011).
2.1.2. Studii pedologice și agrochimice pentru întocmirea Amenajamentelor pastorale,
conform HG 1064/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, HG 214/2017 - se întocmesc de către
OSPA, în baza Notei de Fundamentare transmisă către MADR. Pentru clarificarea aspectelor legislative
au fost organizate în lunile ianuarie-februarie 2019 întâlniri la sediul OSPA Cluj cu primarii din jud. Cluj
(anexa 1).
Prin Notele de Fundamentare (NF) 2019, transmise MADR, s-au solicitat fonduri pentru
următoarele UAT-uri:
Nr.
Crt.

UAT, Jud. Cluj

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Aghireșu
Aiton
Baciu
Băișoara
Buza
Călățele
Cătina
Dăbâca
Dej
Florești
Geaca
Garbau
Huedin
Iara
Mihai Viteazu
Mărișel
Mociu
Panticeu
Săvădisla
Țaga
Valea Ierii
Viișoara
Vultureni
Total

Suprafața propusă de OSPA
pe care sa se realizeze
studii pedologice si
agrochimice (ha)
4471,1
1746
2910
4141
763
3679
1627
1942
2877
2256
2242
3268
2271
5590
765
4856
3144
3840
4267
2480,24
5623
1891
2301
68950,34 (1687062 lei)

Nr.
Crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

3

UAT, Jud. Bistrița
Năsăud
Branșitea
Budacu de Jos
Budești
Cetate
Ciceu Giurgești
Ciceu Mihăiești
Chiochiș
Coșbuc
Dumitra
Dumitrița
Feldru
Ilva Mică
Josenii Bârgăului
Leșu
Lunca Ilvei
Mărișelu
Monor
Năsăud
Negrilești
Nimigea
Prundu Bârgăului
Rebra
Rebrișoara
Rodna
Salva
Sîngeorz Băi
Șieu Odorhei
Șieuț
Șintereag
Teaca

Suprafața propusă de OSPA pe
care sa se realizeze studii
pedologice si agrochimice (ha)
1091
2135
2114,64
2536,43
2244
964
2820
1800,77
3314
3531
4485
1794,37
2723
3541
3426,22
3424
3897
1736
3370
4089
1730
2537
4369
6572,66
1743,17
5226,66
1901
4213,21
2735
5669,76

31
32
33
34
35
36
37

Telciu
Tiha Bîrgăului
Târlișua
Urmeniș
Căianu Mic
Milaș
Spermezeu
Total

8568
8993,39
5465
1481
2358,01
1391,75
4185,81
124176,63 (3521879 lei)

Prin Lista de Investiții primită anual de la MADR au fost asigurate fonduri pentru realizarea
studiilor pedologice și agrochimice necesare întocmirii Amenajamentelor Pastorale. Situația studiilor
pedologice și agrochimice necesare întocmirii Amenajamentelor pastorale, realizate în ultimii 3 ani este
următoarea:
a. Jud. Cluj:
 Realizat în 2017: Așchileu, Mănăstireni, Sâncraiu.
 Realizat în 2018:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17



Suprafața (ha)
880
1943
2060,31
3188
2388
184,176
1333
1979,66
1409,3373
1486
1435,10
1190
2858
2166,04
1448
1601,90
2044,60
-

UAT
Săndulești
Borsa
Tureni
Chinteni
Fizesu Gherlii
Campia Turzii
Camarasu
Jucu
Turda
Gherla
Iclod
Ploscos
Recea Cristur
Apahida
Frata
Izvoru Crisului
Gilau – parțial faza laborator
Total
Realizat în 2019:

Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

UAT
Gilau faza teren +birou - finalizat
Cuzdrioara
Vad
Capusu Mare
Cojocna
Geaca
Panticeu
Buza
Vultureni - partial faza teren
Total

Suprafața (ha)
2044,60
533,37
2574,60
4093
4310,63
2242
3597
681,71
1834
-

b. Jud. Bistrița Năsăud:


Valoarea studiului (lei)
5679
11229
15925
83248
15437
5241
35211
6932
8924
9546
9317
39991
18375
70428
47594
52623
11343
447043

Realizat în 2018:
4

Valoarea studiului (lei)
56411
17635
70355
27224
135696
72770
116047
23067
28795
548000 (32,48% din NF)

Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9


UAT
Bistrita
Lechinta
Beclean
Silivasu de Campie
Petru Rares
Romuli
Micestii de Campie
Sieu
Sieu Magherus – fază teren partial
Total

Suprafața (ha)
3815,36
2764,32
1724,30
735,12
796,93
2134
1614,76
3668,66
2221
-

Valoarea studiului (lei)
121296
43316
10544
24538
26934
69843
51964
116984
16208
481627

Suprafața (ha)
2221
1381,67
2968,85
3600,74
1965,08
1410
2263,55
2560
2319,87
2244
3519
-

Valoarea studiului (lei)
55066
48080
95990
23936
62940
9104
14625
97671
14923
73058
70367
565760 (16,06% din NF)

Realizat în 2019:

Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

UAT
Sieu Magherus - final
Chiuza
Matei
Nuseni
Sanmihaiu de Campie
Uriu
Galatii Bistritei
Sieut
Budacu de Jos
Ciceu Giurgesti
Ilva Mica teren total + partial birou
Total

Situația centralizatoare a realizării studiilor pedologice și agrochimice (finalizate) necesare
întocmirii Amenajamentelor Pastorale, pe ani, pe cele 2 județe gestionate pedologic de OSPA Cluj, este
următoarea:

2017
3

2018
16

Județul Cluj
2019
2020
8
54

Total UAT-uri
81

2017
0

Județul Bistrița - Năsăud
2018 2019 2020 Total UAT-uri
8
10
44
62

2.1.3. Întocmirea de studii pedologice necesare aplicării prevederilor legale pentru scoaterea
definitivă / temporară a terenurilor din circuitul agricol şi stabilirea corectă a taxelor aferente (inclusiv
PUG & PUZ) se realizează pe bază de contract – în anul 2019 au reprezentat 62 beneficiari.
2.1.4. Studii pedologice și agrochimice de specialitate pentru: terenuri arabile, pajiști, înfiinţarea
de plantaţii de livezi, vii, silvice, aplicarea îngrășămintelor, a namolurilor, amendamentelor, combaterea
poluarii etc. se realizează pe bază de contract – în anul 2019 au reprezentat 345 de beneficiari.
2.1.5. Pentru realizarea acestor studii pedologice și agrochimice au fost efectuate un numar de cca.
5618 analize de laborator pentru punctele 2.1.3 și 2.1.4, la care se adaugă analizele standard
prevăzute pentru studiile pedologice de la punctele 2.1.1 și 2.1.2.
2.2. Scurtă prezentare a programelor desfășurate și a modului de raportare a acestora la obiectivele
instituționale a OSPA Cluj
OSPA Cluj deserveşte 2 judeţe: Cluj (426213 ha) şi Bistriţa-Năsăud (292954 ha).
Prin Ordinul Ministrului nr. 956/2013 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru OSPA
s-a stabilit pentru instituţia noastră un numar de 11 posturi din 22 aprilie 2014, egal cu al altor oficii din
ţară, fără a se ţine cont de faptul că OSPA Cluj deserveşte 2 judeţe: Cluj şi Bistriţa-Năsăud, iar suprafaţa
agricolă însumată a acestora este de 719167 ha, mult mai mare decât ceea ce revine altor OSPA din țară,
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prevăzută în “Programul privind elaborarea de studii pedologice şi agrochimice prin OSPA pentru
perioada 2012-2021”, conform Ordinului Ministrului nr. 278/9 decembrie 2011, anexa 1.
Prin OUG 34/2013, HG 1064/2013, Legea 86/2014, HG 78/2015, Legea 156/2015, HG 214/2017,
Ordinul 234/2017 sunt reglementate procedurile pentru realizarea studiilor pedologice și agrochimice
care stau la baza întocmirii planului de fertilizare și a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare
realizării amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, din cele 2 județe: Cluj și
Bistrița-Năsăud. În acest sens OSPA Cluj trebuie să realizeze aceste studii pentru 81 UAT-uri la nivelul
județului Cluj și 62 UAT-uri la nivelul județului Bistrița-Năsăud, ambele județe având zone montane și
submontane cu suprafețe însemnate de pajiști.
În ultimii ani activitatea OSPA Cluj a înregistrat o proporție crescândă a studiilor realizate pentru
mediul privat, reprezentând peste 25%. În condițiile dezvoltări activității fermelor din cele 2 județe (Cluj
și Bistrița-Năsăud), a măsurilor implementate de MADR în cadrul PNDR 2014-2020, studiile realizate de
OSPA Cluj sunt într-o măsură tot mai mare solicitate de mediul privat, constituindu-se într-un factor de
dezvoltare important pentru agricultura din cele 2 județe. Astfel, păstrarea/creșterea numărului de
angajați, în cadrul OSPA Cluj, în vederea realizării studiilor necesare, a sprijinirii mediului privat cu
studii de specialitate (agrochimice, de bonitare, pentru înființarea de plantații, pentru administrarea
gunoiului, a nămolurilor etc.) reprezintă un obiectiv important, un factor de dezvoltare a agriculturii,
obiectiv cuprins în Programul de guvernare și în Planul de acțiuni ale MADR.
Având în vedere că numărul de posturi alocat OSPA Cluj este egal cu al altor OSPA care deservesc
un singur județ, consideram ca obiectiv strategic de dezvoltare a instituției creșterea numărului de
angajați cu 4 specialiști în domeniul pedologiei și agrochimiei.

