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ORDIN
privind aprobarea Metodologiei întocmirii studiilor pedologice ºi agrochimice,
a Sistemului naþional ºi judeþean de monitorizare sol-teren pentru agriculturã
Ministrul agriculturii alimentaþiei ºi pãdurilor,
având în vedere necesitatea realizãrii ºi reactualizãrii Programului naþional de monitorizare sol-teren pentru agriculturã,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
în temeiul prevederilor art. 1, 3, 9 ºi 13 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea ºi
finanþarea studiilor pedologice ºi agrochimice ºi finanþarea Sistemului naþional de monitorizare sol-teren pentru agriculturã,
precum ºi sol-vegetaþie forestierã pentru silviculturã,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul-cadru de organizare
ºi funcþionare, lista oficiilor de studii pedologice ºi agrochimice teritoriale, denumite în continuare OSPA, structura
organizatoricã, atribuþiile ºi dimensionarea acestor unitãþi
publice, prevãzute în anexa nr. 1.

Art. 2. Ñ (1) Se aprobã Programul naþional privind
realizarea sistemului naþional de monitorizare sol-teren
pentru agriculturã care cuprinde: Programul privind elaborarea de studii pedologice ºi agrochimice pentru perioada
2002Ñ2011, prevãzut în anexa nr. 2, ºi Programul privind
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realizarea/reactualizarea Sistemului naþional ºi judeþean de
monitorizare sol-teren pentru agriculturã în perioada 2002Ñ
2011, prevãzut în anexa nr. 3.
(2) Anual, o datã cu adoptarea legii bugetului de stat,
se aprobã suprafeþele ºi sumele aferente execuþiei programului stabilit în anexele nr. 2 ºi 3.
Art. 3. Ñ Se aprobã Normele de conþinut pentru studiile
pedologice elaborate în vederea realizãrii ºi reactualizãrii
periodice a Sistemului naþional ºi judeþean de monitorizare
sol-teren pentru agriculturã, prevãzute în anexa nr. 4.
Art. 4. Ñ Se aprobã Metodologia privind realizarea ºi
reactualizarea Sistemului naþional ºi judeþean de monitorizare sol-teren pentru agriculturã, prevãzutã în anexele
nr. 5 ºi 6.

Art. 5. Ñ Se aprobã Modul de finanþare a studiilor
pedologice ºi agrochimice ºi a Sistemului naþional ºi
judeþean de monitorizare sol-teren pentru agriculturã,
prevãzut în anexa nr. 7.
Art. 6. Ñ Anexele nr. 1Ñ7 fac parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 7. Ñ Serviciul de fond funciar ºi cadastru forestier
va urmãri aplicarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 8. Ñ La data publicãrii prezentului ordin se abrogã
Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor
nr. 101/2001.
Art. 9. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 28 mai 2002.
Nr. 223.
ANEXA Nr. 1

REGULAMENT-CADRU
de organizare ºi funcþionare, lista oficiilor de studii pedologice ºi agrochimice teritoriale (OSPA),
structura organizatoricã, atribuþiile ºi dimensionarea activitãþii acestor unitãþi publice
A. Regulamentul-cadru de organizare ºi funcþionare
a oficiilor de studii pedologice ºi agrochimice teritoriale
Art. 1. Ñ (1) Oficiile de studii pedologice ºi agrochimice
teritoriale sunt organizate ºi funcþioneazã în conformitate cu
prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 477/1990 privind unele
mãsuri pentru îmbunãtãþirea activitãþii direcþiilor generale
pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene ºi a
municipiului Bucureºti, precum ºi a altor unitãþi agricole, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale Hotãrârii
Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.
(2) Lista oficiilor de studii pedologice ºi agrochimice teritoriale, cu denumirea ºi sediul acestora, este prevãzutã la
lit. C.
(3) Structura organizatoricã a oficiului de studii pedologice ºi agrochimice teritorial este prevãzutã la lit. D.
Art. 2. Ñ Oficiile de studii pedologice ºi agrochimice au
sarcini ce decurg din Programul naþional de monitorizare
sol-teren pentru agriculturã, privind elaborarea de studii
pedologice ºi agrochimice, precum ºi realizarea ºi reactualizarea periodicã a Sistemului naþional ºi judeþean de monitorizare sol-teren pentru agriculturã.
Art. 3. Ñ (1) Oficiile de studii pedologice ºi agrochimice,
denumite în continuare OSPA, sunt organe tehnice de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
în teritoriu, ºi funcþioneazã ca instituþii de stat de interes
public, cu personalitate juridicã, în subordinea direcþiilor
generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene
ºi a municipiului Bucureºti.
(2) Directorii generali ai direcþiilor generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene ºi a municipiului
Bucureºti vor urmãri respectarea prevederilor legale privind
organizarea ºi funcþionarea OSPA ºi vor sprijini unitãþile în
asigurarea cu fonduri ºi dotãri în vederea bunei funcþionãri
a acestora.
Art. 4. Ñ OPSA funcþioneazã în subordonarea tehnicã
a Serviciului de fond funciar ºi cadastru forestier din cadrul
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor ºi în subordonarea metodologicã a Institutului de Cercetãri pentru
Pedologie ºi Agrochimie Bucureºti.
Art. 5. Ñ Pe baza prezentului regulament-cadru fiecare
OSPA va funcþiona conform regulamentului de organizare ºi
funcþionare întocmit cu respectarea tuturor prevederilor
legale.

Art. 6. Ñ OSPA sunt unitãþi finanþate din surse extrabugetare, veniturile acestora provenind din:
a) alocaþii bugetare din bugetul Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, prin direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene ºi a municipiului
Bucureºti, pentru:
Ñ întocmirea de studii pedologice în vederea realizãrii ºi
reactualizãrii periodice a Sistemului naþional ºi judeþean de
monitorizare sol-teren pentru agriculturã ºi necesare fundamentãrii programelor Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, care constau în: stabilirea, delimitarea ºi inventarierea unitãþilor de sol-teren, favorabilitãþii terenurilor agricole
pentru culturi, a claselor de calitate dupã nota de bonitare
pentru folosinþe agricole, determinarea stãrii de aprovizionare/asigurare a solurilor cu nutrienþi, precum ºi reacþia solurilor, stabilirea categoriilor ºi subcategoriilor de folosinþã
pentru agriculturã sau silviculturã pe baza pretabilitãþii terenurilor, identificarea, delimitarea ºi inventarierea tipurilor de
degradãri ale solurilor/terenurilor, stabilirea restricþiilor terenurilor pentru diferite utilizãri ºi stabilirea mãsurilor agropedoameliorative ºi antierozionale corespunzãtoare;
Ñ constituirea ºi întreþinerea la nivel de judeþ a bãncilor
de date aferente sistemelor judeþene de monitorizare solteren pentru agriculturã;
b) surse atrase din elaborarea de:
Ñ studii pedologice ºi încadrarea terenurilor agricole în
clase de calitate, în vederea furnizãrii datelor necesare sistemului de impozite ºi taxe pentru stabilirea corectã a
obligaþiilor fiscale ale contribuabililor pe teritorii administrative ºi la nivel de deþinãtor;
Ñ studii pedologice ºi de bonitare a terenurilor agricole,
în scopul stabilirii sarcinilor ce revin asupra terenurilor
agricole ca urmare a circulaþiei juridice a acestora;
Ñ studii pedologice ºi bonitarea terenurilor agricole, în
vederea concesionãrii, arendãrii, comasãrii parcelelor pe
proprietari/exploataþii, obþinerea creditului ipotecar;
Ñ documentaþii de evaluare a terenurilor agricole potrivit
legii;
Ñ studii de evaluare, prognozã ºi avertizare pentru determinarea efectelor economice ºi ecologice ale lucrãrilor de
îmbunãtãþiri funciare, precum ºi pentru terenurile degradate;
Ñ studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor
privind impactul unor însuºiri ale solului asupra obiectivelor
social-economice;
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Ñ studii de impact ºi ale bilanþului de mediu pentru
obþinerea autorizaþiei de mediu, potrivit prevederilor legale;
Ñ studii de specialitate privind poluarea solului;
Ñ studii pedologice necesare aplicãrii prevederilor legale
pentru scoaterea definitivã sau temporarã a terenurilor din
circuitul agricol ºi stabilirea corectã a taxelor aferente;
Ñ studii pedologice pentru silviculturã;
Ñ studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de
redare în circuitul productiv a terenurilor degradate ºi
poluate sau pentru prevenirea ºi combaterea aridizãrii;
Ñ studii de specialitate pentru înfiinþarea plantaþiilor de
livezi, vii, amenajãri orizicole ºi legumicole, silvice ºi
piscicole ºi alte amenajãri agrosilvice;
Ñ studii ºi analize de sol specifice privind calitatea
terenurilor, poluarea mediului ºi altele, solicitate de
Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului, Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, Ministerul Finanþelor
Publice, Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei, Ministerul Industriei ºi Resurselor, Ministerul
Dezvoltãrii ºi Prognozei ºi de alte ministere sau organe
centrale;
Ñ studii agrochimice pentru utilizarea raþionalã ºi eficientã a îngrãºãmintelor ºi amendamentelor;
Ñ studii agropedologice privind exploatarea raþionalã ºi
eficientã a terenurilor agricole;
Ñ studii de planificare a utilizãrii optime a terenurilor
agricole;
Ñ analize de sol, plantã, îngrãºãminte, reziduuri de
pesticide din sol ºi plantã;
Ñ analize privind calitatea produselor agroalimentare,
potrivit legii;
Ñ cercetãri ºtiinþifice în câmpurile experimentale proprii
ºi parcele de referinþã, testãri sau verificãri de produse ºi
tehnologii de producþie pentru agriculturã, direct sau în
colaborare;
Ñ servicii de consultanþã ºi extensie;
Ñ supravegherea ºi controlul privind respectarea legilor
fondului funciar cu privire la protecþia solului;
Ñ supravegherea ºi controlul modului de aplicare ºi
respectare a reglementãrilor privind utilizarea îngrãºãmintelor chimice;
Ñ alte analize care privesc solul, plantele, îngrãºãmintele ºi amendamentele.
Art. 7. Ñ Activitãþile prevãzute la art. 6 lit. a) ºi b) constituie obiectul de activitate al OSPA.
Art. 8. Ñ (1) Veniturile realizate prin efectuarea
lucrãrilor specifice prevãzute la art. 6 de cãtre OSPA sunt
destinate acoperirii cheltuielilor pentru realizarea acestora ºi
sunt utilizate potrivit prevederilor Legii nr. 72/1996 privind
finanþele publice.
(2) Soldul anual rezultat din execuþia bugetului OSPA
rãmâne la dispoziþia acestora, urmând a fi folosit în anul
urmãtor cu aceeaºi destinaþie.
Art. 9. Ñ OSPA elaboreazã studiile pedologice ºi agrochimice, realizeazã ºi reactualizeazã sistemele judeþene de
monitorizare sol-teren pentru agriculturã prin direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene ºi a
municipiului Bucureºti.
Art. 10. Ñ Studiile ºi cercetãrile elaborate potrivit art. 6
se întocmesc potrivit cerinþelor beneficiarului, prin contracte
economice.
Art. 11. Ñ Studiile pedologice ºi agrochimice realizate
prin contractare cu direcþiile generale pentru agriculturã ºi
industrie alimentarã judeþene ºi a municipiului Bucureºti se
vor întocmi potrivit Normelor de conþinut pentru studiile
pedologice elaborate în vederea realizãrii ºi reactualizãrii
periodice a Sistemului naþional ºi judeþean de monitorizare
sol-teren pentru agriculturã.
Art. 12. Ñ Sistemul judeþean de monitorizare sol-teren
pentru agriculturã se elaboreazã potrivit Metodologiei privind

3

realizarea ºi reactualizarea Sistemului naþional ºi judeþean
de monitorizare sol-teren pentru agriculturã.
Art. 13. Ñ Studiile pedologice întocmite, precum ºi
bazele de date aferente sistemelor judeþene de monitorizare sunt în administrarea direcþiilor generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene ºi a municipiului
Bucureºti, în vederea fundamentãrii acþiunilor specifice
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, în conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 38/2002 privind întocmirea ºi finanþarea studiilor pedologice ºi agrochimice ºi finanþarea Sistemului naþional de
monitorizare sol-teren pentru agriculturã, precum ºi solvegetaþie forestierã pentru silviculturã.
Art. 14. Ñ Prelucrarea ºi/sau reactualizarea studiilor
pedologice ºi a sistemelor judeþene de monitorizare solteren se fac de OSPA, potrivit reglementãrilor tehnice
specifice.
Art. 15. Ñ Studiile pedologice ºi agrochimice ºi
informaþiile din Baza de date a sistemelor judeþene de
monitorizare sol-teren, aflate la OSPA, reprezintã bun proprietate publicã ºi sunt accesibile contra cost persoanelor
fizice ºi juridice interesate, cu excepþia cazurilor reglementate potrivit prevederilor legale.
Art. 16. Ñ Institutul de Cercetãri pentru Pedologie ºi
Agrochimie Bucureºti, denumit în continuare ICPA, integreazã Baza de date a sistemelor judeþene de monitorizare
sol-teren pentru agriculturã, obþinute de cãtre OPSA, în
Sistemul naþional de monitorizare sol-teren ºi realizeazã
Banca de date pedologice pentru agriculturã.
Art. 17. Ñ Datele ºi informaþiile din Sistemul naþional ºi
judeþean de monitorizare sol-teren pentru agriculturã, actualizate, vor fi puse anual la dispoziþie Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor Ñ Serviciul de fond funciar ºi
cadastru forestier.
Art. 18. Ñ Studiile pedologice ºi agrochimice elaborate
în vederea realizãrii/reactualizãrii Sistemului naþional ºi
judeþean de monitorizare sol-teren pentru agriculturã pot fi
utilizate ºi în alte scopuri, prin actualizare, adaptare ºi/sau
completare, corespunzãtor cerinþelor, numai de cãtre
OSPA, organe tehnice de specialitate ale Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.
Art. 19. Ñ Salarizarea personalului OSPA se va face în
conformitate cu legislaþia în vigoare privind unitãþile extrabugetare.
Art. 20. Ñ (1) Patrimoniul existent (clãdiri, terenuri, aparaturã de laborator, biroticã, mijloace de transport ºi
întreþinere) sunt ºi rãmân în administrarea OPSA, potrivit
legii.
(2) Terenurile agricole pe care OSPA au organizat sau
organizeazã câmpuri experimentale de lungã duratã fac
parte din domeniul public al statului ºi rãmân în administrarea acestora, potrivit legii.
Art. 21. Ñ Compartimentul analize de laborator din
cadrul OSPA funcþioneazã pentru analize specifice obiectului de activitate numai cu aviz favorabil din partea ICPA ºi
cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 22. Ñ (1) Controlul interlaboratoare ºi avizarea
funcþionãrii compartimentului analize de laborator din cadrul
OSPA se vor efectua anual, contra cost, de cãtre ICPA.
(2) Rezultatul controlului ºi propunerile de reavizare
pentru compartimentul analize de laborator din cadrul
OSPA sunt transmise anual Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor care va lua mãsurile ce se impun
potrivit reglementãrilor tehnice/organizatorice specifice.
Art. 23. Ñ Condiþiile de avizare pentru compartimentul
analize de laborator din cadrul OSPA sunt cele elaborate
de ICPA, conform reglementãrilor tehnice specifice în
vigoare.
Art. 24. Ñ (1) Studiile pedologice ºi agrochimice elaborate în vederea realizãrii/reactualizãrii Sistemului naþional ºi
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judeþean de monitorizare sol-teren pentru agriculturã vor fi
avizate de comisia de avizare constituitã la nivel judeþean,
având componenþa prevãzutã la lit. B.
(2) Nominalizarea membrilor comisiei judeþene de avizare se va face prin decizie a directorului general al
direcþiei generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã
judeþene ºi a municipiului Bucureºti.
Art. 25. Ñ (1) Se va organiza la nivel de þarã Corpul
de inspecþie în domeniul protecþiei ºi conservãrii solului.
(2) Personalul Corpului de inspecþie va fi selectat, pe
bazã de concurs organizat de Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, din cadrul specialiºtilor din OSPA
ºi din ICPA ºi va fi numit prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor.
(3) Sarcinile Corpului de inspecþie sunt în conformitate
cu prevederile legilor fondului funciar cu privire la constatarea ºi aplicarea de sancþiuni pentru încãlcarea prevederilor
din domeniul conservãrii ºi utilizãrii raþionale a terenului,
utilizãrii îngrãºãmintelor ºi amendamentelor, poluãrii ºi
degradãrii solurilor, privind protecþia solului ºi alte acte normative în domeniu, stabilite prin ordin al ministrului.
Art. 26. Ñ (1) Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, prin direcþiile de specialitate, va verifica prin sondaj calitatea studiilor pedologice ºi agrochimice ºi modul de
tarifare.
(2) În cazul constatãrii de abateri de la metodologia
aprobatã se va dispune refacerea acestora.

Art. 27. Ñ Directorul OSPA va fi desemnat prin concurs
organizat de direcþia generalã pentru agriculturã ºi industrie
alimentarã judeþeanã ºi a municipiului Bucureºti, cu avizul
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.
Art. 28. Ñ Anual direcþiile generale pentru agriculturã ºi
industrie alimentarã judeþene ºi a municipiului Bucureºti vor
contracta cu OSPA elaborarea de studii pedologice ºi
agrochimice ºi realizarea/reactualizarea sistemelor judeþene
de monitorizare sol-teren pentru agriculturã, în limita sumelor alocate.
B. Componenþa comisiei judeþene de avizare a studiilor pedologice ºi agrochimice necesare pentru realizarea
ºi reactualizarea Sistemului naþional de monitorizare
sol-teren pentru agriculturã:
Ñ director producþie vegetalã din direcþia
generalã pentru agriculturã ºi industrie
alimentarã judeþeanã sau a municipiului
Bucureºti
Ñ preºedinte;
Ñ 1 specialist agronom al direcþiei generale
pentru agriculturã ºi industrie alimentarã
judeþene sau a municipiului Bucureºti
Ñ membru;
Ñ 1 economist al direcþiei generale pentru
agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene
sau a municipiului Bucureºti
Ñ membru;
Ñ 1 specialist al ICPA
Ñ membru;
Ñ directorul OSPA
Ñ secretar.

C. Lista oficiilor de studii pedologice ºi agrochimice teritoriale (denumire, sediu)
Nr.
crt.

1.
2.
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5.
6.
7.
8.
9.
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36.
37.

