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OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE ȘI 

AGROCHIMICE CLUJ 
Cod fiscal: 4736469, Cont IBAN: RO43TREZ21620F330800XXXX, 

Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 1, Cod 400483, Jud. Cluj,  

Tel. 0264-443471, Tel/Fax 0264-443467, e-mail: cluj.ospa@yahoo.com, 

ospa.cj@madr.ro, web: www.ospacluj.ro  

Nr. 20 din 07.01.2022 
 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2021 

Ref: conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 a Legii nr. 544/2001 cu modificările și completările 
ulterioare. 

 

I. Profilul organizațional 

1.1. Misiunea OFICIULUI DE STUDII PEDOLOGICE ȘI AGROCHIMICE CLUJ, precum și obiectivele care 

trebuiau atinse în perioada de raportare, anul 2021 

Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Cluj (OSPA Cluj) funcționează (din anul 1968), în 

temeiul prevederilor din HG 477/1990, a HG 362/2002 şi a Ordinului MADR 278/2011, ca instituţie de 

stat de interes public, cu personalitate juridică, în subordinea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Cluj 

(DAJ Cluj). OSPA Cluj funcţionează în subordinea tehnică a Direcției Îmbunătățiri Funciare și Fond 

Funciar din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) şi în subordinea metodologică 

a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA 

Bucureşti. 

Finanţarea OSPA Cluj se realizează integral din venituri proprii conform  HG 8/2009, a HG 477/1990 

şi a Ordinului MADR 278/2011. Veniturile realizate prin lucrări contractuale, specifice obiectului de 

activitate sunt destinate acoperirii cheltuielilor pentru realizarea acestora şi sunt utilizate potrivit 

prevederilor legale. OSPA Cluj deserveşte judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud. Judeţul Bistriţa-Năsăud nu are 

în structură instituţională OSPA. 

OSPA Cluj este o instituţie tehnică care realizează studii pedologice, agrochimice şi alte studii şi 

cercetări specifice care reprezintă bunuri proprietate publică accesibile contra cost persoanelor fizice şi 

juridice interesate, cu excepţia cazurilor reglementate potrivit prevederilor legale. 

Studiile pedologice întocmite, precum şi bazele de date aferente sistemelor judeţene de monitorizare, 

Cluj şi Bistriţa-Năsăud, sunt  în administrarea direcţiilor pentru agricultură (DAJ Cluj si DAJ Bistrita-

Nasaud), în vederea fundamentării acţiunilor specifice, a elaborării strategiilor de dezvoltare din mediul 

rural şi a siguranţei alimentare. 

OSPA Cluj îşi realizează misiunea prin obiectul de activitate sintetizat în următoarele activităţi şi 

atribuţii prin elaborarea şi întocmirea de studii în domeniile specifice: 
− studii pedologice în vederea realizării şi reactualizării periodice a Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare 

sol-teren pentru agricultură şi necesare fundamentării programelor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

care constau în: stabilirea, delimitarea şi inventarierea unităţilor de sol-teren, favorabilităţii terenurilor agricole 

pentru culturi, a claselor de calitate după nota de bonitare pentru folosinţe agricole, determinarea stării de 

aprovizionare/asigurare a solurilor cu nutrienţi, precum şi reacţia solurilor, stabilirea categoriilor şi 

subcategoriilor de folosinţă pentru agricultură sau silvicultură pe baza pretabilităţii terenurilor, identificarea, 

delimitarea şi inventarierea tipurilor de degradare ale solurilor/terenurilor, stabilirea restricţiilor terenurilor 

pentru diferite utilizări şi stabilirea măsurilor agropedoameliorative şi antierozionale corespunzătoare; 

− constituirea şi întreţinerea la nivel de judeţ a băncilor de date aferente sistemelor judeţene de monitorizare sol-

teren pentru agricultură; 

− studii pedologice şi încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate, în vederea furnizării datelor necesare 

sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corectă a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor pe teritorii 

administrative la nivel de deţinător; 