III. Transparență instituțională
3.1. Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe și capitole de cheltuieli
Sinteza principalelor activități ale OSPA Cluj, în anul 2019, arată o pondere de 68,56% ale
veniturilor OSPA Cluj din programele naționale de monitorizare și amenajamente opastorale, respectiv o
pondere de 31,44% ale veniturilor realizate cu mediul privat, instituții și administrații locale.
Nr.
crt.

Acţiuni întreprinse

Număr
beneficiari

Venituri / Procent
din veniturile
OSPA Cluj, 2019

1

Întocmirea de studii pedologice şi agrochimice pentru
realizarea şi reactualizarea Sistemului naţional şi judeţean
de monitorizare sol-teren pentru agricultura (Ordinul
MADR 278/2011)
Întocmirea de studii pedologice și agrochimice pentru
întocmirea Amenajamentelor pastorale (HG 1064/2013 cu
modificarile și completarile ulterioare; HG 214/2017)
Întocmirea de studii pedologice necesare aplicării
prevederilor legale pentru scoaterea definitivă/ temporară a
terenurilor din circuitul agricol şi stabilirea corectă a
taxelor aferente (inclusiv PUG & PUZ)
Studii pedologice și agrochimice de specialitate pentru:
terenuri arabile, pajisti, înfiinţarea de plantaţii de livezi,
vii, silvice, aplicarea îngrășămintelor, a namolurilor,
amendamentelor, combaterea poluării etc.
Total

1 UAT jud.
Cluj + 1 UAT
jud. Bistrița
Năsăud
9 UAT jud
Cluj + 11
UAT jud BN
62 studii

134501 lei
7,39%

2

3

4

Total Venituri OSPA Cluj 2019: 1820817 lei
Total Cheltuieli OSPA Cluj 2019: 1284272 lei