Denumirea unitãþii

Sediul
Localitatea

Oficiul
Oficiul
Oficiul
Oficiul
Oficiul
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D. Structura organizatoricã OSPA
1. OSPA cuprinde în structura sa organizatoricã, dupã
caz, urmãtoarele compartimente:
a) compartiment de studii pedologice, pedohidrologice,
geotehnice, de bonitare a terenurilor agricole ºi de utilizare
raþionalã a resurselor de teren;
b) compartiment evaluatori funciari;
c) compartiment de studii agrochimice;
d) compartiment de monitorizare, evaluare, control ºi
avertizare pentru prevenirea, limitarea ºi combaterea
poluãrii mediului în agriculturã;

e) compartiment analize de laborator (pentru: sol, apã,
plantã, produse agroalimentare ºi alte analize specifice
obiectului de activitate);
f) compartiment cercetãri, verificãri, testãri în câmpuri
experimentale ºi parcele de referinþã, consultanþã ºi extensie;
g) compartiment cartografie, multiplicare, difuzare;
h) compartiment financiar-contabil, personal, salarizare,
juridic, administrativ.
2. Conducerea OSPA este asiguratã de director, care
coordoneazã ºi rãspunde de întreaga activitate, ºi de contabil-ºef, care rãspunde de activitatea financiar-contabilã.
ANEXA Nr. 2*)

PROGRAM

privind elaborarea de studii pedologice ºi agrochimice pentru perioada 2002Ñ2011

*) Anexa nr. 2 este reprodusã în facsimil.
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ANEXA Nr. 3**)
PROGRAM

privind realizarea/reactualizarea Sistemului naþional ºi judeþean de monitorizare sol-teren
pentru agriculturã în perioada 2002Ñ2011

.

**) Anexa nr. 3 este reprodusã în facsimil.
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ANEXA Nr. 4

NORME DE CONÞINUT

pentru studiile pedologice elaborate în vederea realizãrii ºi reactualizãrii periodice
a Sistemului naþional ºi judeþean de monitorizare sol-teren pentru agriculturã
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ În sensul prezentelor norme, prin termenii ºi
definiþiile de mai jos se înþelege:
Sistem de monitorizare sol-teren pentru agriculturã Ñ
supravegherea, evaluarea, prognoza ºi avertizarea cu privire la starea calitãþii solurilor-terenurilor agricole, pe baza
unui sistem informaþional, cu asigurarea de bãnci de date
la nivelul þãrii ºi al judeþelor, ºi propuneri de mãsuri necesare pentru protecþia ºi ameliorarea terenurilor agricole, în
scopul menþinerii ºi creºterii capacitãþii de producþie, precum ºi al utilizãrii eficiente ºi durabile a acestora.
Studiu pedologic constituie materialul ºtiinþific prin care
se concretizeazã o cartare pedologicã sau o activitate de
prelucrare a unor date pedologice deja existente (reambulare), cu sau fãrã cercetãri de teren în completare pe un
anumit teritoriu. El cuprinde un text cu caracterizarea solurilor ºi a condiþiilor de mediu, explicarea materialelor cartografice, o prognozã asupra evoluþiei solurilor, recomandãri
asupra gospodãririi raþionale, protecþiei ºi ameliorãrii resurselor de sol-teren.
Cartare pedologicã reprezintã activitatea executatã în
cea mai mare parte pe teren ºi cuprinde: cercetarea solului-terenului, identificarea, delimitarea pe hartã, plan sau
aerofotogramã a unor unitãþi de teritoriu cu soluri similare,
în condiþii de mediu similare.
Dosarul ce conþine datele culese în teren conform
Metodologiei elaborãrii studiilor pedologice, denumitã în
continuare M.E.S.P., elaboratã de Institutul de Cercetãri
pentru Pedologie ºi Agrochimie, denumit în continuare ICPA
(partea I/1987 cap. 1 ºi 2), în forma de prezentare adecvatã, constituie faza de teren a studiului.
Probele de sol recoltate în faza de teren, prelucrate,
analizate ºi prezentate potrivit instrucþiunilor ºi metodelor
impuse prin M.E.S.P./1987 (partea I, cap. 3) ºi potrivit
Metodologiei de analizã a solurilor (vol. I, partea 1 ºi 2,
editatã de ICPA) constituie faza de laborator a studiului.
Rezultatele analizelor sunt prezentate în tabele de interpretare ºi constituie alãturi de memoriul pedologic, hãrþi ºi
tabele, parte componentã a studiului pedologic al terenurilor
agricole, faza de birou. Prelucrarea datelor ºi informaþiilor
de teren ºi de laborator în vederea elaborãrii Studiului
pedologic ºi agrochimic se întocmeºte potrivit reglementãrilor prevãzute în M.E.S.P./1987 (vol. I, partea a III-a)
ºi cuprinde memoriul pedologic ce însoþeºte ºi completeazã
harta de soluri ºi terenuri, hãrþile interpretative ºi tabelele
din studiu. Memoriul pedologic descrie condiþiile fizico-geografice din teritoriul studiat, solurile ºi aspectele de ordin
practic legate de utilizarea resurselor de sol-teren.
Bonitarea terenurilor este operaþiunea complexã de
cunoaºtere aprofundatã a performanþelor unui teren.
Condiþiile de creºtere ºi rodire a plantelor, gradul de favorabilitate a acestor condiþii pentru fiecare folosinþã ºi culturã
sunt interpretate prin intermediul unui sistem de indici tehnici, permiþând cuantificarea acestora în note de bonitare.
Obiectul bonitãrii îl constituie unitãþile de teritoriu ecologic
omogene (TEO) identificate ºi delimitate pe hãrþi. Pentru
constituirea ºi caracterizarea acestora este folositã o serie
de caracteristici ºi indicatori de divizare, distincþi, prin care
se cuantificã fiecare factor sau condiþie de mediu. În urma
bonitãrii fiecare teritoriu ecologic omogen este evaluat în
note (puncte) de bonitare, permiþând astfel clasificarea terenurilor agricole în clase de favorabilitate, respectiv de

calitate, ºi estimarea producþiei potenþiale pentru condiþii
naturale ºi/sau potentate.
În studiile pedologice întocmite în vederea realizãrii ºi
reactualizãrii Sistemului naþional ºi judeþean de monitorizare
sol-teren pentru agriculturã, terenurile sunt grupate dupã
numãrul punctelor de bonitare în clase de favorabilitate ºi
clase de calitate. Bonitarea terenurilor agricole la nivel de
teritoriu ecologic omogen (TEO) pentru teritoriul studiat, pe
folosinþe, este parte componentã a studiului pedologic.
Favorabilitatea reprezintã mãsura în care un teren satisface cerinþele de viaþã ale unei plante de culturã date, în
condiþii climatice normale ºi în cadrul folosirii raþionale.
Dupã nota de bonitare naturalã existã zece clase de favorabilitate pentru fiecare culturã ºi folosinþã agricolã.
Fertilitatea (naturalã) este însuºirea globalã a solului de
a furniza elementele nutritive în cantitãþi ºi proporþii corespunzãtoare pentru creºterea acelor categorii de culturi pentru care temperatura ºi ceilalþi factori ai mediului sunt
favorabili.
Calitatea solurilor cuprinde totalitatea însuºirilor solului
care îi asigurã acestuia un anumit grad de fertilitate
naturalã.
Calitatea terenurilor cuprinde atât fertilitatea solului, cât
ºi modul de manifestare faþã de plante a celorlalþi factori
de mediu, cum sunt cei cosmicoatmosferici (luminã,
cãldurã, precipitaþii etc.), continuând cu cei geomorfologici
ºi hidrologici. Toate acestea au ca efect productivitatea
diferenþiatã a muncii omeneºti în raport cu modul de satisfacere a cerinþelor fiziologice ale plantelor. Din acest punct
de vedere calitatea terenurilor este reprezentatã de favorabilitatea, respectiv nota de bonitare pentru condiþii naturale,
privind o anumitã folosinþã.
Unitatea de pretabilitate a terenului reprezintã arealul
rezultat prin gruparea unitãþilor de teren conform unui anumit
set de caracteristici specifice, în vederea stabilirii categoriilor
de folosinþã. Studiul pedologic cuprinde gruparea terenurilor
agricole productive în clase de pretabilitate dupã folosinþã
(arabil, vii, livezi, pãºuni, fâneþe). Din acest punct de
vedere terenurile variazã de la cele mai bune ºi uºor utilizabile în agriculturã pânã la cele fãrã valoare agricolã, dar
care pot fi folosite în alte scopuri. Gruparea terenurilor
dupã unitatea de pretabilitate cuprinde 6 clase de teren.
Aceste clase sunt definite þinându-se seama de intensitatea
limitãrilor ºi restricþiilor la folosinþe agricole ºi se exprimã
succint în formula unitãþii de pretabilitate.
Capacitatea de producþie a terenului este expresia calitativã a modului de manifestare conjugatã a tuturor factorilor
de vegetaþie care acþioneazã independent faþã de plante ºi
determinã nivelul de satisfacere a cerinþelor fiziologice ale
acestora, într-un anumit loc ºi într-un anumit interval de
timp. Capacitatea de producþie a terenului (potenþialul de
producþie al acestuia) reprezintã calitatea terenului mãsuratã
în kg/ha.
Studiul pedologic elaborat în vederea realizãrii ºi reactualizãrii Sistemului naþional ºi judeþean de monitorizare sol-teren
pentru agriculturã, definit prin prezenta metodologie, este un
studiu special pentru delimitarea, inventarierea ºi evaluarea
resurselor de sol, pentru delimitarea ºi inventarierea factorilor limitativi sau restrictivi ai utilizãrii terenurilor pentru producþia agricolã, pentru delimitarea ºi inventarierea zonelor
poluate, precum ºi pentru estimarea nivelurilor de producþie
pentru terenurile agricole, exprimate în baza notelor (punctelor) de bonitare pentru condiþii naturale.
Alþi termeni de specialitate ºi noþiuni utilizate în studiile
pedologice în scopul amintit sunt cele definite în
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M.E.S.P./1987, partea I, sau acceptate ulterior ºi însuºite
de Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor (M.A.A.P.)
dupã cum urmeazã:
Ñ profil de sol Ñ secþiune în teren (obþinutã prin
sãparea unei gropi sau pe peretele unei deschideri naturale) pe care se examineazã alcãtuirea verticalã a
înveliºului de sol. Profilul de sol (sau pedonul, dacã este
considerat în suprafaþã) constituie unitatea elementarã de
bazã în cercetarea ºi cartarea solului, care permite studierea orizonturilor ºi a caracteristicilor morfologice, fizice ºi
chimice ale solului, precum ºi interpretãri genetico-evolutive,
geografice, agrosilvoproductive sau ameliorative. Pedonul
reprezentativ al unei unitãþi elementare (areal) de sol constituie obiectul care este studiat, clasificat ºi grupat în diferite moduri;
Ñ unitatea taxonomicã (tipologicã) de sol Ñ un concept
care se referã atât la clasificarea, cât ºi la denumirea solului, cuprinzând soluri caracterizate prin proprietãþi ºi însuºiri
morfologice, fizice, chimice, mineralogice, hidrologice etc.
egale sau foarte apropiate, care variazã în limite precis
definite prin Sistemul român de clasificare a solurilor ºi
Sistemul român de taxonomie a solurilor, în acord cu rangul unitãþii de sol, adaptat conform scãrii de lucru (tip, subtip, varietate);
Ñ unitatea teritorialã de sol Ñ arealele de sol în care
este rãspânditã o unitate taxonomicã de sol în naturã,
într-o anumitã regiune;
Ñ unitatea cartograficã de sol (US) Ñ reprezentarea graficã pe hartã a unei unitãþi teritoriale de sol sau a unui
grup (asociaþii) de unitãþi teritoriale de sol (US complex).
Ea este redatã pe hartã prin unul sau mai multe areale.
Unitatea cartograficã de sol simplã poate cuprinde pânã la
10Ñ15% din suprafaþa ei incluziuni de alte soluri care nu
se pot evidenþia cartografic la scara de referinþã;
Ñ unitatea de teren (sau pedotopul) Ñ o porþiune de
teren omogenã sub aspectul însuºirilor solului, climei, reliefului ºi condiþiilor hidrogeologice, conform scãrii cartografice.
Unitatea teritorialã de teren care se ia în considerare în
studii de detaliu este denumitã ºi teritoriu ecologic omogen
(TEO) sau unitate elementarã de teren;
Ñ unitatea cartograficã de teren sau de pedotop (UT) Ñ
reprezentarea pe hartã a unei unitãþi teritoriale de teren UT
complex sau a unui grup (asociaþii) de astfel de unitãþi,
respectiv a unui TEO sau asociaþii de TEO complex.
O unitate cartograficã de teren poate fi constituitã din unul
sau mai multe areale, ea putând cuprinde pânã la 10Ñ
15% incluziuni de alte terenuri;
Ñ hartã pedologicã Ñ lucrare cartograficã ce prezintã
grafic distribuþia geograficã a tipurilor, asociaþiilor, complexelor sau a altor unitãþi de sol ºi/sau teren, înscrise în
legenda hãrþii, definite ºi numite conform nomenclaturii stabilite prin sistemul de clasificare adoptat (SRCS/1980);
Ñ cartogramã Ñ reprezentarea pe o hartã (prin culori,
haºuri, coduri sau simboluri) a unor suprafeþe ce indicã
rãspândirea, intensitatea unor fenomene, procese etc. În
studiul solurilor se întocmesc cartograme cu valori ale stãrii
de aprovizionare cu nutrienþi, pentru anumite însuºiri fizice,
hidrofizice sau chimice, pentru anumite pretabilitãþi, diferite
favorabilitãþi etc.;
Ñ reambularea Ñ acþiunea prin care se actualizeazã
informaþia pedologicã ºi agrochimicã din studiu. Proporþia în
care va fi efectuatã actualizarea datelor (procentul de reambulare) într-un studiu pedologic este prevãzutã în
S.C.S./1982 ”Norme de timp ºi elemente de calculaþie ale
tarifelor pentru studii ºi cercetãri de solÒ, cap. 1.2.4 (Norme
de timp pentru reambularea studiilor pedologice).
Art. 2. Ñ Prezentele norme de conþinut pentru studiile
pedologice elaborate în vederea realizãrii/reactualizãrii periodice a Sistemului naþional ºi judeþean de monitorizare solteren pentru agriculturã stabilesc etapele ce trebuie