− studii pedologice şi de bonitare a terenurilor agricole, în scopul stabilirii sarcinilor ce revin asupra terenurilor 

agricole ca urmare a circulaţiei juridice a acestora; 

− studii pedologice şi bonitarea terenurilor agricole, în vederea concesionării, arendării, comasării parcelelor pe 

proprietari/exploataţii, obţinerea creditului ipotecar; 

− documentaţii de evaluare a terenurilor agricole potrivit legii; 
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− studii de evaluare, prognoză şi avertizare pentru determinarea efectelor economice şi ecologice ale lucrărilor de  

îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru terenurile degradate; 

− studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor privind impactul unor însuşiri ale solului asupra obiectivelor 

social-economice; 

− studii de impact şi ale bilanţului de mediu pentru obţinerea autorizaţiei de mediu, potrivit prevederilor legale; 

− studii de specialitate privind poluarea solului; 

− studii pedologice necesare aplicării prevederilor legale pentru scoaterea definitivă sau temporară a terenurilor din 

circuitul agricol şi stabilirea corectă a taxelor aferente; 

− studii pedologice pentru silvicultură; 

− studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de redare în circuitul agricol a terenurilor degradate şi poluate 

sau pentru prevenirea şi combaterea aridizării; 

− studii de specialitate pentru înfiinţarea plantaţiilor de livezi, vii, amenajări orizicole şi legumicole, silvice şi 

piscicole si alte amenajări agrosilvice; 

− studii şi analize de sol specifice privind calitatea terenurilor, poluarea mediului şi altele, solicitate de  Ministerul 

Mediului, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Administraţiei 

şi Internelor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei  alte 

ministere sau organe centrale; 

− studii agrochimice pentru utilizarea raţională şi eficientă a îngrăşămintelor şi amendamentelor; 

− studii agropedologice privind exploatarea raţională şi eficientă a terenurilor agricole; 

− studii de planificare a utilizării optime a terenurilor agricole; 

− analize de sol, plantă, îngrăşăminte, reziduri de pesticide din sol şi plantă; 

− cercetări ştiinţifice în câmpuri experimentale proprii şi parcele de referinţă, tesări sau verificări de produse şi 

tehnologii de producţie pentru agricultură, direct sau în colaborare; 

− servicii de consultanţă şi extensie; 

− supravegherea şi controlul privind respectarea legilor fondului funciar cu privire la protecţia solului; 

− supravegherea şi controlul modului de aplicare şi respectarea reglementărilor privind utilizarea îngrăşămintelor 

chimice; 

− alte analize care privesc solul, plantele, îngrăşămintele şi amendamentele. 

Conducerea OSPA Cluj este asigurată de către director care este ordonator de credite şi reprezintă 

instituţia în relaţiile cu personalele fizice şi juridice. Directorul a fost încadrat pe bază de concurs, fiind  

numit prin Decizia nr. 18/23.04.2014 a DAJ Cluj. În luarea deciziilor directorul este sprijinit de contabilul 

unitatii şi şefii de compartimente (Compartiment calitate; Compartiment financiar, contabil, personal, 

salarizare, administrativ; Compartiment studii pedologice si agrochimice, evaluarea terenurilor agricole; 

Compartiment analize de laborator; Compartiment monitorizare, bonitate, cartografie, editie si 

multiplicare). În lipsa directorului, este desemnată o persoană care poate reprezenta instituţia, în limitele 

împuternicirii acordate şi a dreptului de semnătură. Contabilul coordonează activitatea financiară şi 

răspunde de folosirea legală a resursei financiare. Personalul OSPA este constituit din specialişti în 

domneiu, cu experienţă profesională, grupat în: 1 personal de conducere și 10 posturi - personal funcţii de 

execuţie. 