6

1113760 lei
61,17%
572556 lei
31,44%

345 studii /
buletine
analize
MADR &
380
beneficiari
privați

1820817 lei
100%

3.2. Informații legate de procesul de achiziții, litigii în care este implicată instituția
Achizițiile efecutate, au fost realizate, pe bază de licitație/contract, conform legislației în vigoare.
Principalele achiziții efectuate, în 2019, au fost:
 Lucrari de reparații exterioare aferente cladirii OSPA Cluj: 1. Pavaj parcare & garaj, 2. Gard &
poarta, 3. Canalizare exterioara = 134111,4 lei cu TVA inclus (la care s-au reținut penalizări de
întârziere a execuției de 3000 lei) .
 Reparatii imprejmuire gard bordurat culoare verde & Balustrada metalica pentru rampa persoane
cu disabilitati & reparatii usa acces curte spate = 25129,37 lei cu TVA inclus.
 Achiziție autoturism Duster = 84739,76 lei.
 Re-certificare a Sistemului de Management al Calității ISO9001. OSPA Cluj este certificată
ISO9001 din 16.12.2016-16.12.2019, fiind necesară re-certificarea = 4500 lei + 2043,98 lei.
 Calculator + licență = 1850 lei.
 Revizie și școlarizare pentru spectometru de absorbție atomică NovAA350 = 7645,65 lei.
Alte achiziții au constat în: materiale, reactivi, consumabile, cheltuieli cu deplasările etc. pentru
funcționarea OSPA Cluj.
Înscrierea în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară, la Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca, a tuturor bunurilor imobile apartinând domeniului public si privat al
statului, aflate în administrarea OSPA Cluj:
1. Prin adresa Camerei de Conturi Cluj nr. 1740/24.06.2019 si Decizia nr. 22 din 20.06.2019, emisă
de către directorul Camerei de Conturi Cluj, pentru înlăturarea deficientelor constatate si consemnate în
Raportul de audit financiar nr. 1497/474/22.05.2019, realizat la OSPA Cluj, se solicită următoarele:
"Conducerea OSPA Cluj va întreprinde demersurile care se impun pentru înscrierea în sistemul integrat
de cadastru si publicitate imobiliară, la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca, a
tuturor bunurilor imobile apartinând domeniului public și privat al statului."
2. În acest sens OSPA Cluj a întreprins următoarele: au fost solicitate, prin adrese oficiale,
următoarele: (i) din partea Ministerului Finantelor Publice extrasele din aplicatia PATRIM-Patrimoniul
public al statului, care contin datele tehnice ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în
administrarea OSPA Cluj; (ii) din partea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Inventarul
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului aflate în administrarea OSPA Cluj, în anul 2019; a
fost angajat, pe bază de contract, PFA Bondrea Mircea Vasile, pentru întocmirea documentatiei
cadastrale; directorul OSPA Cluj certifică prin declaratie că imobilul din documentatia cadastrală
întocmită este unul si acelasi cu imobilul din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
statului; se solictă către Compartimentul Revendicări din cadrul Primăriei Cluj-Napoca situatia
revendicării imobilului cu nr. topo 13790 (adresa OSPA Cluj nr. 703/07.08.2019). Răspunsul (adresa
Primăria Cluj-Napoca nr. 405037/304.1/29.08.2019) este că pentru imobilul mentionat nu au fost depuse
cereri de revendicare în temeiul Legii nr. 10/2001 si a legilor fondului funciar; având dosarul complet
acesta a fost depus la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj pentru prima înregistrare a
imobilelor cu Nota de Fundamentare/Cod de înregistrare 20197614654CJ, chitanta nr.
CJ19C34561/08.10.2019. În data de 12.11.2019 s-a solcitat depunerea unor decizii judecătoresti si
expertize judiciare, mentionate în dosar, în acest sens fiind depusă adresa nr. 851 din 14.11.2019, la
Judecătoria Cluj, pentru obtinerea acestora din: Dosarul 5087/117/2008 - Decizi nr. 4747/2012, Sedinta
publica din 22 iunie 2012, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Civila, Curtea de Apel Cluj; Decizia
Civila nr. 260/A/2011, Sedinta publica din 16 iunie 2011, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Civila,
de Munca si Asigurari Sociale, pentru Minori si Familie, Curtea de Apel Cluj; Sentinta Civila nr.
76/2011, Sedinta publica din 27 ianuarie 2011, Tribunalul Cluj, Sectia Civila; Raportul de expertiza
tehnica extrajudiciara intocmit de expert Faur Crisan Cristian; Raportul de expertiza intocmit de expert
Olteanu Alexandru Horatiu in Dosarul 4276/2004 atasat Dosarului 5087/117/2008.
3.3. Organigrama
Structura organizatorică a Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Cluj este următoarea:
Nr. crt.
I

Posturi
Personal de conducere

Ocupate
7

Vacante

1
Director
1
II
Personal funcţii de execuţie
Compartiment calitate
2
Inginer agronom
1
Compartiment financiar, contabil, personal, salarizare, administrativ
3
Contabil
1
Compartiment studii pedologice si agrochimice, evaluarea terenurilor agricole
4
Inginer pedolog
1
5
Inginer pedolog
1
6
Inginer pedolog
1
Compartiment analize de laborator
7
Inginer chimist
1
8
Inginer chimist
1
9
Tehnician
1
Compartiment monitorizare, bonitate, cartografie, editie si multiplicare
10
Inginer agronom
1
11
Inginer agronom
1
Total
11