parcurse în ceea ce priveºte execuþia, avizarea, recepþia ºi
decontarea în cadrul unei metodologii unice. Prin aceasta
se urmãreºte obþinerea unui material documentar unitar, cu
un fond de date care vor fi constituite într-o bancã de date
pedologice integrate în Sistemul de monitorizare la nivel de
judeþ ºi þarã ºi în Sistemul de monitorizare integratã a
mediului.
ICPA realizeazã ºi reactualizeazã Sistemul naþional de
monitorizare sol-teren pentru agriculturã, respectiv Banca
de date pedologice (Baza de date pedologice a siturilor de
sol-teren ºi Baza de date a unitãþilor de sol-teren) ºi va
colabora cu Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului ºi cu
Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecþia
Mediului Bucureºti în vederea elaborãrii raportului privind
starea mediului.
OSPA realizeazã/reactualizeazã studiile pedologice ºi
agrochimice ºi Sistemul de monitorizare sol-teren pentru
agriculturã la nivel de judeþ în subordonarea tehnicã a
ICPA ºi vor colabora cu inspectoratele de protecþia mediului judeþene, cu acordul M.A.A.P. ºi al Ministerului Apelor ºi
Protecþiei Mediului (M.A.A.P.), conform prevederilor metodologice. Studiile se vor elabora la nivel de teritoriu administrativ, indiferent de forma de proprietate sau exploatare a
terenului.
Art. 3. Ñ Interpretarea datelor ºi elaborarea studiului se
vor face în conformitate cu Metodologia elaborãrii studiilor
pedologice (vol. I, II, III), editatã de ICPA în anul 1987.
Art. 4. Ñ Notele de bonitare ºi clasa de calitate a terenului sunt elemente componente ale sistemului de monitorizare ºi pot fi prelucrate contra cost, în vederea obþinerii de
informaþii ce stau la baza taxelor ºi impozitelor, arendãrii ºi
concesionãrii, numai dupã ce sunt reactualizate conform
prezentelor norme de conþinut.
Art. 5. Ñ Studiile pedologice ºi agrochimice elaborate în
vederea realizãrii ºi actualizãrii Sistemului naþional de monitorizare sol-teren pentru agriculturã se vor elabora la scara
de lucru 1:10.000, pentru zonele de câmpie cu grad de
complexitate mai redus, ºi 1:5.000, pentru zonele colinare
ºi de luncã, cu grad de complexitate ridicat datoritã
variaþiei mari a elementelor de sol ºi teren pe unitatea de
suprafaþã.
În situaþii exprese (degradãri, poluãri), dacã realitatea
din teren o impune, scara de lucru poate fi mai mare
(1:2.000, 1:1.000 etc.). În cadrul unui teritoriu administrativ
pot fi utilizate douã scãri de lucru dacã aceasta se
impune.
Art. 6. Ñ Studiile pedologice necesare elaborãrii
Sistemului naþional de monitorizare sol-teren pentru agriculturã se actualizeazã cu o periodicitate de 10 ani, iar cele
agrochimice cu o periodicitate de 4 ani, ºi de 1Ñ2 ani în
cazul terenurilor poluate, în limita sumelor alocate de la
bugetul M.A.A.P.
CAPITOLUL II
Colectarea ºi sistematizarea datelor pedologice
de bazã, conþinutul studiului pedologic ºi agrochimic
întocmit în vederea realizãrii ºi reactualizãrii Sistemului
de monitorizare sol-teren pentru agriculturã
Art. 7. Ñ Studiile pedologice ºi agrochimice întocmite în
vederea realizãrii ºi reactualizãrii Sistemului naþional de
monitorizare sol-teren pentru agriculturã sunt elaborate în
etape (faze de execuþie) ºi în întregul lor, în conformitate
cu Metodologia elaborãrii studiilor pedologice (vol. I, II, III)
editatã de ICPA în anul 1987.
a) Faza de teren (cartarea), cuprinzând totalitatea
observaþiilor, studiilor ºi cercetãrilor în teren în vederea
caracterizãrii aprofundate ºi multilaterale a solului ca
formaþiune naturalã ºi mijloc de producþie vegetalã, se va
executa cu respectarea M.E.S.P./1987 (vol. I, cap. 1 ºi
cap. 2, pag. 51Ñ93).
Datele culese în teren (fiºe cu descrierea profilelor de
sol, date analitice etc.) nu vor fi incluse în totalitate în
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raportul final (faza de birou), ele constituind materiale primare absolut necesare pentru redactarea hãrþilor ºi a
raportului final, vor fi ordonate în exemplarul de autor ºi
pãstrate obligatoriu în arhiva OSPA.
Identificarea, delimitarea ºi caracterizarea unitãþilor de
sol ºi teren, numãrul profilelor principale ºi secundare, precum ºi numãrul de profile din care se vor recolta probe
pentru analize de sol se vor stabili conform Normei de
timp ºi elemente de calculaþie ale tarifelor pentru studii ºi
cercetãri de sol.
b) Faza de laborator, cuprinzând pregãtirea, pãstrarea ºi
analiza probelor de sol, se va executa conform
M.E.S.P./1987 (vol. I, cap. 3, pag. 94Ñ134), dupã
Metodologia de analizã a solurilor (vol. I, partea 1 ºi 2)
editatã de ICPA.
Buletinele de analizã vor fi utilizate, alãturi de
informaþiile culese în teren ºi birou, la redactarea memoriului pedologic, urmând a fi pãstrate în arhiva OSPA, în
exemplarul de autor.
Avizarea laboratorului. Pe baza instrucþiunilor elaborate
de ICPA, fiecare OSPA va fi controlat cu privire la starea
de întreþinere ºi funcþionare a laboratoarelor, precizia analizelor, precum ºi calificarea personalului aferent.
În cadrul OSPA vor funcþiona pentru studiile specifice
numai laboratoarele avizate favorabil.
c) Faza de birou constã în prelucrarea, interpretarea
tuturor informaþiilor ºi datelor, elaborarea studiului pedologic
ºi agrochimic al teritoriului cartat.
Art. 8. Ñ Conþinutul studiului pedologic executat în
vederea realizãrii ºi reactualizãrii Sistemului de monitorizare
sol-teren pentru agriculturã este cel din M.E.S.P./1987
(vol. I, pag. 155Ñ165), cu completãrile din prezentele
norme de conþinut ºi cuprinde urmãtoarele:
A. Memoriul pedologic (partea scrisã)
1. Introducerea va cuprinde:
¥ obiectul ºi scopul studiului;
¥ denumirea teritoriului studiat;
¥ numãrul contractului (comenzii) în baza cãruia s-a
fãcut studiul ºi denumirea beneficiarului;
¥ scara de lucru;
¥ tipul ºi categoria de complexitate în care se înscrie
teritoriul;
¥ suprafaþa teritoriului;
¥ localizarea geograficã ºi administrativã a teritoriului,
distanþele faþã de principalele cãi de comunicaþie, centre de
colectare, aprovizionare, prelucrare, starea infrastructurii în
teritoriu;
¥ studii anterioare consultate.
2. Condiþii fizico-geografice (naturale, de mediu)
2.1. Relieful
În acest capitol se fac consideraþii generale despre
relieful regiunii, prezentându-se formele principale de relief
ºi elementele acestora, formele de mezo- ºi microrelief,
conform indicatorilor 2, 31 ºi 32, volum III din M.E.S.P./1987.
Elementele prin care se descrie relieful trebuie sã aibã
relaþie cu înveliºul de sol, iar multe dintre acestea trebuie
sã se regãseascã în indicatorii de bonitare naturalã la nivel
de TEO sau UT. Este necesar sã rezulte relaþia dintre
forma de mezo- ºi microrelief ºi anumite particularitãþi ale
solurilor: drenaj (de gradul de gleizare, sãrãturare etc.),
gradul de eroziune etc.
2.2. Litologia depozitelor de suprafaþã (geologia)
Se vor evidenþia acele elemente care au o relaþie
strânsã cu alcãtuirea înveliºului de sol actual ºi repartiþia
lui în teritoriu:
Ñ natura materialelor parentale (indicatorii 21, 22 Ñ
categorii de materiale parentale);
Ñ textura etc.
Aceste însuºiri se vor menþiona pe o grosime de 1,5Ñ2,0 m,
fiind în mãsurã sã explice ºi aspectele legate de drenajul
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global, local, grosimea (profunzimea) solurilor sau comportamentul lor în cazul executãrii unor lucrãri de îmbunãtãþiri
funciare, conform cerinþelor ameliorative ale solurilor (terenurilor).
2.3. Hidrografia ºi hidrogeologia
Capitolul va cuprinde scurte referiri asupra cursurilor de
apã (vãi) ºi caracterului lor, din teritoriu sau limitrofe acestuia, efectului asupra stãrii de drenaj global sau local, asupra regimului de adâncime a apei freatice. Adâncimea apei
freatice se va corela cu formele de mezo- ºi microrelief,
explicând astfel gradul de influenþare a profilului de sol
(gleizarea, sãrãturarea). De asemenea, se vor face referiri
la arealele cu exces de apã de suprafaþã (stagnant) temporar sau permanent (bãlþi, mlaºtini, lacuri) ºi influenþa lor
asupra stãrii de drenaj a solurilor.
Acolo unde este cazul, se vor face referiri ºi la frecvenþa
ºi durata inundaþiilor pentru zonele afectate.
2.4. Clima
Datele despre climã vor evidenþia principalele elemente
climatice, cu influenþã asupra solurilor ºi producþiei vegetale
(temperatura medie anualã, precipitaþii anuale, valori ale
evapotranspiraþiei potenþiale etc.).
În funcþie de specificul zonei ºi al categoriei de folosinþã
(plantaþii de pomi, viþã de vie) sau culturi specifice (tutun,
orez etc.), se pot menþiona temperaturile minime ºi maxime
din zonã, suma temperaturilor mai mare de 5¼C, 10¼C, în
perioada de vegetaþie. Nu trebuie sã lipseascã referirile la
frecvenþa ºi durata perioadelor de secetã sau la fenomene
care provoacã pagube culturilor agricole.
Datele climatice se vor actualiza anual, numai pentru
teritoriul cartat (obligatoriu). Datele climatice se dau la nivelul unui areal climatic omogen (ACO) Ñ o zonã determinatã spaþial pe hartã, consideratã omogenã din punctul de
vedere al caracteristicilor climatice utilizate pentru bonitarea
ºi evaluarea pretabilitãþii terenurilor. Se identificã printr-un
numãr de ordine de la 1 la 99 în cadrul judeþului. ACO
este un miniareal ºi se cuprinde în întregime într-un areal
de microzonã pedogeoclimaticã. Nu se definesc ACO complex. Datele climatice se definesc prin valori medii multianuale (minimum 30 de ani).
2.5. Folosinþa terenului
Se va specifica, la nivelul suprafeþei totale a teritoriului
cartat, modul de folosinþã: arabil, livadã, vie, pãºune,
fâneaþã etc.
2.6. Influenþa antropicã
În acest capitol se va evidenþia influenþa antropicã indusã
în teren (sol) de lucrãrile agrotehnice, amendare, spãlarea
sãrurilor, lucrãrile de desecare-drenaj, irigare, CES etc.
De asemenea, se va avea în vedere poluarea solului
sub aspectul tipului ºi gradului de poluare. Dacã în teritoriu
sau în apropierea lui se aflã o sursã de poluare, aceasta
se va menþiona sub aspectul modului de poluare a mediului ºi efectului în teritoriu asupra elementelor de mediu ºi
producþie vegetalã.
3. Solurile
3.1. Repartiþia teritorialã a solurilor în raport cu condiþiile
naturale, evidenþiindu-se solul (solurile) dominant (dominante) într-un sector sau altul, dupã tipul de teren dominant. În acest context se vor menþiona procesele
pedogenetice cu rol în starea de fertilitate a solurilor, care
se vor încadra în rândul factorilor limitativi ai producþiei
agricole în teritoriu.
3.2. Lista unitãþilor de sol (US) echivalentã cu legenda
hãrþii de soluri (suprafaþa în ha ºi %, culoarea, denumirea
unitãþii, textura în Ap, roca-mamã, relieful, adâncimea apei
freatice, profile din care s-au recoltat probe).
3.3. Caracterizarea unitãþilor de sol
Unitãþile de sol se caracterizeazã succint, sub aspectul
condiþiilor de sol, relief ºi drenaj. În caracterizarea solurilor
se vor avea în vedere mai ales acei indicatori morfologici,
fizici, hidrofizici ºi chimici care se constituie în indicatori
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pentru bonitarea naturalã a terenurilor agricole sau pentru
pretabilitatea lor la diferite folosinþe, cum ar fi: textura,
volumul edafic, densitatea aparentã, porozitatea totalã, gradul de gleizare, gradul de pseudogleizare, intensitatea
sãrãturãrii, conþinutul de CaCO 3 , CaCO 3 activ (pentru
pomi), pH, gradul de saturaþie în baze, conþinutul (rezerva)
de humus în Ap ºi pânã la 50 cm etc.
Pentru monitorizarea procesului de eroziune
M.E.S.P./1987, metodologia se completeazã cu indicatorii
de stare ºi risc, numai pentru o suprafaþã de 1 km2, în
jurul nodului din reþeaua de nivel I sau pentru suprafaþa
afectatã dintr-un anumit areal, dupã cum urmeazã:
1. Indicatori de stare:
1.1. eroziune în suprafaþã (Es):
1. eroziune neapreciabilã sau slabã;
2. eroziune moderatã, orizontul de acumulare a humusului este parþial erodat, apare orizontul de tranziþie sau B
pe mai puþin de 20% din suprafaþã;
3. eroziune puternicã, orizontul de acumulare a humusului este total erodat, iar orizontul de tranziþie sau B
apare pe cel puþin 80% din suprafaþã;
4. eroziune foarte puternicã sau excesivã, apar la zi orizonturile inferioare sau roca, condiþii nefavorabile dezvoltãrii
vegetaþiei;
1.2. eroziune în adâncime (Ead):
1. ogase rare la distanþe mai mici de 100 m;
2. ogase dese la distanþe mai mici de 100 m;
3. ravene sau torenþi;
1.3. alunecãri (Al):
1. alunecãri stabilizate;
2. alunecãri active translaþionale;
3. curgeri noroioase;
1.4. indicator global de stare pentru eroziune ºi alunecãri:
1. terenuri neafectate Es1;
2. terenuri moderat afectate Es2, Es3;
3. terenuri puternic afectate Es4, Es2, 3 + Ead1;
4. terenuri foarte puternic afectate Es2, 3, 4 + Ead2,
Al2;
5. terenuri excesiv afectate Ead3, Al3.
2. Indicatori de risc:
Se stabilesc numai pentru eroziunea în suprafaþã, riscul
se calculeazã cu ajutorul metodei recomandate de Moþoc
ºi colaboratorii, 1978.
Clasa de risc, în t/ha/an (Pentru eroziunea în adâncime
ºi alunecãri nu sunt încã modele validate de evaluare a
riscului).
Eroziune neapreciabilã
< 3 t/ha/an.
Eroziune slabã
3Ñ10 t/ha/an.
Eroziune moderatã
10Ñ20 t/ha/an.
Eroziune puternicã
20Ñ40 t/ha/an.
Eroziune foarte puternicã
> 40 t/ha/an.
4. Bonitarea terenurilor
Pentru terenurile agricole bonitarea are ca obiectiv stabilirea notelor ºi claselor de favorabilitate pentru diferite culturi ºi a claselor de calitate a terenurilor pentru folosinþe
agricole: arabil, vii, livezi, pãºuni ºi fâneþe.
4.1. Bonitarea naturalã se efectueazã pe baza unor
parametri biofizici sintetici, convertiþi în indicatori de caracterizare ecologicã a solurilor ºi terenurilor sau indicatori
ecopedologici (M.E.S.P./1987, vol. III), Bonitarea terenurilor
agricole se efectueazã în conformitate cu M.E.S.P./1987
(vol. II, cap. 3, pag. 30Ñ54).
4.2. Indicatorii de caracterizare ecologicã vor fi prelucraþi
aºa cum au fost înscriºi în tabelele-legendã de caracterizare fizico-geograficã sau pedologicã. Aceºti indicatori se
referã la sol, relief, apã freaticã, litologie, climã, hidrologie,
poluare. Toþi indicatorii utilizaþi (direct sau indirect) pentru
bonitarea naturalã, pentru analiza factorilor limitativi ºi/sau

restrictivi ºi pentru stabilirea cerinþelor ºi mãsurilor ameliorative se vor trece în tabele de coduri.
4.3. Nota de bonitare naturalã se exprimã în puncte de
la 1 la 100 ºi se stabileºte pentru teritoriul cartat pe unitãþi
de teritoriu ecologic omogene (TEO) pentru categoria de
folosinþã existentã în momentul cartãrii.
Pentru categoria de folosinþã arabil nota de bonitare
naturalã reprezintã media aritmeticã a notelor de bonitare
pentru 8 culturi cu aria de rãspândire cea mai mare, ºi
anume: grâu, orz, porumb, floarea-soarelui, sfeclã de
zahãr, cartof, soia ºi mazãre/fasole, iar pentru livezi este
media aritmeticã a notelor pentru speciile mãr, pãr, prun, la
care se adaugã, dupã caz, nota speciei cireºÑviºin ori
piersic sau cais. Pentru viþa de vie nota de bonitare naturalã este media artimeticã a celor douã categorii. Clasele
de favorabilitate vor fi cele din M.E.S.P./1987 (vol. II,
pag. 67) de la 1 la 10.
Pentru folosinþe (arabil, pãºune, fâneþe, vii ºi livezi) se
va stabili ºi clasa de calitate de la 1 la 5.
Gruparea terenurilor în 5 clase de calitate se va face
dupã cum urmeazã:
clasa I
Ñ 81Ñ100 de puncte de bonitare;
clasa a II-a
Ñ 61Ñ 80 de puncte de bonitare;
clasa a III-a
Ñ 41Ñ 60 de puncte de bonitare;
clasa a IV-a
Ñ 21Ñ 40 de puncte de bonitare;
clasa a V-a
Ñ 1Ñ 20 de puncte de bonitare,
în funcþie de nota de bonitare naturalã pentru categoria de
folosinþã existentã în momentul cartãrii, calculatã pentru fiecare TEO.
4.4. Pentru terenurile echipate cu lucrãri de îmbunãtãþiri
funciare cu caracter permanent (îndiguire, drenaj, CES etc.)
se calculeazã nota de bonitare potenþatã. Pentru toate
situaþiile se folosesc coeficienþii de potenþare, în funcþie de
lucrarea ameliorativã existentã, specificã pentru fiecare culturã ºi folosinþã, obþinându-se în final o notã de bonitare
potenþatã (M.E.S.P./1987, vol. II, pag. 54Ñ63).
În situaþia parcelelor cu una sau mai multe sisteme de
echipare (desecãri, drenaj, CES, terasare) se va aplica
potenþarea cumulatã, dar numai în cazul funcþionãrii sistemelor la parametri normali.
5. Factorii limitativi ai producþiei agricole, cerinþele ºi
mãsurile ameliorative ale solurilorÑterenurilor
Reprezintã o sintezã a celor enunþate la pct. 2, 3 ºi 4
ºi constã din enumerarea factorilor limitativi, localizarea lor
ºi modul de influenþare a însuºirilor solurilor (terenurilor) ºi
prin ele a producþiei agricole ºi a modului de folosinþã.
Din aceastã sintezã rezultã ºi cerinþele ºi mãsurile ameliorative ale solurilor afectate, specificându-se cerinþa
(mãsura) ameliorativã ºi suprafaþa (ha ºi %).
5.1. Gruparea terenurilor în clase de pretabilitate la arabil, pajiºti, vii, livezi
Prezentarea sintezei celor 6 clase de pretabilitate pe
folosinþe se va face în tabele, iar pentru citirea unitãþilor de
pretabilitate la nivel de grupã ºi subgrupã, exprimate prin
formule sau coduri, se vor întocmi tabele dupã modelele
prezentate.
Pretabilitatea terenurilor se va stabili numai pentru folosinþa efectivã a acestora în momentul cartãrii. Pentru altã
folosinþã pretabilitatea se va stabili la cererea beneficiarului,
în cazul schimbãrii folosinþei.
5.2. Poluare/degradare Ñ se constituie în capitol distinct
ºi cuprinde aspecte legate de tipul-gradul de poluare,
suprafaþa (ha, %), sursa poluãrii, mãsuri operative.
Indicatorii de poluare utilizaþi, precum ºi cei ceruþi în sistemul de monitorizare sunt cei din M.E.S.P./1987 (partea
a III-a, pag. 77Ñ78), cu excepþia indicatorului 29, care se
defineºte conform tabelului urmãtor:
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Cod
Clasa/
Simbol/
hãrþi

0
1
2
3
4
5
6.
7
8
9

Clasa de poluare/degradare/deficienþe (PDD)

Reducerea
producþiei
[%]

Nepoluat/nedegradat/fãrã deficienþe
Foarte slab poluat/degradat/cu deficienþe
Slab
Slab-moderat
Moderat
Moderat puternic
Puternic
Foarte puternic
Excesiv poluat
Total

(0Ñ5)
(6Ñ15)
(16Ñ25)
(26Ñ35)
(36Ñ45)
(46Ñ55)
(56Ñ65)
(66Ñ75)
(76Ñ85)
(86Ñ100)

6. Sistemul de monitoring la nivel I ºi II pentru agriculturã
Profilele (siturile) din Sistemul de monitoring se actualizeazã în mod obligatoriu aºa cum prevãd Normele de
conþinut privind realizarea ºi reactualizarea Sistemului de
monitoring la nivel I ºi II ºi a Bazei de date pedologice ale
siturilor de sol. Analizele se vor efectua numai în acord cu
ICPA, care organizeazã ºi coordoneazã aceastã activitate.
7. Caracterizare agrochimicã
Pentru caracterizarea solurilor din punct de vedere al
reacþiei (pH) ºi al stãrii de asigurare a solurilor cu elemente nutritive (humus, azot-IN, fosfor mobil, potasiu
mobil), se vor recolta probe medii agrochimice, pe unitãþi
de sol. Proba medie agrochimicã se recolteazã din situri
reprezentative (suprafaþa sitului 2Ñ5 ha) din punct de
vedere agrochimic, o probã medie revenind la 20Ð25 ha.
8. Concluzii
În acest capitol vor fi punctate aspectele esenþiale ale
lucrãrii, atât cele din partea generalã, cât ºi cele din partea
interpretativã, în fapt, un rezumat necesar al elementelor ce
trebuie reþinute de beneficiar.
La sfârºitul raportului (sau la început) trebuie sã figureze
cuprinsul lucrãrii, cu capitolele, subcapitolele ºi paginaþia
respectivã, lista anexelor ºi ilustraþiilor (hãrþi, cartograme etc.).
B. Partea desenatã
Hãrþi/cartograme
1. Harta unitãþilor cartografice de sol (coloratã conform
M.E.S.P./1987 Çvol. I, tabel 4.1, coloana 3È, cu amplasarea
profilelor ºi a unitãþilor cartografice de sol-teren pentru
poluãri (poluãrile sunt identificate prin contur roºu sau
puncte de identificare ºi sunt însoþite de o legendã care
indicã natura ºi gradul poluãrii)
2. Harta unitãþilor cartografice de teren (TEO)/cu
suprafaþa TEO ºi numãrul trupului de planimetrare
3. Harta claselor de calitate (în baza notei de bonitare
pe folosinþe)
4. Cartograme privind: relieful, textura, eroziunea, apa
freaticã, favorabilitatea pentru culturi (3 culturi cu cea mai
mare notã de bonitare + folosinþa) ºi pretabilitatea pentru
folosinþã din momentul cartãrii.
C. Tabele
În vederea integrãrii studiilor pedologice ºi agrochimice
în sistemul naþional de monitorizare sol-teren pentru agriculturã ºi în vederea creãrii bãncii de date specifice solteren pentru agriculturã se vor utiliza tabelele de prezentare
a datelor în forma anexatã la prezentele norme de
conþinut: tabel cu indicatori Ñ1Ñ1.1, tabele privind solurile Ñ 2Ñ2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6; tabele privind terenurile Ñ 3Ñ3.1, 3.2, 3.3; tabele privind bonitarea Ñ 4Ñ4.1,
4.2, 4.3, 4.4, 4.5; tabele privind inventarierea terenurilor ºi
degradãrilor Ñ 5Ñ5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9,
5.10, 5.11.