Toate serviciile oferite de OSPA Cluj sunt prezentate la adresa de site: http://www.ospacluj.ro și pot 

fi realizate numai pe bază de contract: http://www.ospacluj.ro/formulare.html 
 

II. Politici publice 

2.1. Indici de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora 

Principalele programe, respectiv activități realizate de OSPA Cluj sunt: 

2.1.1. Programul Naţional de Monitorizare Sol-Teren pentru Agricultură care prevede la Anexa 

1 din Ordinul MADR 278/2011 – Programul privind elaborarea de sudii pedologice și agrochimice, din 

care pentru OSPA Cluj, perioada 2012-2021, sunt prevăzute următoarele: 
  

Nr.  

crt. 

Județul Suprafața agricolă totală Din care, anual Valoarea estimată 

total anual 

ha mii lei 

1 Cluj 426213 (81 UAT-uri) 42621 12786 1279 

2 Bistrița Năsăud 292954 (62 UAT-uri) 29295 8787 879 

Total 
 

71916 
  

http://www.ospacluj.ro/
http://www.ospacluj.ro/formulare.html
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Conform anexei 3 din Ordinul 278/2011 valabilitatea studiilor este de: 10 ani - studiul pedologic; 4 

ani (1-2 soluri poluate) - studiul agrochimic. 

Situația studiilor pedologice pe cele 2 județe gestionate de OSPA Cluj este: 

a. Județul Cluj (2021), din 81 UAT (426213 ha): 13 UAT cu studii până în 10 ani (79942 ha; 18,76%); 

60 UAT cu studii mai vechi de 10 ani; 8 UAT fără studii pedologice și agrochimice. 

b. Județul Bistrița-Năsăud (2021), din 62 UAT (292954 ha): 12 UAT cu studii până în 10 ani (68661 

ha; 23,44%); 21 UAT cu studii mai vechi de 10 ani; 29 UAT fără studii pedologice și agrochimice. 

Pentru anul 2021 prin Nota de Fundamentare transmisă MADR s-au solicitat fonduri pentru 

urmatoarele UAT-uri: 

a. Județul Cluj: Moldovenești – 9094 ha; Țaga – 6389 ha; Cornești – 6195 ha; Călățele – 4442 ha; 

Valea Ierii – 5629 ha.  

b. Județul Bistrița Năsăud: Năsăud – 3243 ha; Cetate – 4487 ha; Dumitrița – 4295 ha; Bistrita – 4475 

ha; Branistea – 4487 ha. 

Prin Lista de Investiții a MADR pentru anul 2021 în Programul Național de Monitorizare Sol-

Teren pentru Agricultură s-au asigurat fonduri pentru:  

a. Județul Cluj: 150000 lei (Moldovenești – 9094 ha, fază finală, 149995 lei) . 

b. Județul Bistrița Năsăud: 350000 lei (Năsăud – 3243 ha, fază finală, 44520 lei; Cetate – 4487 ha, 

fază teren, 87905 lei; Dumitrița – 4295 ha, fază teren, 66949 lei; Bistrita – 4475 ha, fază teren, 87545 lei; 

Branistea – 4487 ha, fază teren, 63081 lei; Total = 350000 lei). 

 
2.1.2. Studii pedologice și agrochimice pentru întocmirea Amenajamentelor pastorale, conform 

HG 1064/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, HG 214/2017 - se întocmesc de către OSPA, în 

baza Notei de Fundamentare transmisă către MADR.  

Prin Notele de Fundamentare (NF) 2021, transmise MADR, s-au solicitat fonduri pentru următoarele 

UAT-uri: 
Nr. 

Crt. 

UAT, Jud. Cluj Suprafața propusă de OSPA 

pe care sa se realizeze  

studii pedologice si 

agrochimice (ha) 

Nr. 

Crt. 