-

-

3.4. Informații despre managementul resurselor umane
3.4.1. Organizator de practică, activități instructiv – educative și formative, potrivit legislației
în vigoare pentru USAMV Cluj și UBB Cluj.
 Convenție de colaborare nr. 815/3.11.2014 cu Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de
Geografie privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de
licență și masterat. În anul 2019: 12 studenți în practică de la UBB Cluj.
 Convenție de colaborare nr. 816/3.11.2014 cu USAMV Cluj, Facultatea de Agricultură, privind
efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat.
În anul 2019: 52 studenți în practică de la USAMV Cluj.
3.4.2. Acţiuni pentru dezvoltare competenţelor profesionale prin participarea/organizarea de
manifestări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seminarii, cursuri şi altele.
 A fost organizată Conferința cu participare internațională - Soluții Spațiale pentru
Agricultură Durabilă și Agricultură de Precizie - sub egida Biroului Națiunilor Unite pentru
Afaceri Spațiale (UNOOSA), la USAMV Cluj-Napoca. Au participat 82 străini din 41 țări și 27
români (http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/activities/un-romania.html)
În perioada 6-10 mai 2019, Biroul Națiunilor Unite pentru Afaceri Spaţiale (UNOOSA) și
Guvernul României, prin intermediul Agenției Spațiale Române (ROSA) a organizat la Universitatea de
Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca Conferința internațională ”Soluții
Spațiale pentru Agricultură Durabilă și Agricultură de Precizie”. Conferința a fost organizată cu
suportul logistic al Oficiului pentru Studii Pedologice și Agrochimice Cluj (OSPA Cluj) și al Societății
Române de Fotogrammetrie și Teledetecție (SRFT). În cadul conferinței au fost analizate provocările
legate de siguranța alimentară la nivel mondial. Evenimentul a oferit posibilitatea abordării unor teme
majore legate de utilizarea tehnologiilor și a soluțiilor spațiale pentru o agricultură durabilă, cu referire
specială la indicatorii specifici din cadrul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (SDGs). Astfel au fost
analizate provocările legate de siguranța alimentară la nivel mondial, în contextul creșterii populației și al
presiunilor exercitate asupra terenurilor agricole disponibile. Conferința a oferit oportunitatea de a
reflecta asupra intereselor comune aflate în sinergie cu agende globale, de a identifica decalaje și de a
discuta despre cum pot contribui tehnologiile spațiale la îmbunătățirea gestionării resurselor agricole, în
general, precum și a unor aspecte specifice precum agricultura de precizie, disponibilitatea resurselor de
apă și provocări din domeniul irigațiilor, combaterea deșertificării, monitorizarea inundațiilor și a
secetelor atunci când acestea au un impact asupra producției agricole, sau gestionarea provocărilor legate
de securitate alimentară în țările aflate în curs de dezvoltare. Programul conferinței a inclus o serie de
prezentări și sesiuni tehnice cu suficient timp alocat pentru discuții. Fiecare sesiune tehnică a fost urmată
de discuții libere, concentrate pe un anumit subiect, pentru a oferi ocazia participanților să-și exprime
părerile. De asemenea, la finalul manifestării, a avut loc un workshop educațional interactiv.
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A fost organizat Al 9-lea simpozion internațional Soil Minimum Tillage Systems, 8-9 mai
2019, USAMV Cluj-Napoca (http://www.usamvcluj.ro/SMDT/symposium2019).
Al 9-lea simpozion internațional „Soil Minimum Tillage Systems” a fost organizat în 8-9 mai 2019
la USAMV Cluj-Napoca, sub egida Facultății de Agricultura, Academiei de Științe Agricole și Silvice Filiala Cluj, Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Turda, Oficiului de Studii Pedologice și
Agrochimice Cluj și Societǎții Naționale Române pentru Stiința Solului - Filiala Transilvania. Obiectivul
simpozionului a fost prezentarea celor mai recente rezultate ştiinţifice de cercetare, inovaţie şi dezvoltare
în domeniul agrotehnicii conservative și adaptarea tehnologiilor agricole la schimbările climatice. Au fost
discutate soluţii raţionale, cu aplicabilitate în exploataţiile agricole care se confruntă cu situaţii practice,
generate de nevoi economice, tehnice şi de instruire profesională. Temele abordate au fost următoarele:
sisteme conservative de lucrare a solului: minimum tillage și no-tillage; sisteme de cercetare pentru
conservarea solului, apei și carbonului; tehnologii alternative în sistemul de agricultură conservativă;
priorități de cercetare în lucrările solului, îmbunătățirile funciare și protecția mediului. Simpozionul „Soil
Minimum Tillage Systems” a reunit personalităţi marcante ale mediului academic şi din cercetare,
precum şi specialişti, studenți şi fermieri, constituind un prilej de ample dezbateri privind prezentul şi
viitorul sistemelor de lucrare a solului, de promovare a celor mai noi realizări în domeniul tematicii
abordate, stimularea creativităţii inovatoare, dezvoltarea parteneriatelor în vederea realizării proiectelor şi
programelor europene. Simpozionul s-a bucurat de un interes deosebit, fiind selectate pentru prezentarea
în programul simpozionului 58 lucrări științifice: 18 de lucrări pentru prezentare orală, iar 40 sub formă
de poster. Lucrǎrile in extenso, care au corespuns criteriilor impuse de organizatori, au fost publicate în
volumul simpozionului, respectiv in revista ProEnvironment, Vol. 12, Nr. 38, 2019, Editura Bioflux.