Coeficienþi
de penalizare

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,05

Coeficientul
de potenþare
prin lucrãri
de combatere
a PDD

1
1,1
1,2
1,4
1,6
2
2,5
3
4,25
16

CAPITOLUL III
Dispoziþii finale
Art. 10. Ñ Se considerã bune pentru recepþie studiile
avizate favorabil de cãtre membrii comisiilor de avizare,
numiþi prin decizie a directorului Direcþiei generale pentru
agriculturã ºi industrie alimentarã (DGAIA) (membrii comisiei sunt propuºi de cãtre: ICPA, M.A.A.P. ºi DGAIA
judeþene).
Copiile de pe situaþia de platã ºi de pe procesul-verbal
de recepþie se pãstreazã ataºate la studiu.
Membrii comisiei de avizare rãspund de exactitatea
datelor ºi informaþiilor conþinute în studiul pedologic ºi agrochimic ºi decid refacerea acestora, atunci când este cazul,
de cãtre specialistul care a executat studiul/analizele, cu
titlu gratuit.
Art. 11. Ñ Recepþia ºi decontarea studiilor se vor face
în douã faze (teren, birou), analizele de laborator urmând a
fi ataºate, dupã caz, la una dintre cele douã faze.
Procesul-verbal de recepþie se va semna ºi se va transmite spre decontare numai dupã avizarea favorabilã a studiului ºi a situaþiei de platã de cãtre comisia constituitã în
acest sens.
Art. 12. Ñ ICPA va efectua anual controlul interlaboratoare, conform normelor metodologice existente, va analiza
situaþia ºi va propune mãsurile de rigoare.
Art. 13. Ñ Acþiunea de avizare pentru activitatea de
laborator (atestare) se va executa contra cost de cãtre
ICPA, conform reglementãrilor tehnice specifice în vigoare.
Valoarea suportatã de OSPA este cea rezultatã din devizul
de cheltuieli prezentat spre decontare de cãtre ICPA.
Art. 14. ÑLaboratoarele care nu primesc aviz favorabil
de funcþionare din partea ICPA îºi pierd dreptul de a executa analize specifice.
Art. 15. Ñ OSPA are dreptul de a solicita reavizarea
laboratorului.
Art. 16. Ñ Datele din sistemele judeþene de monitorizare se vor elabora în douã exemplare, dintre care un
exemplar se va preda la DGAIA ºi unul la ICPA, pentru
integrarea acestora în Sistemul naþional de monitorizare
sol-teren ºi Banca de date aferentã pentru agriculturã, ce
va fi pus la dispoziþie M.A.A.P. Ñ Serviciul de fond funciar
ºi cadastru forestier.
Art. 17. Ñ O dischetã conþinând date pedologice prezentate dupã modelul transmis se va depune la M.A.A.P.,
o datã cu copia de pe procesul-verbal de recepþie a studiului pedologic ºi agrochimic predat.
Art. 18. Ñ Datele, informaþiile pedologice din Sistemul
de monitoring la nivel I ºi II sunt deþinute ºi utilizate de
cãtre ICPA pentru a fi integrate în Sistemul naþional de
monitorizare integratã a mediului ºi vor fi puse la dispoziþie
Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecþia
Mediului Ñ I.N.C.D.P.M.
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*) Tabelul cu indicatori este reprodus în facsimil.
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*) Tabelele privind solurile sunt reproduse în facsimil.
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*) Tabelele privind terenurile sunt reproduse în facsimil.
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*) Tabelele privind bonitarea sunt reproduse în facsimil.
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*) Tabelele privind inventarierea terenurilor ºi degradãrilor sunt reproduse în facsimil.
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Anexa Nr. 5

METODOLOGIA

privind realizarea ºi reactualizarea Sistemului naþional ºi judeþean de monitorizare sol-teren pentru agriculturã
Art. 1. Ñ Institutul de Cercetãri pentru Pedologie ºi
Agrochimie (ICPA) Bucureºti realizeazã/reactualizeazã ºi
administreazã Sistemul naþional de monitorizare sol-teren
pentru agriculturã ºi banca de date pedologice aferentã,
pãstrându-se dreptul de autor pentru cercetãrile proprii.
Art. 2. Ñ Datele ºi informaþiile din Sistemul naþional de
monitorizare sol-teren pentru agriculturã, centralizat, sunt
puse anual la dispoziþie:
a) Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, pentru fundamentarea programelor specifice ºi supravegherea
calitãþii solului-terenului;
b) Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului, pentru integrarea acestora în Sistemul naþional de monitorizare integratã a mediului ºi elaborãrii Raportului privind starea
mediului, prin Institutul Naþional de Cercetare Dezvoltare
pentru Protecþia Mediului;
c) Institutului Naþional de Statisticã, în vederea actualizãrii datelor pedologice specifice.
Art. 3. Ñ (1) Sistemul naþional de monitorizare sol-teren
pentru agriculturã are în structurã Banca de date pedologice care cuprinde:
a) Baza de Date Pedologice a Siturilor de sol-teren
(BDSit) care cuprinde datele/informaþiile pedologice specifice, ale siturilor de sol din sistemul de monitoring la nivel I
ºi II realizatã conform normelor de conþinut prezentate în
anexa nr. 6;
b) Baza de Date a Unitãþilor de Sol-Teren (BDUST)
care cuprinde datele/informaþiile rezultate din centralizarea
sistemelor judeþene de monitorizare.
Art. 4. Ñ (1) Banca de date pedologice se organizeazã
la Institutul de Cercetãri de Pedologie ºi Agrochimie
Bucureºti, în mod corespunzãtor prelucrãrilor necesare elaborãrii rapoartelor de monitorizare pentru Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, rapoartelor de mediu
(pentru secþiunea sol) pentru Ministerul Apelor ºi Protecþiei
Mediului ºi situaþiilor solicitate de Institutul Naþional de
Statisticã.
(2) Oficiile de studii pedologice ºi agrochimice teritoriale
(OSPA) pun la dispoziþie ICPA un exemplar din studiile
pedologice ºi agrochimice realizate, conform normelor de
conþinut prezentate în anexa nr. 2, în vederea realizãrii
bãncii de date pedologice, cu respectarea dreptului de
autor.
Art. 5. Ñ Sistemele judeþene de monitorizare sol-teren
pentru agriculturã se realizeazã prin integrarea datelor ºi
informaþiilor din studiile pedologice ºi agrochimice la nivel
de teritoriu administrativ, privind unitãþile de sol-teren, pretabilitatea terenurilor pentru folosinþe agricole sau silviculturã,
tipurile de degradare, precum ºi a informaþiilor obþinute de
OSPA din activitatea de supraveghere asupra terenurilor
agricole ºi se finalizeazã cu elaborarea rapoartelor asupra
stãrii solurilor agricole la nivel de judeþ ºi raportarea zonelor de risc.
Art. 6. Ñ Baza de Date a Unitãþilor de Sol-Teren se
realizeazã conform metodologiei ICPA.
Art. 7. Ñ Informaþiile integrate în Sistemul judeþean de
monitorizare sol-teren pentru agriculturã sunt: unitãþile de
sol ºi teren, notele de bonitare ºi clasele de calitate pe

folosinþe agricole, clasele de pretabilitate pentru folosinþe
agricole sau silviculturã, favorabilitatea pentru culturile grâu,
porumb, floarea-soarelui, sfeclã de zahãr, cartof ºi altele,
categoria de folosinþã, forme de macro- ºi mezorelief, zone
naturale protejate, microzone pedoclimatice, terenuri cu
soluri erodate sau colmatate, terenuri afectate de eroziune
în adâncime, alunecãri de teren, inundabilitate, terenuri cu
soluri gleizate ºi pseudogleizate, terenuri cu soluri
sãrãturate, terenuri poluate ºi altele, ce vor fi transmise la ICPA.
Art. 8. Ñ Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentului ordin direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie
alimentarã judeþene ºi a municipiului Bucureºti elaboreazã
ºi înainteazã la Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor nota de fundamentare privind realizarea/reactualizarea ºi
finanþarea sistemului judeþean de monitorizare sol-teren
pentru agriculturã.
Art. 9. Ñ Dupã aprobarea acestora de cãtre conducerea
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, direcþiile
generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene
ºi a municipiului Bucureºti încheie cu OSPA contracte privind elaborarea sistemului judeþean de monitorizare solteren pentru agriculturã, în limita sumelor comunicate.
Art. 10. Ñ Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentului ordin ICPA elaboreazã ºi înainteazã la Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor nota de fundamentare
privind realizarea/reactualizarea Sistemului naþional de monitorizare sol-teren pentru agriculturã.
Art. 11. Ñ Dupã aprobarea acesteia de cãtre conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor pe bazã
de contract, începe derularea activitãþilor specifice.
Art. 12. Ñ (1) ICPA elaboreazã ºi pune la dispoziþie
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, Serviciului
de fond funciar ºi cadastru forestier raportul anual privind
starea solului-terenului, precum ºi a zonelor de risc din
România, pe baza studiilor proprii ºi a rapoartelor sintetice
elaborate de OSPA.
(2) OSPA elaboreazã ºi pun la dispoziþie direcþiilor
generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene
ºi a municipiului Bucureºti ºi ICPA raportul anual privind
starea solului-terenului ºi a zonelor de risc din judeþ ºi, respectiv, informaþiile solicitate din sistemul judeþean de monitorizare sol-teren actualizate.
(3) Prin intermediul Corpului de inspecþie OSPA informeazã direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene ºi a municipiului Bucureºti, respectiv
Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, Serviciul de
fond funciar ºi cadastru forestier, ori de câte ori este cazul
asupra situaþiilor de risc.
Art. 13. Ñ ICPA furnizeazã Ministerului Apelor ºi
Protecþiei Mediului informaþiile obþinute în Sistemul naþional
de monitorizare sol-teren pentru agriculturã în vederea
integrãrii acestora în Sistemul naþional de monitorizare integratã a mediului.
Art. 14. Ñ Sistemul naþional ºi judeþean de monitorizare
sol-teren pentru agriculturã se reactualizeazã anual în limita
sumelor alocate de la bugetul Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor pentru aceastã activitate.
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Anexa Nr. 6
NORME DE CONÞINUT

privind realizarea ºi reactualizarea Sistemului de monitoring la nivel I ºi II ºi a Bazei de Date Pedologice
ale Siturilor de sol-teren
ARTICOLUL 1

Începând cu anul 2002 se trece la a doua determinare
a parametrilor pedologici analizaþi în perioada 1992Ñ1999.
Categoriile principale de lucrãri care se vor executa sub
coordonarea ICPA ºi cu colaborarea OSPA sunt:
¥ recoltarea probelor de sol din siturile de monitoring de
nivel I amplasate anterior;
¥ recoltarea de probe de sol ºi vegetaþie din siturile
amplasate în zone de impact (nivel II);
¥ recoltarea de probe de apã din sursele folosite pentru
irigaþie aflate în vecinãtatea zonelor afectate de diferite
tipuri de poluare;
¥ analizarea probelor de sol, de vegetaþie ºi de apã
(indicatori ai poluãrii), precum ºi prelucrarea ºi interpretarea
datelor se executã de cãtre ICPA.
În cadrul lucrãrilor menþionate se vor respecta precizãrile
metodologice prezentate în continuare.
ARTICOLUL 2
Lucrãri de teren

Reamplasarea siturilor de monitoring de nivel I pe teren
se va face pe baza coordonatelor geografice prestabilite,
folosindu-se hãrþi la scara 1:25.000, hãrþi ºi schiþe la scãri
mai mari ºi echipamente adecvate (rulete, busolã, sistem
de poziþionare globalã Ñ G.P.S. etc.).
În mod excepþional, în cazul în care, pe baza noilor
determinãri, mai precise, rezultã o deplasare mai mare de
400 m faþã de coordonatele geografice, se reamplaseazã
noul sit.
Numãrul sitului de pe vechiul amplasament este cel
anterior, la care se adaugã 1.000 (de exemplu, pentru situl
928 va fi 1928), iar pentru siturile noi se adaugã 2.000 (de
exemplu, pentru situl 869 va fi 2.869). În rest se respectã
vechea metodologie a amplasãrii, ºi anume: sã se asigure
reprezentativitatea sitului faþã de ponderea unitãþilor de sol
din zona analizatã, iar fixarea lui în teritoriu sã respecte
regula de mutare, în cazul în care este necesar, ºi anume:
100, 200, 300, 400 m faþã de punctul normal, în ordinea
nord, sud, est sau vest. Siturile eliminate anterior din cauze
subiective vor fi amplasate în locuri fezabile care sã îndeplineascã condiþiile menþionate.
Pentru studiile de nivel II se vor aplica reþele de situri
special proiectate, þinându-se seama de tipul ºi intensitatea
proceselor monitorizate.
Constituirea parcelelor de referinþã (siturilor) în punctele
materializate. Acestea vor avea suprafaþa de 400 m 2
(20x20 m), amplasate în condiþii omogene, reprezentative.
Pe fiºa profilului de sol (anexa 6.1 Ñ fiºa Profisol tip M),
în câmpul liber din pagina 1 sau pe o filã ataºatã se
înscrie schiþa amplasãrii sitului, iar la terminarea lucrãrii se
dã o planºã cu schiþe, la scara 1:25.000 sau mai mare,
cuprinzând poziþia tuturor siturilor din cadrul fiecãrui judeþ.
Aceasta va permite regãsirea siturilor în teren la determinãrile ulterioare ºi compararea noilor determinãri fizicochimice cu datele anterioare.
Amplasarea ºi executarea unui profil principal de sol se
face într-un loc reprezentativ din cadrul sitului pânã la
adâncimea fiziologic utilã, dar nu mai mult de 1,5 m pentru
siturile reamplasate pe acelaºi loc.
Descrierea profilului de sol se va efectua conform
Metodologiei de elaborare a studiilor pedologice (1987,

vol. I), completându-se rubricile din fiºa tip M ”Condiþii de
teren ºi date morfologiceÒ (anexa 6.1), þinându-se seama
de instrucþiunile Profisol.
Se va acorda atenþie sporitã delimitãrii orizonturilor ºi
grosimii suborizonturilor, respectându-se vechile delimitãri în
cazul în care acestea se potrivesc cu situaþia actualã. În
cazul orizonturilor cu grosime mai mare de 50 cm, acestea
se vor împãrþi în mai multe suborizonturi; pentru stratul 0Ñ50 cm
este necesar sã se delimiteze 2Ñ3 suborizonturi, iar pentru
terenurile arabile se va delimita ºi orizontul cu talpa plugului.
Pe fiºa tip M se vor nota toate caracteristicile obligatorii
ºi, pe cât posibil, ºi cele opþionale, inclusiv cele referitoare
la modificãri antropice, la efectul ºi starea lucrãrilor ameliorative etc.
În spaþiul ”ObservaþiiÒ din anexa 6.1 sau în fiºe suplimentare se înscriu date privind: clasa de bonitare (stabilitã
dupã datele obþinute), poziþia unor surse de poluare
apropiate ºi felul poluanþilor, vânturi dominante etc. Fiºa de
tip M se întocmeºte în trei exemplare, dintre care unul
rãmâne la executant.
Recoltarea probelor de sol pentru analize chimice ºi
fizice se executã din profil ºi din suprafaþa sitului (probã
agrochimicã) în stare deranjatã ºi nederanjatã (în cilindri).
Probele deranjate. Ca regulã generalã, atât pentru analize chimice, cât ºi pentru unele analize fizice pe probe
deranjate recoltate în pungi din plastic sau din hârtie se
respectã urmãtoarele reguli:
¥ probele din profilele de sol se constituie prin prelevarea de pe 3 pereþi ai acestora, pentru fiecare orizont sau
suborizont descris. Lama ustensilei de recoltare se curãþã
de fiecare datã de solul cu care vine în contact. La ambalare se evitã contactul etichetei cu solul. Probele nu se
majoreazã. Eticheta se scrie citeþ cu pixul;
¥ probele pentru analize chimice din profilele de sol vor
avea 1,5 kg pentru fiecare orizont sau suborizont. Probele
agrochimice se recolteazã în cantitate de 1,5 kg din
suprafaþa de 400 m2 din jurul profilului de sol. Adâncimea
de recoltare este de 0Ñ20 cm în cazul solurilor arabile din
siturile de nivel I ºi de 0Ñ10 ºi 10Ñ20 cm în siturile
înþelenite de nivel I, precum ºi în siturile poluate din toate
folosinþele;
¥ probele din profilul de sol pentru analize fizice vor
avea 0,5 kg. Manipularea probelor pentru analize fizice se
va face cu grijã pentru evitarea deteriorãrii agregatelor
structurale, acordându-se atenþie deosebitã la umiditate
foarte mare sau foarte micã;
¥ la fiecare profil se recolteazã un micromonolit, din
probe pe cât posibil cu agregate structurale întregi, având
notate datele de identificare atât pe capac, cât ºi pe cutia
propriu-zisã, precum ºi denumirea ºi grosimea orizonturilor.
Dupã ultimul suborizont se adaugã un eºantion de material
parental ºi/sau rocã subiacentã.
Probele în clindri se recolteazã numai din profilul
proaspãt deschis (1Ñ3 ore) ºi nu se admit cele din profile
reîmprospãtate. Se recolteazã 4 cilindri de 100 cm3 sau
2Ñ3 cilindri de 200 cm3 din fiecare orizont sau suborizont,
pânã la 1 m adâncime pentru siturile vechi ºi peste
aceastã adâncime pentru siturile noi. În cazul solurilor arabile se va recolta neapãrat ºi suborizontul având talpa plugului. În solurile cu apa freaticã la adâncime micã
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recoltarea probelor se va face pânã la nivelul respectiv,
dar descrierea se va face pânã la 1,50 m.
Atenþie! La recoltare nu se va sãri peste orizonturile de
tranziþie, în special în primii 50 cm!
Probele de vegetaþie din zone de impact. Din partea
aerianã a plantelor de culturã se vor recolta probe compuse din cadrul siturilor poluate ºi al siturilor-martor pentru
fiecare organ vegetativ (tulpinã, frunze, organe fructifere,
rãdãcinã). Pe eticheta probei ºi în inventarul de probe se
noteazã toate elementele de identificare, inclusiv specia ºi
fenofaza. Pentru plantele de culturã intereseazã ºi probe
de organe la maturitate. În cazul folosinþei arabil se recolteazã separat planta cultivatã ºi flora spontanã,
specificându-se speciile majoritare. În cazul pajiºtilor se
noteazã, de asemenea, speciile dominante.
Condiþionarea probelor de sol ºi vegetaþie pânã la expediere trebuie sã asigure uscarea la aer a solului ºi în
etuvã a plantelor la 70¼C.
Transportul probelor la ICPA, însoþite de borderouri, se
poate face în 2Ñ3 tranºe, în funcþie de numãrul siturilor,
acordându-se atenþia cuvenitã integritãþii ambalajelor ºi a
etichetelor.
Probele de apã. Se vor recolta în sticle curate, bine
înschise, în cantitate de 2 l, din areale divers poluate etc.
ARTICOLUL 3
Lucrãri de laborator Ñ analiza probelor de sol, apã ºi vegetaþie

