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Planificarea activităţilor pentru anul 2023 
 

 

Nr. 
crt. 

Obiective şi activităţi prioritare1 Termene2 Indicatori 
Resurse 
necesare 

Responsabili 

Riscuri3 / 
factori 

critici de 
succes 

 OBIECTIV GENERAL I: Continuarea programelor naționale de sprijin pentru agricultori aflate în derulare 
 

 

 Obiectiv specific I.1: Întocmirea de studii pedologice şi agrochimice pentru realizarea şi reactualizarea Sistemului 
naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultura (Ordinul MADR 362/2021) 
 

 

  ACTIVITĂŢI      

I.1.1 

Întocmirea de studii pedologice şi agrochimice pentru 
realizarea şi reactualizarea Sistemului naţional şi 
judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultura 
în Județul Cluj: Ciucea – 2749 ha; Beliș – 10256 ha; 
Mârgău – 12003 ha; Măguri Răcătau - 9750 ha. 

În funcție 
de Lista de 
Investiții 

MADR 

4 studii, 
scara 
1:10000, 
complexitate 
IVC 

Fonduri 
alocate 
conform 
Anexei 1 din 
Ordinul MADR 
362/2021 

Director, Șefii 
de 
compartimente 

Lipsa 
fondurilor 
necesare; 
Interdicții 
legislative 
de angajare 
personal 

  I.1.2 

Întocmirea de studii pedologice şi agrochimice pentru 
realizarea şi reactualizarea Sistemului naţional şi 
judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultura 
în Județul Bistrița Năsăud: Negrilești – 4302 ha; Feldru 
- 7248 ha; Rebra – 2941 ha; Salva – 3550 ha. 

În funcție 
de Lista de 
Investiții 

MADR 

4 studii, 
scara 
1:10000, 
complexitate 
IVC 

Fonduri 
alocate 
conform 
Anexei 1 din 
Ordinul MADR 
362/2021 

Director, Șefii 
de 
compartimente 

Lipsa 
fondurilor 
necesare; 
Interdicții 
legislative 
de angajare 
personal 

 
1 La stabilirea obiectivelor se vor avea în vedere documentele de politici publice (strategii,programe,planuri),acord-urile,memorandum-urile,etc.asumate de MADR  
2 Termenele stabilite pot fi specifice (iunie, septembrie, etc.) sau periodice (săptămânal,lunar,trimestrial) 
3 Precizați riscurile/factorii critici de succes care ar putea afecta atingerea obiectivelor 



  Obiectiv specific I.2.: Întocmirea de studii pedologice și agrochimice pentru întocmirea Amenajamentelor pastorale (HG 
1064/2013 cu modificarile și completarile ulterioare; HG 214/2017) 

 

  ACTIVITĂŢI      

I.2.1 

Întocmirea de studii pedologice și agrochimice pentru 
întocmirea Amenajamentelor pastorale în Județul 
Cluj: Aghireșu (4471,1 ha); Aiton (1746 ha); Beliș 
(3360,82 ha); Ciucea (2279 ha); Ciurila (2690 ha); Cluj-
Napoca (3633 ha); Dej (2877 ha); Feleacu (2262 ha); 
Huedin (2271 ha); Mărgău (11488 ha); Mihai Viteazu 
(765 ha); Mociu (3144 ha); Moldovenești (5000 ha); 
Poieni (7845 ha); Sânmartin (2054 ha); Sânpaul 
(3353,06 ha); Suatu (1348 ha); Țaga (2480,24 ha); 
Unguraș (2670 ha); Viișoara (1891 ha). Cele 20 UAT-uri 
rămase fără studiu – condiționat de depunerea 
documentației necesare conform legislației în 
vigoare. 

În funcție 
de Lista de 
Investiții 

MADR 

20 studii, 
scara 
1:10000, 
complexitate 
IVC 

Fonduri 
alocate 
conform HG 
1064/2013 cu 
modificarile și 
completarile 
ulterioare; HG 
214/2017 

Director, Șefii 
de 
compartimente 

Lipsa 
fondurilor 
necesare; 
Interdicții 
legislative 
de angajare 
personal 

  I.2.2 

Întocmirea de studii pedologice și agrochimice pentru 
întocmirea Amenajamentelor pastorale în Județul 
Bistrița Năsăud: Bistrița Bârgăului (2327 ha); 
Branșitea (1091 ha); Căianu Mic (2357,01 ha); Coșbuc 
(1800,77 ha); Dumitrița (3531 ha); Feldru (4485 ha); 
Milaș (1391,75 ha); Năsăud (1736 ha); Negrilești (3370 
ha); Prundu Bârgăului (1730 ha); Rebra (2537,1 ha); 
Salva (1743,17 ha); Șintereag (2735 ha); Telciu (8568 
ha); Zagra (5358 ha). Cele 15 UAT-uri rămase fără 
studiu – condiționat de depunerea documentației 
necesare conform legislației în vigoare. 

În funcție 
de Lista de 
Investiții 

MADR 

15 studii, 
scara 
1:10000, 
complexitate 
IVC 

Fonduri 
alocate 
conform HG 
1064/2013 cu 
modificarile și 
completarile 
ulterioare; HG 
214/2017 

Director, Șefii 
de 
compartimente 

Lipsa 
fondurilor 
necesare; 
Interdicții 
legislative 
de angajare 
personal 

OBIECTIV GENERAL II : Creşterea competitivităţii agriculturii româneşti, pentru a face faţă concurenţei pe piaţa europeana 
şi internaţională 

 

 Obiectiv specific II.1: Studii pedologice, agrochimice și de bonitare a terenurilor agricole  

  ACTIVITĂŢI      

II.1.1 

Întocmirea de studii pedologice necesare aplicării 
prevederilor legale pentru scoaterea definitivă/ 
temporară a terenurilor din circuitul agricol şi 
stabilirea corectă a taxelor aferente (inclusiv PUG & 
PUZ) 

La cerere Număr studii Conform 
dezvizului de 
lucrări 

OSPA Cluj, toți 
angajații 

Nu este 
cazul 



II.1.2 

Studii pedologice și agrochimice de specialitate 
pentru: terenuri arabile, pajisti, înfiinţarea de 
plantaţii de livezi, vii, silvice, aplicarea 
îngrășămintelor, a namolurilor, amendamentelor, 
combaterea poluării, a degradării etc. 

La cerere Număr studii Conform 
dezvizului de 
lucrări 

OSPA Cluj, toți 
angajații 

Nu este 
cazul 

II.1.3 

Implicarea in organizarea unor simpozioane nationale 
si internationale. Organizator de practica, activitati 
instructiv – educative si formative, potrivit legislatiei 
in vigoare în colaborare cu USAMV Cluj si UBB. Acţiuni 
pentru dezvoltare competenţelor profesionale prin 
participare la manifestări ştiinţifice, simpozioane, 
conferinţe, seminarii, cursuri şi  altele. 

Nu este 
cazul 

Număr 
lucrări, 
număr 
studenți în 
practică etc. 

În funcție de 
taxele de 
participare/ 
publicare 

OSPA Cluj, toți 
angajații 

Nu este 
cazul 

 
Director OSPA Cluj, 

Prof. dr. ing. Rusu Teodor 

 