i.

ii.
iii.

iv.

 Lucrări prezentate în anul 2019 la conferințe naționale:
Rusu, T., H. Cacovean, St. Bakos, H. Fodor, M. Fodor, D. Gheaja, M. Bugner, C. Ferent, A. Pop,
2019. Practici agricole recomandate pentru PAC2020, in scopul combaterii efectelor schimbarilor
climatice. Abrud, 1-3 februarie 2019, Simpozionul Național de Mediu – Țara Abrudului - Aur și
Oameni - Editia a lll-a.
Cacovean, H., 2019. Rolul profesorului de școală în cunoașterea și prezervarea solului. Abrud, 13 februarie 2019, Simpozionul Național de Mediu -Țara Abrudului - Aur și Oameni - Editia a lll-a.
Rusu, T., I. Bogdan, F. Chetan, V. Deac L. W. Szaidak, A. I. Pop, P. I. Moraru, A. Șimon, 2019.
Influence of soil tillage system on soil moisture and temperature, maize and soybean production.
The United Nations/Romania International Conference on Space Solutions for Sustainable
Agriculture and Precision Farming", Cluj, Romania, 6-10 May 2019. Prezentare lucrare: Day 3 (8
May 2019): Parallel session on Soil Minimum Tillage Systems, p. 6.
Bakoș, Șt., H. Fodor, H. Cacovean, D. Gheaja, C. Ferenț, M. Bugner, M. Fodor, A. Pop, A.
Olosutean, N. Pop, T. Rusu, 2019. Agrochemical characterization of soils from Cluj county. The
United Nations/Romania International Conference on Space Solutions for Sustainable Agriculture
and Precision Farming", Cluj, Romania, 6-10 May 2019. Prezentare lucrare: Day 3 (8 May 2019):
Parallel session on Soil Minimum Tillage Systems, p. 12.

IV. Relația cu comunitatea
Sunt respectate cerințele precizate de Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 (actualizată) privind
Liberul acces la informaţiile de interes public, şi completărilor aduse de: rectificarea nr. 544 din 12
octombrie 2001; Legea nr. 371 din 5 octombrie 2006; Legea nr. 380 din 5 octombrie 2006; Legea nr. 188
din 19 iunie 2007; Legea nr. 76 din 24 mai 2012; Legea nr. 144 din 12 iulie 2016.
În cadrul instituției OSPA Cluj nu au fost înregistrate la nivelul anului 2019, reclamații,
recomandări, acționări în justiție etc., sau altele precizate de Legea 52/2003 privind transparența
decizională.