Aceste lucrãri se executã în funcþie de nivelul studiului
(I sau II), conform metodologiei ICPA (1987), ºi
completãrilor prezentate în anexa nr. 6.2 ºi precizãrilor
fãcute în cele ce urmeazã.
3.1. Analiza probelor de sol
Analizele fizice pe probe în structurã deranjatã, care se
vor executa sunt:
Ñ compoziþia granulometricã (se determinã dupã scara
Atterberg: 2Ñ0,2; 0,2Ñ0,02; 0,02Ñ0,002 ºi < 0,002 mm,
la care se adaugã fracþiunile: 0,05Ñ0,002 mm, < 0,01 mm
ºi eventual < 0,001 mm;
Ñ conþinutul de macroelemente structurale hidrostabile
(% g/g);
Ñ dispersia microelementelor structurale (% g/g).
Se vor calcula:
Ñ indicele de instabilitate structuralã;
Ñ densitatea (masa specificã) (numai în orizonturile
organice sau organominerale);
Ñ indicele de formare a crustei (RŽmy).
Analizele fizice pe probe în structurã nederanjatã (cilindri de 100 sau 200 cm3) care se vor executa sunt:
Ñ umiditatea momentanã (% g/g);
Ñ densitatea aparentã (kg x m-3);
Ñ rezistenþa la penetrare (MPa);
Ñ conductivitatea hidraulicã saturatã (mm x h-1);
Ñ conþinut de apã reþinutã la diferite niveluri ale curbei
de sucþiune în domeniul pF 0Ñ2 (% v/v);
Ñ coeficient de higroscopicitate (% g/g);
Ñ echivalentul umiditãþii (% g/g).
Se pot calcul ºi estima:
Ñ porozitatea totalã (% v/v);
Ñ gradul de tasare;
Ñ distribuþia dupã mãrime a porilor (% v/v);
Ñ CO, CC, CD, CT, %;
Ñ alþi indicatori privind aeraþia (PA, Ida, conþinut de aer
etc.).
Analize chimice:
Ñ reacþia solului (pH) în extract apos;
Ñ conþinutul de materie organicã (Ht, %);
Ñ conþinut de azot total (Nt, %);

Ñ conþinutul de baze schimbabile pe elemente (Ca, Mg,
K, Na, mg x kg-1)
sau total SB Ñ me/100 g sol;
Ñ aciditatea hidroliticã Ah;
Ñ aciditatea de schimb totalã (A 8.3);
Ñ aluminiul schimbabil (Al sch.);
Ñ capacitatea de schimb cationic (T Ah ºi T 8,3 Ñ
me/100 g sol, prin calcul sau TNH4 ori Tna, în funcþie de
tipul ºi gradul de saturaþie);
Ñ gradul de saturaþie în baze (VAh ºi V8,3%);
Ñ reziduul conductometric ºi balanþa ionicã (dupã caz),
pentru solurile cu conþinut de carbonaþi alcalino-pãmântoºi
ºi/sau gips (V = 100%);
Ñ conþinuturile de fosfor ºi potasiu solubili (PAL, KAL;
În cazul suprafeþelor cu poluare de impact se executã
analize privind elementele ºi substanþele poluante din probele de sol ºi vegetaþie, precum ºi analize microbiologice
pentru sol, conform anexei 6.2.
3.2. Analizele de vegetaþie din zone poluate ºi situri-martor vor urmãri:
Ñ conþinut de macro- ºi microelemente (Ca, Mg, K, Na,
P, S, N, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, metale grele etc.).
Analizeze se vor efectua conform metodologiilor ICPA
(1981, 1986, 1987).
3.3. Analizele probelor de apã vor urmãri:
Ñ reacþia pH;
Ñ electroconductibilitatea specificã;
Ñ conþinutul de ioni: CO32-, HCO3-, SO42-, Cl-, Ca2+,
2+
Mg ; Na+ ºi K+;
Ñ în cazuri speciale: N-NO3-LL, N-NO2-LL, N-NH4+, aciditatea, S2-, Fe2+, SiO2, B etc.
Ñ conþinutul de aluminiu ºi metale grele, dupã caz.
În cazul apelor folosite la irigaþie se vor calcula:
Ñ coeficientul Priklonschi;
Ñ raportul de absorbþie a sodiului (indicele S.A.R.);
Ñ carbonatul de sodiu rezidual (C.S.R.) etc., conform
Metodologiei ICPA, 1987, partea I, cap. 3, paragraful 3.3.
Datele obþinute din analize fizice ºi chimice vor fi
înscrise pe fiºe Profisol tip F (anexa 6.3) ºi, respectiv tip C
(anexa 6.4), iar pentru ape, pe tabele adecvate, verificate
ºi semnate de cãtre cercetãtorii responsabili.
Pe total þarã se vor executa cercetãri în 940 de situri
de nivel I, revenind 235 de situri/an.
În fiecare judeþ siturile de monitoring de nivel I vor fi
analizate în cadrul unui singur an, cu o periodicitate de 4
ani.
ARTICOLUL 4
Lucrãri de prelucrare ºi interpretare

Datele obþinute din teren ºi laborator vor fi prelucrate
þinându-se seama de Metodologia ICPA 1980, 1986, 1987;
Kloke, 1980; Adriano, 1986; Rãuþã ºi colaboratorii, 1998
etc., Ordinul ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului nr. 756/1997 etc. ºi vor fi comparate cu cele rezultate
din determinãrile anterioare ºi din literatura de specialitate,
stabilindu-se tendinþele de evoluþie a solurilor ºi eventualele
dereglãri nutriþionale ale vegetaþiei.
Prelucrarea va fi asistatã de calculator, iar datele vor fi
sintetizate în rapoarte puse la dispoziþie organelor abilitate,
locale ºi centrale.
Pentru fiecare sit se pot reda parametrii climatici: temperatura medie anualã, suma precipitaþiilor medii anuale,
suma temperaturilor mai mari de 10¼C, evapotranspiraþia
medie potenþialã anualã, deficitul de umiditate al solului etc.
Datele vor fi prezentate sub formã de: sinteze, tabele,
anexe, hãrþi etc.
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ANEXA Nr. 6.2

Analize necesare pentru monitorizarea stãrii de calitate a solurilor
ºi a unor caracteristici chimice ale plantelor
Tipuri de analize

Adâncime
(cm)/felul probei

Metodã

1

2

3

A. Analize comune tuturor solurilor
I. Probe în structurã deranjatã

Compoziþie granulometricã

Tot profilul

Coeficientul de higroscopicitate
Hidrostabilitate structuralã

Tot profilul
Tot profilul

Reacþia solului (pH)

Tot profilul

Humus total (Ht)

0Ñ50

Azot total (Nt)
Fosfor mobil (PAL)
Potasiu mobil (KAL)

0Ñ50
0Ñ50
0Ñ50

Cernere uscatã ºi umedã, sedimentare ºi pipetare
Tratarea chimicã cu diferiþi dispersanþi
(H2O2, HCl, Na4P2O7 x 10H2O), în
funcþie de conþinutul de materie
organicã ºi carbonaþi
Metoda Mitscherlich
Cernere umedã, sedimentare ºi
pipetare
Potenþiometric, în suspensie
apoasã (1:2,5)
Oxidare umedã, metoda WalkleyBlack modificatã Gogoaºã
Metoda Kjeldahl
Metoda Egner-Riehm-Domingo
Metoda Egner-Riehm-Domingo

II. Probe în structurã nederanjatã

Umiditate momentanã

Tot profilul

Densitate aparentã

Tot profilul

Conductivitate hidraulicã saturatã

Tot profilul

Umiditate la pF=0

Tot profilul

Porozitate totalã
Porozitate de aeraþie
Grad de tasare
B. Analize specifice

Tot profilul
Tot profilul
0Ñ50

Determinãri pe probe recoltate în
structurã nederanjatã (cilindri metalici)
Determinãri pe probe recoltate în
structurã nederanjatã (cilindri metalici)
Determinãri pe probe recoltate în
structurã nederanjatã (cilindri metalici)
Determinãri pe probe recoltate în
cilindri
Calcul
Calcul
Calcul

0Ñ50

Metoda Kappen (0,1n HCl)

0Ñ50

Percolare cu acetat de K sau Na 1n

0Ñ50

Metoda Socolov

0Ñ50
0Ñ50

Calcul
Calcul

Tot profilul
0Ñ50

Metoda Scheibler
Metoda Scholenberg-Cernescu

Reziduu conductometric

Tot profilul

Sodiu schimbabil (Nasch.)

Probe
alcalizate
Probele
alcalizate

Extract apos 1:5 ºi dozare
conductometricã
Metoda Bower

I. Soluri nesaturate cu cationi bazici

Sumã cationi de schimb (SB)
Aciditate hidroliticã (Ah) ºi aciditate
totalã la pH=8,3 (A8.3)
Aluminiu schimbabil (la probe cu
pH < 5,8)
Capacitate de schimb cationic (TAh ºi
T8,3)
Grad de saturaþie în baze (VAh ºi V8,3)
II. Soluri saturate cu cationi bazici
(V = 100%, pH = 7,4Ñ8,5), cu carbonaþi
alcalino-pãmântoºi, fãrã sãruri solubile

Conþinut total de carbonaþi (CaCO3)
Capacitate de schimb cationic (TNH4)
III. Soluri cu sãruri solubile ºi care conþin
frecvent carbonaþi alcalino-pãmântoºi
ºi/sau gips (V = 100%)

Grad de saturaþie (VNa)

Calcul
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1

Compoziþia sãrurilor

2

3

Probe
cu reziduuri
peste
0,09Ñ0,17
g/100 g

Extract apos 1:5 ºi dozare conductometricã

Conþinuturi de metale grele
(Cu, Zn, Pb, Co, Ni, Mn, Cr, Cd Ñ
forme totale)

0Ñ20

Conþinuturi de metale grele (Cu, Zn,
Pb, Co, Ni, Mn, Cr, Cd Ñ forme
solubile)
Conþinut de sulf solubil

0Ñ20

0Ñ20

Conþinut de fluor solubil

0Ñ20

Conþinut de reziduuri de insecticide
organoclorurate HCH, DDT

0Ñ20

Conþinuturi de azot nitric (N-NO3)
ºi amoniacal (N-NH4)

Ñ

Conþinut de hidrocarburi policiclice
aromatice (PAH)

0Ñ20

Conþinut total de hidrocarburi din petrol
(THP)

0Ñ20

Conþinut de fenoli, detergenþi

0Ñ20

Numãr de bacterii
Numãr de ciuperci
Respiraþia solului
V. Analize de plantã2)
Metale grele
Conþinut de macroelemente
Ñ N

0Ñ20
0Ñ20
0Ñ20

Mineralizare în amestec de acizi
tari (azotic, percloric, sulfuric,
2:1;0,2) ºi dozare prin spectrofotometrie cu absorbþie atomicã
Extracþie în Na2EDTA, DTPA etc.
ºi dozare prin spectrofotometrie cu
absorbþie atomicã
Extracþie apoasã 1:5 ºi dozare
gravimetricã
Extracþie cu CaCl 2 1:10, dozare
potenþiometricã
Extracþie cu eter de petrol-acetonã
2:1 ºi determinare prin cromatografie în fazã gazoasã
Extracþie cu sulfat de potasiu 1:3
ºi dozare potenþiometricã cu electrod ion-selectiv ºi respectiv distilare ºi titrare
Extracþie cu clorurã de metilen;
dozare prin metoda cromatograficã
lichidã de presiune înaltã
Extracþie cu clorurã de metilen/sau
cloroform; metodã spectrometricã
în IR
Extracþie în metanol; metodã spectrometricã UVÑVIS
Diluþii Pochon
Diluþii Pochon
Metoda ªtefanic

Ñ

Idem ca la forme totale sol

Ñ

Mineralizare umedã cu H2SO4
urmatã de distilare
Extracþie, electrod ion-selectiv
Mineralizare uscatã (calcinare la
450¼C)
Determinare colorimetricã (spectrometru UVÑVIS) cu soluþie de
vanadat Ñ molibdat de amoniu
Determinare flamfotometricã
Determinare spectrometricã cu
absorbþie atomicã

IV. Soluri poluate1)

Ñ NÐNO3
Ñ P, K, Ca, Mg, K, Na

Ñ
Ñ

Ñ P

Ñ

Ñ K, Na
Ñ Ca, Mg

Ñ
Ñ

creºte.

1)

În funcþie de rezultatele obþinute, comparativ cu valorile normale, grosimea stratului (orizontului) analizat poate

2)

Analizele efectuate pe organe vegetative (frunze, tulpini, boabe etc.).
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ANEXA Nr. 7
MODUL

de finanþare a studiilor pedologice ºi agrochimice ºi a Sistemului naþional ºi judeþean
de monitorizare sol-teren pentru agriculturã
Art. 1. Ñ Studiile pedologice ºi agrochimice ºi Sistemul
naþional ºi judeþean de monitorizare sol-teren pentru agriculturã se vor executa prin încredinþare directã de cãtre:
a) OSPA Ñ studiile pedologice în vederea realizãrii ºi
reactualizãrii periodice a Sistemului naþional de monitorizare
sol-teren pentru agriculturã, a fundamentãrii programelor
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, care constau în stabilirea, delimitarea ºi inventarierea unitãþilor de
sol-teren, favorabilitãþii terenurilor agricole pe culturi, a claselor de calitate dupã nota de bonitare pentru folosinþe
agricole, determinarea stãrii de aprovizionare/asigurare a
solurilor în nutrienþi, precum ºi reacþia solurilor, stabilirea
categoriilor ºi subcategoriilor de folosinþã pentru agriculturã
sau silviculturã pe baza pretabilitãþii terenurilor, indentificarea, delimitarea ºi inventarierea tipurilor de degradãri ale
solurilor/terenurilor, stabilirea restricþiilor terenurilor pentru
diferite utilizãri ºi stabilirea mãsurilor agropedoameliorative
ºi antierozionale corespunzãtoare;
Ñ realizarea ºi reactualizarea Sistemului judeþean de
monitorizare sol-teren pentru agriculturã;
b) ICPA Ñ realizarea ºi reactualizarea Sistemului
naþional de monitorizare sol-teren pentru agriculturã, respectiv Banca de date pedologice aferentã, în vederea
integrãrii în Sistemul naþional de monitorizare integratã a
mediului.
Art. 2. Ñ Finanþarea cheltuielilor anuale se suportã din
alocaþii bugetare prin bugetul Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, astfel:
a) capitolul cheltuieli de capital:
Ñ elaborarea studiilor pedologice ºi agrochimice necesare realizãrii/reactualizãrii Sistemului naþional ºi judeþean
de monitorizare sol-teren pentru agriculturã;
b) capitolul cheltuieli materiale:
Ñ realizarea/reactualizarea Sistemului naþional ºi
judeþean de monitorizare sol-teren pentru agriculturã;
Ñ participarea la organismele internaþionale de specialitate.
Art. 3. Ñ Anual, dupã aprobarea legii bugetului de stat,
Direcþia buget, finanþe ºi investiþii bugetare din cadrul
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor va comunica Serviciului de fond funciar ºi cadastru forestier suma
totalã alocatã pentru elaborarea de studii pedologice ºi
agrochimice ºi realizarea/reactualizarea Sistemului naþional
ºi judeþean de monitorizare sol-teren pentru agriculturã din
Programul naþional.
Art. 4. Ñ Defalcarea pe judeþe a fondurilor alocate pentru aceste activitãþi se face de cãtre Serviciul de fond funciar ºi cadastru forestier din cadrul Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, pe baza notelor de fundamentare,
întocmite de cãtre direcþiile generale pentru agriculturã ºi
industrie alimentarã judeþene ºi a municipiului Bucureºti,
respectiv ICPA, ºi se aprobã de cãtre ministrul agriculturii,
alimentaþiei ºi pãdurilor.
Art. 5. Ñ Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor
prin Direcþia buget, finanþe ºi investiþii bugetare va

transmite direcþiilor generale pentru agriculturã ºi industrie
alimentarã judeþene ºi a municipiului Bucureºti sumele alocate în vederea elaborãrii studiilor pedologice ºi realizãrii
ºi/sau reactualizãrii sistemului judeþean de monitorizare solteren pentru agriculturã.
Art. 6. Ñ (1) Pe baza listei de lucrãri din nota de fundamentare ºi a fondurilor comunicate direcþiile generale
pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene ºi a
municipiului Bucureºti vor încheia contracte cu OSPA.
(2) Contractul-cadru pentru întocmirea ºi finanþarea studiilor pedologice ºi agrochimice este prevãzut în formularul
nr. 1 al anexei nr. 7.
(3) Devizul estimativ la încheierea contractului este
prevãzut în formularul nr. 2 al anexei nr. 7.
Art. 7. Ñ Suma alocatã realizãrii ºi reactualizãrii
Sistemului naþional de monitorizare sol-teren pentru agriculturã, în baza notei de fundamentare întocmite de ICPA, va
fi aprobatã de cãtre ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi
pãdurilor ºi va fi alocatã acestei instituþii.
Art. 8. Ñ Dupã transmiterea la direcþiile generale pentru
agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene ºi a municipiului
Bucureºti a sumelor alocate se încheie contracte, iar OSPA
ºi ICPA încep derularea activitãþilor specifice.
Art. 9. Ñ (1) Stabilirea preþului de achiziþie pentru studiile pedologice ºi agrochimice, precum ºi pentru realizarea/reactualizarea Sistemului naþional de monitorizare
sol-teren pentru agriculturã, respectiv a Bãncii de date
pedologice, a sistemelor judeþene de monitorizare sol-teren
pentru agriculturã, respectiv a bazelor de date ale unitãþilor
de sol-teren aferente judeþelor, se face conform convenþiei.
(2) Preþurile ºi tarifele maximale admise pentru decontarea studiilor pedologice ºi agrochimice, precum ºi pentru
realizarea/reactualizarea Sistemului naþional ºi judeþean de
monitorizare sol-teren pentru agriculturã se stabilesc prin
convenþie între reprezentanþi ai Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, direcþiilor generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene ºi a municipiului
Bucureºti, ICPA ºi OSPA.
Art. 10. Ñ Normele de timp ºi elementele de calculaþie
ale tarifelor pentru studii ºi cercetãri de sol, aprobate prin
Ordinul ministrului agriculturii ºi alimentaþiei nr. 94/PT Ñ
1980/1982, rãmân valabile aºa cum sunt stabilite prin convenþie.
Art. 11. Ñ Modul de calcul al preþului de achiziþie al
studiului pedologic ºi agrochimic este prezentat în situaþia
de platã prevãzutã în formularul nr. 3 al anexei nr. 7.
Art. 12. Ñ (1) Se recepþioneazã ºi se admit la decontare numai lucrãrile avizate favorabil de cãtre comisia
numitã în acest scop prin decizie de cãtre directorul general al direcþiei generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene sau a municipiului Bucureºti.
(2) Procesul-verbal de avizare este prevãzut în formularul nr. 4 al anexei nr. 7.
Art. 13. Ñ (1) Valoarea studiului pedologic ºi agrochimic ce urmeazã sã fie decontatã de direcþia generalã
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pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþeanã sau a
municipiului Bucureºti este cea din procesul-verbal de
recepþie prevãzut în formularul nr. 5 al anexei nr. 7.
(2) Procesele-verbale de recepþie se trimit în copie la
Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, Serviciul de
fond funciar ºi cadastru forestier, în scopul urmãririi
realizãrii programului aprobat de Guvern privind executarea

37

studiilor pedologice ºi agrochimice ºi a Sistemului de monitorizare sol-teren pentru agriculturã.
Art. 14. Ñ Lista lunarã a sumelor decontate se va
înainta de cãtre direcþiile generale pentru agriculturã ºi
industrie alimentarã judeþene ºi a municipiului Bucureºti
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor Ñ Direcþia
buget, finanþe ºi investiþii bugetare.
Formularul nr. 1

C O N T R A C T-C A D R U

pentru întocmirea ºi finanþarea studiilor pedologice ºi agrochimice necesare realizãrii
ºi reactualizãrii Sistemului naþional de monitorizare sol-teren pentru agriculturã
Nr. ......... din .................................
I. Pãrþile contractante
Între Oficiul de Studii Pedologice ºi Agrochimice ..................................................................,
denumit în continuare executant, cu sediul în ........................................., str. ...................................
nr. ........., cod poºtal ................., judeþul ............................., având cont de virament nr. ................
deschis la ........................., cod fiscal nr. ......................, reprezentat prin ....................................,
director, ºi ............................................., contabil-ºef, pe de o parte, ºi
Direcþia generalã pentru agriculturã ºi industrie alimentarã a judeþului ...............................,
denumitã în continuare beneficiar, cu sediul în ............................................., str. .................................
nr. ......., cod poºtal nr. ......................................., cod fiscal nr. ......................................., reprezentat
prin ......................................................., director, ºi ........................................., contabil-ºef, pe de altã
parte, se încheie prezentul contract.
II. Obiectul contractului
Obiectul prezentului contract îl reprezintã .......................................................................................
...................................................................................................................................................................
Fazele, termenele de execuþie, predare ºi recepþionare a studiului, precum ºi condiþiile de
realizare sunt prevãzute în prezentul contract.
III. Durata contractului
Contractul se încheie pe perioada de realizare a lucrãrii contractate de cãtre pãrþi, dupã cum
urmeazã:
Ñ faza de teren, cu termen de realizare .........................................;
Ñ faza de birou în care sunt incluse: faza de laborator, redactarea memoriului tehnic ºi
cartografia, cu termen de realizare ......................................................................................................;
Ñ termenul final de prezentare la recepþie ............................................................................... .
Înainte cu 5 zile de termenele stabilite va fi anunþat secretarul comisiei de avizare, care va
contacta beneficiarul ºi membrii comisiei de avizare în vederea stabilirii de comun acord a termenului în cadrul cãruia se face recepþia lucrãrilor prezentate, termen care nu va depãºi 3 zile de la
prezentarea lucrãrilor pentru recepþie.
Beneficiarul are urmãtoarele drepturi:
Ñ sã solicite ca lucrãrile prezentate la recepþie sã corespundã standardelor impuse prin normele metodologice în vigoare;
Ñ sã utilizeze documentaþia ce rezultã din executarea prezentului contract, dupã recepþionarea ºi achitarea integralã în scopul pentru care a fost întocmitã;
Ñ sã solicite executantului sã desemneze un responsabil de lucrare care sã colaboreze la
soluþionarea operativã a tuturor problemelor apãrute în legãturã cu prezentul contract.
IV. Valoarea contractului
Valoarea estimatã a contractului este de .......... lei, conform devizului estimativ întocmit de
executant ºi anexat la prezentul contract.
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Decontarea studiului pe faze de execuþie (teren, birou) sau în totalitate cu valoarea înscrisã
în procesul-verbal de recepþie se va face în procent de 100%, în termen de douã zile de la virarea sumei de cãtre ordonatorul principal de credit.
V. Obligaþiile ºi drepturile pãrþilor contractante
Executantul are urmãtoarele obligaþii:
Ñ sã respecte termenele stabilite pentru executarea lucrãrii contractate;
Ñ sã aducã la cunoºtinþã beneficiarului colectivul de specialiºti desemnat sã execute
lucrãrile contractate;
Ñ sã execute lucrãrile conform cerinþelor impuse prin normele metodologice în vigoare;
Ñ sã avizeze intern lucrãrile executate;
Ñ sã punã la dispoziþie beneficiarului toate datele solicitate de acesta în scopul pentru care
s-a executat lucrarea;
Ñ sã prezinte lucrarea pe faze sau în totalitate în forma de prezentare prevãzutã de normele de conþinut aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 223/2002;
Ñ sã respecte cu bunã-credinþã prevederile prezentului contract.
Beneficiarul are urmãtoarele obligaþii:
Ñ sã respecte termenele stabilite pentru recepþia ºi achitarea lucrãrilor;
Ñ sã împuterniceascã, prin act intern specific, un responsabil pentru buna derulare a contractului, care sã urmãreascã executarea acestuia ºi sã colaboreze cu executantul pentru
soluþionarea operativã a tuturor problemelor apãrute în legãturã cu prezentul contract;
Ñ sã respecte cu bunã-credinþã prevederile prezentului contract.
Executantul are urmãtoarele drepturi:
Ñ sã prezinte responsabilului beneficiarului problemele tehnice ºi de altã naturã apãrute în
cursul derulãrii prezentului contract ºi sã-i solicite sprijinul, în limitele competenþelor;
Ñ sã solicite plata studiilor efectuate în termenele stabilite în prezentul contract.
VI. Procedura de recepþie a lucrãrilor
La înºtiinþarea beneficiarului despre intenþia de înaintare spre recepþie a lucrãrii, pe faze sau
în totalitate, executantul este obligat:
Ñ sã deþinã lucrarea pe faze sau în totalitate, în forma prevãzutã în normele metodologice
aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 223/2002;
Ñ sã convoace responsabilul de lucrare ºi sã ia toate mãsurile ca acesta sã fie prezent la
data ºi locul stabilit pentru recepþie;
Ñ sã asigure toate condiþiile pentru recepþia lucrãrii.
La primirea înºtiinþãrii despre intenþia de recepþionare a lucrãrii contractate, pe faze sau în
totalitate, beneficiarul este obligat:
Ñ sã convoace responsabilul de lucrare desemnat ºi membrii comisiei de avizare ºi sã ia
toate mãsurile pentru ca aceºtia sã fie prezenþi la data ºi locul prevãzut pentru recepþie;
Ñ sã asigure toate condiþiile pentru recepþia lucrãrii;
Ñ sã comunice executantului data ºi ora concretã la care va avea loc recepþia lucrãrii, cu
respectarea termenelor prevãzute în prezentul contract.
Avizarea lucrãrii se face conform normelor metodologice de întocmire ºi în ceea ce priveºte
respectarea normelor tehnice de încadrare în tip de studiu ºi categorie de complexitate.
Lucrarea avizatã se recepþioneazã ºi se întocmeºte proces-verbal de recepþie, pe baza
cãruia se efectueazã decontarea contravalorii înscrise în procesul-verbal de recepþie.
VII. Dispoziþii finale
Contractul se încheie individual pentru fiecare studiu pe total (teren ºi birou). Pe faze acesta
se poate derula ca execuþie, predare ºi decontare în termen de 2 ani calendaristici, în condiþiile
prevãzute prin prezentul contract. Pe parcursul derulãrii contractului, în funcþie de cerinþele beneficiarului sau de alte cauze obiective, pot apãrea modificãri printr-un act adiþional la prezentul contract.
Valoarea contractului, arãtatã la cap. IV, s-a calculat pe baza devizului estimativ ºi urmeazã
sã fie actualizatã la recepþia lucrãrii, conform situaþiei de platã. Valoarea finalã ce se va achita
este cea fixatã în procesul-verbal de recepþie. Nerespectarea sau executarea necorespunzãtoare a
obligaþiilor contractuale atrage rãspunderea pãrþii în culpã, în conformitate cu legea. Eventualele
litigii sunt de competenþa instanþelor judecãtoreºti.
În cazul în care finalizarea lucrãrilor, pe etape sau în totalitate, devanseazã termenele de
contract, executantul va anunþa beneficiarul ºi membrii comisiei judeþene de avizare cu 5 zile
înainte despre prezentarea pentru recepþia lucrãrilor executate.
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Predarea-primirea lucrãrii ce face obiectul prezentului contract, pe etape ºi în totalitate, se
face la sediul ...................................................... .
Forþa majorã exonereazã pãrþile de rãspundere, în condiþiile legii .........................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ .
S-au mai convenit urmãtoarele clauze contractuale: .................................................................
........................................................................................................................................................ .
Prezentul contract s-a întocmit în ...................... exemplare, dintre care ................. pentru
executant ºi ....................... pentru beneficiar.
Întocmit în localitatea .................................................. la data de .......................................... .
Beneficiar,
............................
Director general,
...........................

Executant,
..........................

Contabil-ºef,
...........................

Director,
...........................

Contabil-ºef,
...........................

Formularul nr. 2
DEVIZ

estimativ la încheierea contractului
Executant: OSPA ......................................

Beneficiar: DGAIA ...........................................

Denumirea lucrãrii: Studiu pedologic ºi agrochimic necesar realizãrii ºi reactualizãrii
Sistemului naþional ºi judeþean de monitorizare sol-teren pentru agricultura Teritoriul administrativ
.................................................................................................................................................................
Suprafaþa ha .................................................. Scara ......................................
Complexitatea ................................... ha ................. ha ..............................
Contract nr. .............................................
Valoarea devizului estimativ (mii lei):
Teren ...................................
Birou ....................................
Total .....................................
Nr.
crt.

Specificare

1. Manoperã specialist
2. Manoperã tehnician
3. Manoperã
4. Total manoperã
5. Cote cheltuieli
indirecte

6. Transport teren
7. Total

Cod

teren
birou
muncitor
cartograf
teren
birou
Teren
60% x
cod 6
Birou
50% x
cod 7
64 % x
cod 1
Faza teren
Faza birou

9. Laborator
10. Total teren
11. Total birou
12. Tarif avizare
13. TOTAL STUDIU:
14. T.V.A.
15. TOTAL GENERAL:
Director OSPA,
............................

U/M

Cantitatea
(nr.)

Preþ
unitar

1
2
3
4
5
6
7
8

O.M.C.
O.M.C.
O.M.C.
O.F.m.
O.F.c.
*
*
*

*
*
*

*
*
*

9

*

*

*

10

*

*

*

11
12
14
15
16
17
18
19

*
*
probe
*
*
*
*
*

*
*

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

Valoarea
(mii lei)

Contabil-ºef OSPA,
................................
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Formularul nr. 3
SITUAÞIA DE PLATÃ

Beneficiar: Direcþia generalã pentru agriculturã ºi industrie alimentarã a judeþului .............
Lucrarea: Studiu pedologic ºi agrochimic elaborat în vederea realizãrii ºi reactualizãrii
Sistemului naþional ºi judeþean de monitorizare sol-teren pentru agriculturã.
Teritoriul administrativ: ............................................................... judeþul .......................................
Faza ..............................................................................................................................................
Scara .............................................................................................................................................
Categoria de complexitate ..........................................................................................................
Suprafaþa .......................................................................................................................................
Nr.
crt.

Operaþiunea
Denumire

A. Faza teren
1. Manoperã specialist la faza
de teren-pedologie
Sporuri ºi reduceri
2. Deplasare OSPAÑTC
3. Control tehnic
4. Manoperã tehnician (recoltat
probe agrochimice maximum
1 probã/25 ha)
5. Alte sporuri ºi reduceri
Total specialist
6. Manoperã muncitor faza
teren
7. Astupat profile de sol
Total muncitor
Total manoperã
8. Cheltuieli de transport (64%
din manopera specialist
pedologie)
9. Cheltuieli indirecte (60%
din valoarea manoperei)*
Total cheltuieli
TOTAL TEREN

Cantitatea

Preþ
unitar

5.d

Ofm
*
*

*
*

*
*

2.6.1.f

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tabelul 10, 11

OMC

1.2.2.2.1.
a
1.2.2.2.1

OMC

Simbol

Tabelul 5
1.2.2.1.1.
É¤
1.2.2.1.1.
d
1.2.2.1.1.
c
0.25
OMC/probã

1.2.2.1.1.
É¤
*
Tabelul 3
bis
1.2.2.1.1.
f

U/M

Valoarea
(lei)

OMC

OMC
OMC
OMC

OMC
OMC
Ofm
Ofm

B. Faza birou
10. Manopera specialist
pedologie
11. Ñ pct. 1, 3;
1
11. Ñ pct. 2, 4; (coeficient
reducere)
2.
12. Alte sporuri ºi reduceri
13. Manoperã specialist bonitare
(jumãtate din suprafaþã)
14

Manoperã tehnician

b
1.2.2.1.1
É¤
Tabelul 10, 11
pct. 3, 4
0,15
OMC/
probã

OMC

OMC
OMC

OMC
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Nr.
crt.

Operaþiunea
Denumire

Total manoperã specialist
15. Manoperã cartografie studiu
pedologic
16. Manoperã cartograf pentru
bonitare
Total cartografie
Total manoperã faza birou
17. Cheltuieli indirecte (50%
din valoarea manoperei)
Total cheltuieli
A Total manoperã faza birou

Nr.
crt.

Specificare

U/M

Simbol

Cantitatea

Preþ
unitar

Tabelul 3

Ofc

Tabelul 13

OFc

2.6.1.f

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*
*

SCS II
A, B

U/M

Nr. probã

Lei/
probã

Valoarea
(lei)

Valoarea
(lei)

Analize laborator
1. Pregãtit probe
2. pH (în apã)
3. Sãruri solubile
4. Reziduu fix
5. Sodiu schimbabil
6. Suma bazelor
7. Aciditatea hidroliticã
8. Aciditatea totalã
9. Carbonaþi
10. Humus
11. Azot Ñ total
12. Materie organicã
13. Fosfor solubil AL
14. Potasiu solubil AL
15. Aluminiu mobil
16. Analiza granulometricã
17. Umiditatea la 105¼C
18. Coeficient higroscopicitate
19. Greutate volumetricã
20. Echivalent umiditate
21. Conductivitate hidraulicã
22. Rezistenþa la penetrare
23. Mineralizare
24. Calciu
25. Magneziu
26. Sodiu
27. Potasiu
28. Cloruri
29. Sulfaþi
30. Bicarbonaþi
31. Alte analize
32. Calcul buletine ºi indici
B.
B.

TOTAL LABORATOR
TOTAL BIROU

A. Faza teren
B. Faza birou
C. Tarif avizare
T.V.A.

%

TOTAL GENERAL

¤ Ñ Se va completa litera, de exemplu: a, b,...
Cheltuielile indirecte sunt cote procentuale. Acestea includ materiale, deplasãri, diurna,... etc.,
conform SCS/1982.
Întocmit

Verificat
Contabil-ºef,
Aprobat
Director OSPA,
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Formularul nr. 4
PROCES-VERBAL DE AVIZARE

Nr. ............. din .............................................
Comisia constituitã conform Deciziei nr. ............................ din .................................................,
în vederea avizãrii lucrãrii ....................................................................................................................,
având urmãtoarea componenþã ...........................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
în urma verificãrii lucrãrii a constatat urmãtoarele:
1. Condiþiile de cantitate ºi calitate au fost/nu au fost îndeplinite.
2. Preþurile ºi tarifele din situaþia de platã au fost/nu au fost corect stabilite.
3. Termenul de predare a fost/nu a fost respectat.
4. Propuneri: .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
În urma celor constatate comisia avizeazã/nu avizeazã lucrarea.
Membrii comisiei de avizare:
(numele ºi prenumele)

Semnãtura

Secretar,

Preºedinte,

Oficiul de studii pedologice
ºi agrochimice al judeþului..............
Nr. ...................din........................

Formularul nr. 5
Înregistrat la:
Direcþia generalã pentru agriculturã
ºi industrie alimentarã a judeþului ............
Nr. .....................din...................................

PROCES-VERBAL DE RECEPÞIE

Subsemnaþii: ..............................................., director OSPA, ....................................................,
contabil-ºef OSPA, judeþul..........................................., executant; ºi .............................................,
director general DGAIA, .................................., contabil-ºef DGAIA, judeþul ....................., beneficiar.
În contractul nr. ......................... din ....................... am procedat primul la predarea ºi secundul la primirea lucrãrii: Studiu pedologic ºi agrochimic întocmit în vederea realizãrii ºi reactualizãrii
Sistemului de monitorizare sol-teren pentru agriculturã, pentru teritoriul administrativ..........., în
suprafaþã de ................................. ha, categoria de complexitate .............................. ha ...............
ºi ................. ha ....................................... la scara de lucru: ................... ha ºi ....................... ha.
S-a predat ºi recepþionat faza ............. în totalitate.
Din verificãri se constatã:
1. Condiþiile de cantitate ºi calitate au fost îndeplinite, lucrarea ºi, respectiv, situaþia de platã
au fost avizate de cãtre comisia de avizare.
2. Termenul de predare a fost respectat.
3. Alte prevederi contractuale au fost respectate în totalitate.
Concluzii
Lucrarea ce face obiectul predãrii-preluãrii se declarã recepþionatã ºi urmeazã sã fie decontatã 100% contravaloarea acesteia de ................................ lei, conform situaþiei de platã anexate.
Plata se face din contul beneficiarului nr. .............., deschis la Trezoreria .......................................,
în baza procesului-verbal de recepþie ºi a facturii-talon emise de executant.
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal în ................... exemplare, dintre care ............
pentru executant.
Data ...........................