V. Nerealizări, cu menționarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul)
Problemele existente în domeniul de activitate derivă din faptul că OSPA este o instituţie care îşi
desfăşoară activitatea într-un sistem instituţional existent şi problemele sistemului devin, în parte şi
problemele domeniului de studii pedologice şi agrochimice.
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Astfel OSPA Cluj a realizat în totalitate lucrările aprobate în Lista de investiții pentru anul 2019,
atât la Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultura (Ordinul MADR
278/2011), cât și la Studii pedologice și agrochimice pentru întocmirea Amenajamentelor pastorale (HG
1064/2013 cu modificarile și completarile ulterioare; HG 214/2017). Fondurile alocate au reprezentat
însă numai 5,63% pentru jud. BN și 6,64% pentru jud. Cluj (față de valoarea estimata în anexa 1 din
Ordinul MADR 278/2011), pentru programul de monitorizare și 16,06% pentru jud. BN și 32,48% pentru
jud. Cluj (din Notele de Fundamentare transmise în anul 2019), pentru programul amenajamente
pastorale.
Beneficiarul ţintă al activităţiilor instituţiei, sectorul agricol, pe termen scurt, este într-o stare de
dezvoltare incipientă şi cu grad de informare limitat, ceea ce constituie o altă problemă a domeniului
instituţiei şi totodată o direcţie de acţiune a managementului de a îmbunătăţii promovarea activităţii
OSPA.
Lipsa unei legislaţii specifice domeniului cum ar fi “Legea solului” diluează importanţa studiilor
pedologice - agrochimice şi crează posibilitatea unor interpretări subiective a problemelor de Agro-mediu
şi Bune Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC). Astfel putem menționa lipsa de monitorizare a utilizării
fertilizanţilor şi folosirea acestora fără planuri de fertilizare; lipsa ciclicităţii studiilor agrochimice pentru
administrarea amendamentelor; valorificarea incompletă a bazei de date privind solul în elaborarea
strategiilor de dezvoltare rurală şi protecţia mediului etc.

VI. Propuneri pentru remedierea deficiențelor













Principalele propuneri pentru remedierea deficiențelor de funcționare a OSPA Cluj sunt:
Îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din programele naționale de gestionare a solurilor,
respectând legislaţia în vigoare, reglementările care derivă din raporturile de subordonare faţă de
MADR, DAJ şi ICPA, precum şi reglementările care privesc funcţionarea OSPA.
Îmbunătăţirea metodicii de lucru, eficientizarea colaborării între compartimente și a circulației
documentelor.
Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului OSPA Cluj prin participarea în anul
2020 la conferințe naționale și internaționale și planificarea organizării în august 2021 a unei
Conferințe Internaționale: Solurile forestiere din Munții Carpați.
Aplicarea principiilor de eficienţă, eficacitate şi economie în gestionarea mijloacelor financiare şi
a resurselor umane şi materiale ale OSPA Cluj.
Realizarea unor investiții în modernizarea instituției, protecția și conservarea patrimoniului
OSPA. În acest sens este necesar ca în anul 2020 să fie realizate următoarele: igenizarea și
renovarea tuturor spațiilor instituției (inclusiv montare parchet, gresie, linoleu trafic la subsol);
realizarea de mobilier nou în toate spațiile instituției; achiziția unor calculatoare noi, performante
și integrarea acestora într-o rețea de bază de date pentru arhivarea electronică a tuturor lucrărilor
realizate. Școlarizarea și revizia pentru spectocolorimetru Specord 200Plus.
Creşterea calităţii serviciilor OSPA prin creşterea competitivităţii, dezvoltarea prelucrării
informatizate în elaborarea lucrărilor.
Dezvoltarea activităţilor de studii pedologice, agrochimice şi expertiză adaptate la cerinţele
beneficiarilor.
Dezvoltarea OSPA Cluj în plan competitiv, calitatea serviciilor, înnoirea bazei materiale şi
îmbunătăţirea politicii de resurse umane. Angajarea a cel puțin 4 specialiști în pedologie și
agrochimie.
Diversificare şi completarea obiectului de activitate în conexiune cu identificarea şi atragerea de
categorii noi de beneficiari.
Folosirea eficientă a laboratorului de analize. Preţurile foarte mari la reactivi, sticlărie de
laborator, utilităţi, comparativ cu valorile rezultate din calcularea OMC (oră medie
convenţională), obligă la actualizarea anuală a acesteia.
Program de întâlniri cu fermieri din județele Cluj și Bistrița-Năsăud și cu preşedinţii formelor
asociative ale fermierilor.
Director OSPA Cluj,
Prof. dr. ing. Rusu Teodor
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Anexa 1
Organizarea unor întâlniri cu primarii din jud. Cluj pentru discutarea aspectelor legislative legate de
Amenajamentele pastorale (ianuarie-februarie 2019)
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Vizita studentilor de la Universitatea din Oradea, Facultatea de protecția Mediului la OSPA Cluj,
20.11.2019
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Recepția lucrărilor în teren, iunie 2019

Vizita unor cadre didactice din Croația și Republica Moldova la OSPA Cluj, 2019
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14

Reparații OSPA Cluj, 2019
Înainte

După
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“Geographia Napocensis Conference 100” - Diploma de Excelenta OSPA Cluj, 2019
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