Am predat
Director,
Contabil-ºef,
...........................
...........................

Am primit
Director general,
Contabil-ºef,
...........................
...........................
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CASA NAÞIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE
Nr. 189 din 28 iunie 2002

ORDIN
privind modificarea ºi completarea Ordinului ministrului sãnãtãþii ºi familiei
ºi al preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 85/65/2002
pentru aprobarea subprogramelor de sãnãtate ºi a Normelor metodologice privind finanþarea,
raportarea ºi controlul indicatorilor prevãzuþi în programele, respectiv în subprogramele
de sãnãtate finanþate din bugetul Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei ºi din bugetul Fondului
de asigurãri sociale de sãnãtate în anul 2002
Ministrul sãnãtãþii ºi familiei ºi preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, al Legii nr. 100/1998 privind asistenþa de sãnãtate publicã, al Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi al Hotãrârii Guvernului nr. 41/2002 privind derularea programelor finanþate din bugetul Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei ºi din bugetul Fondului de asigurãri
sociale de sãnãtate, în anul 2002,
vãzând Referatul de aprobare nr. DB 8.805/CNAS/1.577/2002,
emit urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Ordinul ministrului sãnãtãþii ºi familiei ºi al
preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate
nr. 85/65 pentru aprobarea subprogramelor de sãnãtate ºi
a Normelor metodologice privind finanþarea, raportarea ºi
controlul indicatorilor prevãzuþi în programele, respectiv în
subprogramele de sãnãtate finanþate din bugetul Ministerului
Sãnãtãþii ºi Familiei ºi din bugetul Fondului de asigurãri
sociale de sãnãtate în anul 2002, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 13 martie 2002,
se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Anexa nr. 2 se înlocuieºte cu anexa la prezentul
ordin.
2. În anexa nr. 3 Ñ Programul comunitar de sãnãtate
publicã, Subprogramul 1.2. Ñ Supravegherea ºi controlul
infecþiilor HIV/SIDA, rubrica ”Natura cheltuielilor subprogramuluiÒ va avea urmãtorul cuprins:
”Ñ bugetul Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei:
¥ cheltuieli materiale ºi servicii necesare realizãrii subprogramului
¥ cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, în limita
bugetului aprobat, în condiþiile legii
¥ cheltuieli de capital, cu aprobarea direcþiei coordonatoare, pe baza justificãrii necesitãþii acestora
¥ cheltuieli pentru reactivi ºi medicamente ARV ºi infecþii
asociate
Ñ bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate:
¥ cheltuieli pentru medicamente antiretrovirale ºi pentru
infecþii asociateÒ
3. În anexa nr. 3 Ñ Programul comunitar de sãnãtate
publicã, Subprogramul 1.2. Ñ Supravegherea ºi controlul
infecþiilor HIV/SIDA, rubrica ”ActivitãþiÒ va avea urmãtorul
cuprins:
¥ ”Identificarea pe baza criteriilor stabilite de cãtre
Comisia Naþionalã de Luptã AntiSIDA (CNLAS) a persoanelor
infectate cu HIV/SIDA, eligibile la tratamentul antiretroviral
¥ Depistarea infecþiei HIV/SIDA în grupele de risc: utilizatori de droguri cu administrare intravenoasã, persoane cu
comportament sexual favorizant, bolnavi de tuberculozã ºi
alte categorii de populaþie sau profesionale cu risc crescut
de infecþie
¥ Depistarea infecþiei cu transmitere verticalã, mamã-fãt
¥ Activitãþi de consiliere în sistem organizat
¥ Asigurarea medicamentelor antiretrovirale ºi pentru
infecþii asociateÒ

4. În anexa nr. 3 Ñ Programul de prevenire ºi control
al bolilor netransmisibile, Subprogramul 2.1. Ñ Prevenirea
ºi combaterea bolilor cardiovasculare, rubrica ”ObiectiveÒ
va avea urmãtorul cuprins:
¥ ”Cunoaºterea ponderii factorilor de risc pentru bolile
cardiovasculare prin studii descriptive despre obiceiuri alimentare, consumul de alcool, fumat, sedentarism ºi altele;
screening pentru cunoaºterea nivelului colesterolemiei în
populaþia-þintã ºi a nivelului HTA; studiu de prevalenþã
pentru cardiopatia ischemicã ºi insuficienþa cardiacã;
îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a bolnavilor cu afecþiuni
cardiovasculare, combaterea insuficienþei cardiace, prevenirea complicaþiilor majore prin asigurarea în spital a medicamentelor ºi materialelor sanitare specifice chirurgiei
cardiovasculare ºi chirurgiei intervenþionale prin procedee
de electrofiziologie, sisteme de asistare mecanicã cardiocirculatorie, stimulatoare cardiaceÒ
5. În anexa nr. 3 Ñ Programul de prevenire ºi control
al bolilor netransmisibile, Subprogramul 2.1. Ñ Prevenirea
ºi combaterea bolilor cardiovasculare, rubrica ”Natura cheltuielilor subprogramuluiÒ va avea urmãtorul cuprins:
”Ñ bugetul Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei:
¥ cheltuieli materiale ºi servicii
¥ cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, în limita
bugetului aprobat, în condiþiile legii
¥ cheltuieli de capital, cu aprobarea direcþiei coordonatoare, pe baza justificãrii necesitãþii acestora
Ñ bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate:
¥ cheltuieli pentru medicamente ºi materiale sanitare
specifice, inclusiv reactivi pentru efectuarea analizelor pentru bolnavii ce suportã intervenþii chirurgicale cardiovasculare ºi intervenþionaleÒ
6. În anexa nr. 3 Ñ Programul de prevenire ºi control
al bolilor netransmisibile, Subprogramul 2.1. Ñ Prevenirea
ºi combaterea bolilor cardiovasculare, rubrica ”ActivitãþiÒ
va avea urmãtorul cuprins:
”Studiul Urziceni privind depistarea factorilor de risc
legaþi de stilul de viaþã asociat bolilor cardiovasculare la
vârsta tânãrã; studiu privind factorii de risc, iniþiat de Centrul
de Cardiologie Craiova (studiul Podari); studiul de la Târgu
Mureº; studii privind ponderea riscurilor pentru insuficienþã
cardiacã, realizate la nivelul centrelor de cardiologie locale;
screening pentru ponderea nivelului colesterolemiei în
populaþia-þintã; screening pentru ponderea valorilor HTA în
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populaþia-þintã; studiu de prevalenþã ºi incidenþã pentru
hipertensiunea arterialã în sectoarele 2 ºi 3 ale municipiilor
Bucureºti, Craiova, Cluj-Napoca; intervenþii de chirurgie cardiovascularã ºi intervenþionalã, de electrofiziologie, de asistare mecanicã ventricularã, stimulatoare cardiace; Registrul
de bolnavi cardiaci ºi operaþi; Registrul naþional de cardiologie intervenþionalãÒ
7. În anexa nr. 3 Ñ Programul de prevenire ºi control
al bolilor netransmisibile, Subprogramul 2.4. Ñ Prevenþie ºi
control în diabet ºi în alte boli de nutriþie, rubrica
”ObiectiveÒ va avea urmãtorul cuprins:
¥ ”Screening pentru identificarea pacienþilor cu risc de a
face diabet; screening pentru depistarea complicaþiilor cronice ale diabetului zaharat; automonitorizare pentru copii,
tineri, gravide ºi, în limita bugetului aprobat, pentru alþi
pacienþi cu diabet zaharat insulino-dependenþi, tip 1 ºi
tip 2; reducerea numãrului de bolnavi cu complicaþii cronice
ale diabetului zaharat cu 10%Ò
8. În anexa nr. 3 Ñ Programul de prevenire ºi control
al bolilor netransmisibile, Subprogramul 2.4. Ñ Prevenþie ºi
control în diabet ºi în alte boli de nutriþie, rubrica ”Natura
cheltuielilor subprogramuluiÒ va avea urmãtorul cuprins:
”Ñ bugetul Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei:
¥ cheltuieli materiale ºi servicii
¥ cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, în limita
bugetului aprobat, în condiþiile legii
¥ cheltuieli de capital, cu aprobarea direcþiei coordonatoare, pe baza justificãrii necesitãþii acestora
Ñ bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate:
¥ cheltuieli pentru medicamente (ADO ºi insulinã) ºi
materiale sanitare specifice; seringi pentru formele de insulinã care nu au dispozitiv de administrare inclusÒ
9. În anexa nr. 3 Ñ Programul de prevenire ºi control
al bolilor netransmisibile, Subprogramul 2.10. Ñ
Reabilitarea serviciilor de urgenþã prespitaliceascã, rubrica
”ActivitãþiÒ va avea urmãtorul cuprins:
¥ ”Formarea continuã a personalului:
Ñ acþiuni de pregãtire pentru intervenþii la dezastre
Ñ menþinerea reþelei de comunicaþii
Ñ organizarea transportului, în cazuri speciale, cu aeronave

¥ acþiuni de control efectuate de coordonatori naþionali
¥ Intervenþii în situaþii specialeÒ
10. În anexa nr. 3 Ñ Programul de prevenire ºi control
al bolilor netransmisibile, Subprogramul 2.13. Ñ Transplant
de organe ºi þesuturi, rubrica ”Natura cheltuielilor subprogramuluiÒ va avea urmãtorul cuprins:
”Ñ bugetul Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei:
¥ cheltuieli materiale ºi servicii
¥ cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, în limita
bugetului aprobat, în condiþiile legii
¥ cheltuieli de capital, cu aprobarea direcþiei coordonatoare, pe baza justificãrii necesitãþii acestora
Ñ bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate:
¥ cheltuieli pentru medicamente ºi materiale sanitare
specificeÒ
11. În Contractul pentru finanþarea programelor/subprogramelor de sãnãtate, anexa la Normele metodologice privind finanþarea, raportarea ºi controlul indicatorilor prevãzuþi
în programele, respectiv în subprogramele de sãnãtate în
anul 2002, la capitolul IV, punctul 4.2.8 va avea urmãtorul
cuprins:
”4.2.8. Ñ sã transmitã casei de asigurãri de sãnãtate
raportãri lunare privind sumele utilizate pe fiecare subprogram de sãnãtate, precum ºi indicatorii realizaþi,
rãspunzând atât de exactitatea ºi realitatea datelor raportate pentru justificarea plãþii contravalorii facturii pentru
medicamente ºi/sau materiale specifice procurate în luna
precedentã, cât ºi ale indicatorilor raportaþi.Ò
12. În Contractul pentru finanþarea programelor/subprogramelor de sãnãtate, anexã la Normele metodologice privind finanþarea, raportarea ºi controlul indicatorilor prevãzuþi
în programele, respectiv în subprogramele de sãnãtate în
anul 2002, la capitolul VI, punctul 6.3 va avea urmãtorul
cuprins:
”6.3. Neprezentarea de cãtre unitatea sanitarã a documentelor prevãzute la pct. 4.2.8 din prezentul contract
atrage sistarea finanþãrii.Ò
Art. II. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
Daniela Bartoº

Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
prof. univ. dr. Eugeniu Þurlea

ANEXÃ
(Anexa nr. 2 la ordin)
UNITÃÞI SANITARE

prin care se deruleazã programele, respectiv subprogramele de sãnãtate finanþate
din bugetul de stat ºi din bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate
1. Program comunitar de sãnãtate publicã
1.1. Supravegherea ºi controlul bolilor transmisibile

Ñ direcþiile de sãnãtate publicã judeþene ºi a
municipiului Bucureºti
Ñ institute de sãnãtate publicã
Ñ Spitalul Clinic Judeþean Oradea
Ñ Spitalul Clinic Judeþean Cluj-Napoca
Ñ Spitalul Clinic Judeþean Constanþa
Ñ Spitalul Municipal Constanþa
Ñ Spitalul Clinic Judeþean Craiova
Ñ Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã ”Sfântu SpiridonÒ Iaºi
Ñ Spitalul de Obstetricã-Ginecologie ”Cuza VodãÒ Iaºi
Ñ Spitalul Judeþean Suceava

Ñ Spitalul Clinic nr. 1 Judeþean Timiºoara
Ñ Spitalul Universitar de Urgenþã Bucureºti
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã Floreasca Bucureºti
Ñ Spitalul Clinic ”Dr. I. CantacuzinoÒ Bucureºti
Ñ Spitalul Clinic ”ColentinaÒ Bucureºti
Ñ Spitalul Clinic de Dermatovenerologie ”Prof.dr. Scarlat
LonginÒ Bucureºti
Ñ Institutul ”CantacuzinoÒ Bucureºti
1.2. Supravegherea ºi controlul infecþiei HIV/SIDA

Ñ Institutul de Boli Infecþioase ”Prof. dr. Matei BalºÒ
Bucureºti
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Ñ spitale cu secþii sau compartimente care au în competenþã îngrijirea bolnavilor HIV/SIDA
Ñ unitãþi sanitare aparþinând ministerelor cu reþea sanitarã proprie
1.3. Supravegherea ºi controlul tuberculozei

Ñ Institutul de Pneumoftiziologie ”Prof. dr. Marius
NastaÒ Bucureºti
Ñ reþeaua de pneumoftiziologie (spitale de pneumoftiziologie, spitale TBC, dispensare TBC, sanatorii TBC, secþii
sau compartimente, preventorii)
Ñ unitãþi sanitare aparþinând ministerelor cu reþea sanitarã proprie
1.4. Evaluarea stãrii de sãnãtate ºi a factorilor de risc

Ñ direcþiile de sãnãtate publicã judeþene ºi a municipiului
Bucureºti
Ñ centre ºi institute de sãnãtate publicã
Ñ centre de medicinã a muncii ºi medicinã sportivã
1.5. Promovarea sãnãtãþii ºi educaþia pentru sãnãtate

Ñ direcþiile de sãnãtate publicã judeþene ºi a
municipiului Bucureºti
Ñ Institutul de Management al Serviciilor de Sãnãtate Ñ
Centrul naþional de promovarea sãnãtãþii ºi programe
Bucureºti
Ñ Centrul de Calcul, Statisticã Sanitarã ºi Documentare
Medicalã Bucureºti
Ñ Spitalul Municipal Constanþa Ñ secþia de chirurgie
buco-maxilo-facialã
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã pentru Copii ”Louis
TurcanuÒ Timiºoara
Ñ Spitalul Clinic nr. 1 Judeþean Timiºoara Ñ
Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi
Ñ Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. dr. Al. ObregiaÒ
Bucureºti Ñ secþii de dezintoxicare
Ñ Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. dr. Al. ObregiaÒ
Bucureºti Ñ Laboratul de Sãnãtate Mintalã Ñ sectorul 4
Ñ Spitalul Titan Bucureºti Ñ Laboratorul de Sãnãtate
Mintalã Ñ sectorul 3
Ñ Spitalul pentru Studenþi Bucureºti
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã pentru Copii ”Gr. AlexandrescuÒ
Bucureºti
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã Floreasca Bucureºti
Ñ Spitalul de Psihiatrie Bãlãceanca, Ilfov Ñ secþia
postcurã
Ñ Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iaºi Ñ secþii de
dezintoxicare ºi postcurã
Ñ Spitalul de Psihiatrie pentru Bolnavi Cronici Zabala Ñ
judeþul Covasna
Ñ Spitalul Judeþean Sfântu Gheorghe Covasna Ñ
secþia psihiatrie
Ñ Spitalul Judeþean Târgu Mureº Ñ secþiile clinice de
psihiatrie nr. 1 ºi 2
Ñ Spitalul Clinic Judeþean nr. 1 Timiºoara Ñ secþia clinicã de psihiatrie nr. 1
Ñ Spitalul de Psihiatrie ºi Neurologie Braºov
Ñ Spitalul Clinic nr. 4 de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie
”Dr. Victor BabeºÒ Timiºoara Ñ secþia clinicã de pneumologie
1.6. Hematologie ºi securitate transfuzionalã

Ñ Institutul Naþional de Hematologie Transfuzionalã
”Prof.dr. C.T. NicolauÒ Bucureºti

2. Program de prevenire ºi control al bolilor netransmisibile
2.1. Prevenirea ºi combaterea bolilor cardiovasculare

Ñ Institutul de Boli Cardiovasculare ”Prof. dr. C.C.
IliescuÒ Bucureºti
Ñ Institutul Inimii ”Prof. dr. Niculae StãncioiuÒ ClujNapoca
Ñ Spitalul Clinic Judeþean Târgu Mureº Ñ secþia clinicã
de cardiologie
Ñ Institutul de Boli Cardiovasculare Timiºoara
Ñ Centrul de Boli Cardiovasculare Târgu Mureº
Ñ Centrul de Cardiologie Iaºi
Ñ Centrul de Cardiologie Craiova
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã Floreasca Ñ secþia clinicã
de chirurgie cardiovascularã
Ñ Spitalul Universitar de Urgenþã Bucureºti Ñ secþia
clinicã de cardiologie
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã ”Sfântu IoanÒ Bucureºti Ñ
secþia clinicã de cardiologie
Ñ unitãþi sanitare aparþinând ministerelor cu reþea sanitarã proprie
2.2. Prevenþie ºi control în patologia oncologicã

Ñ Institutul Oncologic ”Prof. dr. Alexandru TrestioreanuÒ
Bucureºti
Ñ Institutul Oncologic ”Prof. dr. I. ChiricuþãÒ Cluj-Napoca
Ñ unitãþi sanitare care au în structurã secþii ºi compartimente ce au în competenþã îngrijirea bolnavilor de cancer
Ñ unitãþi sanitare aparþinând ministerelor cu reþea sanitarã proprie
2.3. Prevenþie ºi diagnostic precoce în bolile neurologice

Ñ Spitalul Universitar de Urgenþã Bucureºti Ñ secþia
clinicã de neurologie
Ñ Institutul de Boli Cerebrovasculare ”Prof. dr. Vlad
VoiculescuÒ Bucureºti Ñ secþia clinicã de neurologie
Ñ Spitalul Judeþean Târgu Mureº Ñ secþia clinicã de
neurologie
Ñ Institutul de Fonoaudiologie ºi Chirurgie Funcþionalã
O.R.L. ”Prof. dr. Dorin HociotãÒ Bucureºti
Ñ unitãþi sanitare aparþinând ministerelor cu reþea sanitarã proprie
2.4. Prevenþie ºi control în diabet ºi în alte boli de nutriþie

Ñ Institutul de Diabet, Nutriþie ºi Boli Metabolice
”Prof. dr. N. PaulescuÒ Bucureºti
Ñ centre ºi unitãþi sanitare cu secþii ºi/sau compartimente de profil
Ñ unitãþi sanitare aparþinând ministerelor cu reþea sanitarã proprie
2.5. Profilaxie în patologia psihiatricã ºi psihosocialã

Ñ Spitalul de psihiatrie ºi pentru mãsuri de
Stei, judeþul Bihor
Ñ Spitalul de psihiatrie ºi pentru mãsuri de
Sãpoca, judeþul Buzãu
Ñ Spitalul de psihiatrie ºi pentru mãsuri de
Poiana Mare, judeþul Dolj
Ñ Spitalul de psihiatrie ºi pentru mãsuri de
PãdureniÐGrajduri, judeþul Iaºi
Ñ Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iaºi
exterioarã psihiatrie cronici (ergoterapie) ªipote
Ñ Spitalul de psihiatrie ºi pentru mãsuri de
Câmpulung Moldovenesc, judeþul Suceava

siguranþã,
siguranþã
siguranþã
siguranþã
Ñ secþia
siguranþã
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Ñ Spitalul de psihiatrie ºi pentru mãsuri de siguranþã
Gãtaia, judeþul Timiº
Ñ Spitalul de psihiatrie ºi pentru mãsuri de siguranþã
Jebel, judeþul Timiº
Ñ Spitalul de psihiatrie ºi pentru mãsuri de siguranþã
Zam, judeþul Hunedoara
Ñ Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. dr. Al. ObregiaÒ
Bucureºti
Ñ Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. dr. Al. ObregiaÒ Ñ
Laboratorul de Sãnãtate Mintalã, sectorul 4, Bucureºti
Ñ Spitalul de Psihiatrie ”Ghe. PredaÒ Sibiu
Ñ Spitalul pentru Studenþi Bucureºti
2.6. Prevenþie în patologia nefrologicã ºi dializã

Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã ”Sfântu IoanÒ Bucureºti
Ñ Spitalul Universitar de Urgenþã Bucureºti
Ñ Spitalul Clinic de Nefrologie ”Dr. Carol DavilaÒ
Bucureºti
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã Floreasca Bucureºti
Ñ Institutul de Diabet, Nutriþie ºi Boli Metabolice
”Prof. dr. N. PaulescuÒ Bucureºti Ð compartimentul de dializã ºi hemodializã pentru diabetici
Ñ unitãþile sanitare cu secþii ºi compartimente de profil
Ñ centrele de dializã judeþene ºi din municipiul
Bucureºti
Ñ unitãþi sanitare aparþinând ministerelor cu reþea sanitarã proprie
2.7. Prevenþie ºi control al hemofiliei ºi talasemiei

Ñ Institutul Naþional de Hematologie Transfuzionalã
”Prof. dr. C.T. NicolauÒ Bucureºti
Ð Clinica de Hematologie Fundeni Ñ Clinica de
Pediatrie Fundeni
Ñ Institutul pentru Ocrotirea Mamei ºi Copilului ”Prof.
dr. Alfred RusescuÒ Bucureºti
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã pentru Copii ”Louis
TurcanuÒ Timiºoara
Ñ unitãþi sanitare cu secþii sau compartimente de
pediatrie ºi hematologie
Ñ unitãþi sanitare aparþinând ministerelor cu reþea sanitarã proprie
2.8. Prevenþie în patologia endocrinã

Ñ Institutul de Endocrinologie ”C.I. ParhonÒ Bucureºti
Ñ unitãþi sanitare cu secþii sau compartimente de profil
Ñ unitãþi sanitare aparþinând ministerelor cu reþea sanitarã proprie
2.9. Prevenþie în traumatologie ºi în ortopedie

Ñ Spitalul Clinic ”FoiºorÒ Bucureºti
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã de Chirurgie Plasticã,
Reparatorie ºi Arºi Bucureºti
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã Floreasca Bucureºti
Ñ Spitalul Clinic Colentina
Ñ Spitalul Universitar de Urgenþã Bucureºti
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã pentru Copii ”Gr. AlexandrescuÒ
Bucureºti
Ñ unitãþi sanitare cu secþii sau compartimente de profil
Ñ unitãþi sanitare aparþinând ministerelor cu reþea sanitarã proprie
2.10. Reabilitarea serviciilor de urgenþã prespitaliceascã

Ñ Staþia Centralã de Salvare Bucureºti
Ñ servicii judeþene de ambulanþã
2.11. Recuperare medicalã

Ñ direcþiile de sãnãtate publicã Constanþa, Covasna,
Maramureº, Prahova

Ñ Institutul Naþional de Recuperare, Medicinã Fizicã ºi
Balneoclimatologie
Ñ Spitalul Clinic ”Sfânta MariaÒ Bucureºti
2.12. Prevenþie geriatricã ºi protecþia vârstnicului

Ñ Institutul Naþional de Gerontologie ºi Geriatrie ”Ana
AslanÒ Bucureºti
2.13. Transplant de organe ºi þesuturi

Ñ Centrul de Boli Cardiovasculare Târgu Mureº
Ñ Spitalul Clinic Judeþean Târgu Mureº
Ñ Spitalul Clinic Judeþean Târgu Mureº Ñ Secþia
Clinicã de Hematologie ºi Transplant de Celule Stem
Ñ Spitalul Clinic Judeþean nr. 1 Timiºoara
Ñ Institutul Clinic Fundeni
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã Floreasca Ñ secþia clinicã
de chirurgie cardiovascularã
Ñ Institutul Naþional de Hematologie Transfuzionalã
”Prof. dr. C.T. NicolauÒ Bucureºti
Ñ Institutul Clinic de Urologie ºi Transplant Renal ClujNapoca
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã de Chirurgie Plasticã,
Reparatorie ºi Arºi Bucureºti
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã pentru Copii ”Louis
TurcanuÒ Timiºoara Ñ secþia clinicã de pediatrie
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã pentru Copii
”Gr. AlexandrescuÒ Bucureºti
Ñ unitãþi sanitare aparþinând ministerelor cu reþea sanitarã proprie
2.14. Terapia dependenþei de droguri

Ñ Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. dr. Alexandru
ObregiaÒ Bucureºti
Ñ Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. dr. Alexandru
ObregiaÒ Ñ Laboratorul de Sãnãtate Mintalã Ñ sectorul 4,
Bucureºti
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã Floreasca Bucureºti
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã pentru Copii ”Gr. AlexandrescuÒ
Bucureºti
Ñ Spitalul Titan Ñ Laboratorul de Sãnãtate Mintalã Ñ
sectorul 3, Bucureºti
Ñ Spitalul pentru Studenþi Bucureºti
Ñ Spitalul de Psihiatrie Bãlãceanca Ilfov
Ñ Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iaºi
Ñ Spitalul de Psihiatrie Sibiu
Ñ unitãþi sanitare aparþinând ministerelor cu reþea sanitarã proprie
3. Program de sãnãtate a copilului ºi familiei
Ñ direcþiile de sãnãtate publicã judeþene ºi a municipiului Bucureºti
Ñ Institutul pentru Ocrotirea Mamei ºi Copilului ”Prof.
dr. Alfred RusescuÒ Bucureºti
Ñ Spitalul Clinic de Obstetricã-Ginecologie ”Prof. dr.
Panait SârbuÒ Ñ Centrul de Referinþã în Planificare
Familialã ºi Contracepþie Bucureºti
Ñ Institutul de Management al Serviciilor de Sãnãtate
Bucureºti
Ñ institutele ºi centrele de sãnãtate publicã: Bucureºti,
Iaºi, Cluj-Napoca, Timiºoara, Târgu Mureº, Sibiu
Ñ cabinetele de planificare familialã
Ñ cabinetele medicale individuale ale medicilor de familie
Ñ secþiile de obstetricã-ginecologie, ambulatoriile de
specialitate ºi unitãþile din reþeaua de asistenþã primarã de
specialitate
Ñ Spitalul Titan Bucureºti
Ñ Spitalul de Obstetricã-Ginecologie ”Cuza VodãÒ Iaºi
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Ñ spitalele clinice judeþene prin secþiile de neonatologie
ºi prematuri
Ñ cabinetele medicale ºcolare
Ñ spitalele din zonele-pilot nominalizate de coordonatori
Ñ Spitalul Clinic de Copii ”V. GomoiuÒ Bucureºti
Ñ Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. dr. Al. ObregiaÒ
Bucureºti
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã pentru Copii ”Gr. AlexandrescuÒ
Bucureºti
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã pentru Copii ”Maria
Sk≥odowska CurieÒ Bucureºti
Ñ secþiile clinice, secþiile ºi ambulatoriile de pediatrie,
neonatologie ºi neuropsihiatrie infantilã din spitalele ºi
judeþele nominalizate de coordonatori
Ñ Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buºteni
Ñ Spitalul Clinic ”Dr. I. CantacuzinoÒ Bucureºti
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã ”Sfântu PantelimonÒ Bucureºti
Ñ unitãþi sanitare aparþinând ministerelor cu reþea sanitarã proprie
4. Program de reformã, politici de sãnãtate ºi administraþie sanitarã
Ñ Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei
Ñ Centrul de Calcul, Statisticã Sanitarã ºi Documentare
Medicalã Bucureºti
Ñ Academia de ªtiinþe Medicale Bucureºti
Ñ Institutul Naþional de Medicinã Sportivã
Ñ Institutul de Management al Serviciilor de Sãnãtate
Ñ direcþiile de sãnãtate publicã judeþene ºi a municipiului Bucureºti.

Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã pentru Copii ”Sfânta MariaÒ
Iaºi
Ñ Spitalul Clinic de Obstetricã-Ginecologie ”FilantropiaÒ
Bucureºti
Ñ Spitalul Clinic de Copii Cluj Ñ secþia clinicã de
pediatrie I ”Axente IancuÒ
Ñ Spitalul Clinic de Copii Cluj Ñ secþia clinicã de
neuropsihiatrie infantilã
Ñ Spitalul Clinic Judeþean Cluj Ñ secþia clinicã de
obstetricã-ginecologie I
Ñ Spitalul Clinic Judeþean Cluj Ñ Laboratorul de
explorãri genetice
Ñ Spitalul Clinic Judeþean Cluj Ñ secþia clinicã de
neonatologie
Ñ Spitalul Clinic Judeþean nr. 1 Timiºoara Ñ secþia clinicã de obstetricã-ginecologie III
Ñ Spitalul Clinic Judeþean nr. 1 Timiºoara Ñ secþia clinicã II pediatrie
Ñ Spitalul Clinic de Urgenþã pentru Copii ”Louis
TurcanuÒ Timiºoara Ñ Secþia clinicã III pediatrie
Ñ Spitalul Clinic de Obstetricã-Ginecologie ”Dr. D.
PopescuÒ Timiºoara
Ñ Institutul Naþional de Hematologie Transfuzionalã
”Prof. dr. C.T. NicolauÒ Bucureºti
Ñ centrele de hematologie judeþene
Ñ Institutul pentru Ocrotirea Mamei ºi Copilului Ñ
Clinica de Obstetricã-Ginecologie ”PolizuÒ Bucureºti
Ñ Centrul Medical pentru Copii ”PescãruºÒ Bucureºti

«
LISTA

cuprinzând agenþii economici (societãþi comerciale) avizaþi sã distribuie aparate de marcat electronice fiscale,
completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641
din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340
din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001, nr. 315
din 13 iunie 2001, nr. 668 din 24 octombrie 2001, nr. 182 din 18 martie 2002 ºi nr. 349 din 24 mai 2002
1. DANUBIUS EXIM Ñ S.R.L., Bucureºti, str. Trestiana
nr. 3, bl. 8B, sc. A, ap. 4, sectorul 4, cod unic de înregistrare R6386718, telefon/fax: 250.34.39, 250.28.04:
Ñ Aviz de distribuþie ºi utilizare nr. 0165 din 3 iunie
2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip
DATECS MP 5000, model 01, configuraþie: structurã
închisã, reþea; tip hârtie: termicã; destinaþie: comerþ, prestãri
de servicii; reþea de distribuþie ºi service: 89 agenþi economici de distribuþie ºi 87 agenþi economici de service;
Ñ Aviz de distribuþie ºi utilizare nr. 0171 din 17 iunie
2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip
DATECS POS, model WIN CASH EXCHANGE,
configuraþie: aplicaþie PC: Cash Exchange, imprimantã fiscalã FP550T, versiunea 01, display client; tip hârtie: termicã; destinaþie: schimb valutar; reþea de distribuþie ºi
service: 88 agenþi economici de distribuþie ºi 85 agenþi economici de service.
2. REL COMPUTER Ñ S.R.L., Bucureºti, Str. Biruinþei
nr. 4, sectorul 1, cod unic de înregistrare R3510209, telefon/fax: 224.00.27, 224.17.77:
Ñ Aviz de distribuþie ºi utilizare nr. 0166 din 3 iunie
2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip
REL, model 3001, configuraþie: structurã închisã, reþea; tip
hârtie: termicã; destinaþie: comerþ, prestãri de servicii; reþea

de distribuþie ºi service: 11 agenþi economici de distribuþie
ºi 11 agenþi economici de service.
3. EXCEL COMP Ñ S.R.L., Bucureºti, Str. Pecetei nr. 3,
bl. 25, sc. A, ap. 1, sectorul 1, cod fiscal R6330199, telefon/fax: 668.70.36:
Ñ Aviz de distribuþie ºi utilizare nr. 0167 din 6 iunie
2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip
ZEKA, configuraþie: structurã închisã, reþea; tip hârtie: termicã; destinaþie: comerþ, prestãri de servicii; reþea de
distribuþie ºi service: 15 agenþi economici de distribuþie ºi
13 agenþi economici de service.
4. FADATA Ñ S.R.L., Bucureºti, Bd. Unirii nr. 16,
bl. 5A, et. 3, ap. 8, sectorul 4, cod fiscal R11865369, telefon/fax: 212.12.40:
Ñ Aviz de distribuþie ºi utilizare nr. 0168 din 3 iunie
2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ZIT
3001, configuraþie: structurã închisã, integrabilã în reþea; tip
hârtie: termicã; destinaþie: comerþ, prestãri de servicii; reþea
de distribuþie ºi service: 14 agenþi economici de distribuþie
ºi 15 agenþi economici de service.
5. IDM TOUR Ñ S.R.L., Bucureºti, ªos. Orhideelor
nr. 31Ñ33, sectorul 1, cod unic de înregistrare R10818970,
telefon/fax: 224.83.34, 212.60.84, 222.90.81:
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Ñ Aviz de distribuþie ºi utilizare nr. 0169 din 4 iunie
2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip
Xcomm Epson TM, model IDM-Exchange; configuraþie:
aplicaþie PC: Exchange, imprimantã Epson TM-U210A,
display 2 x 20, modul fiscal XComm-FC 010, versiunea:
Exchange; tip hârtie: autocopiativã; destinaþie: schimb valutar; reþea de distribuþie ºi service: 1 agent economic de
distribuþie ºi 1 agent economic de service.
6. JUNIOR SOFT Ñ S.R.L., Bucureºti, str. Floare Roºie
nr. 6, bl. 58, sc. 2, et. 2, ap. 29, sectorul 6, cod unic de
înregistrare R7381336, telefon/fax: 760.24.82, 430.52.95:
Ñ Aviz de distribuþie ºi utilizare nr. 0170 din 6 iunie
2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip
JSOLEX; configuraþie: aplicaþie PC: SCHGEN, imprimantã
fiscalã FP550T model 01, display client 2 x 20, tip hârtie:
termicã; destinaþie: schimb valutar; reþea de distribuþie ºi
service: 1 agent economic de distribuþie ºi 1 agent economic de service.
7. MILO TRADING 2000 Ñ S.R.L., Bucureºti, str. Vasile
Stroescu nr. 28, sectorul 2, cod unic de înregistrare
R12616722, telefon/fax: 252.80.29, 252.34.88:
Ñ Aviz de distribuþie ºi utilizare nr. 0172 din 17 iunie
2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip
EURO 500T Handy; configuraþie: structurã închisã, integrabilã în reþea; tip hârtie: termicã; destinaþie: comerþ, prestãri
de servicii; reþea de distribuþie ºi service: 63 agenþi economici de distribuþie ºi 63 agenþi economici de service.
8. GFS COMMUNICATION INTERNATIONAL Ñ S.R.L.,
Bucureºti, Str. Episcopiei nr. 6, parter, sectorul 1, cod fiscal
R13556890, telefon/fax: 310.08.82:
Ñ Aviz de distribuþie ºi utilizare nr. 0173 din 17 iunie
2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip
Xcomm Epson TM, model Xcomm-Exchange; configuraþie:
aplicaþie PC: Xcomm-Exchange, modul fiscal XcommFC010 versiunea Exchange, imprimantã Epson TMU210A, display client 2 x 20; tip hârtie: autocopiativã;

destinaþie: schimb valutar; reþea de distribuþie ºi service:
6 agenþi economici de distribuþie ºi 6 agenþi economici de
service.
9. SYSTEM SOFT Ñ S.R.L., Odorheiu Secuiesc,
str. Pietroasa nr. 24, sc. 8, judeþul Harghita, cod fiscal
R6314118, telefon/fax: 094.84.06.61, 066/218.071,
066/210.405:
Ñ Aviz de distribuþie ºi utilizare nr. 0174 din 11 iulie
2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip
SYSCASA, model 1.0; configuraþie: casã de marcat fiscalã
computerizatã: aplicaþie PC: SYSCASA 1.0; modul fiscal
versiunea 1.0 produs de ANZI SOFT Ñ S.R.L.; imprimantã
EPSON TM-U210A; afiºaj client 2 x 20; tip hârtie: autocopiativã; destinaþie: comerþ, prestãri de servicii; reþea de
distribuþie ºi service: 4 agenþi economici de distribuþie ºi
4 agenþi economici de service.
10. SINTEZIS BIROTICA Ñ S.R.L., Oradea, str. Roman
Ciorogariu nr. 24, et. 1, judeþul Bihor, cod unic de înregistrare R 6390409, telefon/fax: 0259/44.32.88:
Ñ Aviz de distribuþie ºi utilizare nr. 0175 din 4 iulie
2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip
SintPOS; configuraþie: aplicaþie PC: CINESYS-CANDY; imprimantã fiscalã Pocok4 POS, Ungaria, display client 2 x 20; tip
hârtie: autocopiativã; destinaþie: comerþ, prestãri de servicii,
alimentaþie publicã; reþea de distribuþie ºi service: 1 agent
economic de distribuþie ºi 1 agent economic de service;
Ñ Aviz de distribuþie ºi utilizare nr. 0176 din 4 iulie
2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip IBM
POS 4694, model S.A. Supermarket; configuraþie: aplicaþie
PC: S.A. Supermarket; imprimantã fiscalã IBM model 3F;
display client 2 x 20; tip hârtie: normalã; destinaþie: comerþ,
prestãri de servicii; reþea de distribuþie ºi service: 1 agent
economic de distribuþie ºi 1 agent economic de service.

NOTÃ:

Reþeaua de distribuþie ºi service inclusã în avizele privind distribuirea ºi utilizarea aparatelor de marcat electronice
fiscale poate fi modificatã prin acreditarea, respectiv retragerea acreditãrii unor agenþi economici.
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