UAT, Jud. Bistrița 

Năsăud 

Suprafața propusă de OSPA pe 

care sa se realizeze  studii 

pedologice si agrochimice (ha) 

1 Aghireșu 4471,1 1 Bistrița Bîrgăului 2327 

2 Aiton 1746 2 Branșitea 1091 

3 Alunis 1871 3 Căianu Mic 2357,01 

4 Baciu 2910 4 Cetate 2536,43 

5 Belis 3360,82 5 Coșbuc 1800,77 

6 Bobalna 4533 6 Dumitra 3314 

7 Bontida 2850 7 Dumitrița 3531 

8 Caianu 1543 8 Feldru 4485 

9 Caseiu 2342 9 Ilva Mare 2783 

10 Catina 1627 10 Leșu 3541,68 

11 Chiuiesti 4262 11 Lunca Ilvei 3426,22 

12 Ciucea 2279 12 Maieru 3928 

13 Ciurila 2690 13 Măgura Ilvei 1236 

14 Citcau 1124 14 Milaș 1391,75 

15 Cluj-Napoca 3633 15 Monor 3897 

16 Cornești 916,51 16 Năsăud 1736 

17 Dăbâca 1942 17 Negrilești 3370 

18 Dej 2877 18 Nimigea 4089 

19 Feleacu 2262 19 Parva 2467 

20 Floresti 2256 20 Poiana Ilvei 947 

21 Huedin 2271 21 Prundu Bârgăului 1730 

22 Luna 713,7679 22 Rebra 2537,1 

23 Maguri Racatau 9688 23 Rebrișoara 4369 

24 Margau 11488 24 Rodna 6572,66 

25 Mica 1934,68 25 Runcu Salvei 968 

26 Mihai Viteazu 765 26 Sanț 5430 

27 Mintiu Gherlii 2815 27 Salva 1743,17 

28 Mociu 3144 28 Sieu Odorhei 1901 

29 Moldovenesti 5000 29 Sîngeorz Băi 5226,66 

30 Negreni 694,59 30 Spermezeu 4185,81 
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31 Palatca 1308 31 Sintereag 2735 

32 Poieni 7845 32 Teaca 5669,76 

33 Rîșca 3213 33 Telciu 8568 

34 Sacuieu 8465 34 Tiha Bîrgăului 8993,39 

35 Sanmartin 2054 35 Zagra 5358 

36 Sinpaul 3353,06  Total 120242,41 (3597711 lei) 

37 Suatu 1348    

38 Tritenii de Jos 1004,34    

39 Taga 2480,24    

40 Unguras 2670    

41 Valea Ierii 5623    

42 Viisoara 1891    

 Total 131264,1079 (3550879 lei)    

  

Prin Lista de Investiții primită anual de la MADR au fost asigurate fonduri pentru realizarea 

studiilor pedologice și agrochimice necesare întocmirii Amenajamentelor Pastorale. Situația studiilor 

pedologice și agrochimice necesare întocmirii Amenajamentelor pastorale, realizate în ultimii 5 ani este 

următoarea: 

a. Jud. Cluj: 

• Realizat în 2017:  

 

Nr. crt. UAT Suprafața (ha) Valoarea studiului (lei) 

1 Aschileu 1755 47466 

2 Manastireni 3078 16693 

3 Sancraiu 2429 46533  
Total 7262 110692 

 

• Realizat în 2018: 

Nr. crt. UAT Suprafața (ha) Valoarea studiului (lei) 

1 Săndulești 880 5679 

2 Borsa 1943 11229 

3 Tureni 2060,31 15925 

4 Chinteni 3188 83248 

5 Fizesu Gherlii 2388 15437 

6 Campia Turzii 184,176 5241 

7 Camarasu 1333 35211 

8 Jucu 1979,66 6932 

9 Turda 1409,3373 8924 

10 Gherla 1486 9546 

11 Iclod 1435,10 9317 

12 Ploscos 1190 39991 

13 Recea Cristur 2858 18375 

14 Apahida 2166,04 70428 

15 Frata 1448 47594 

16 Izvoru Crisului 1601,90 52623 

17 Gilau – parțial faza laborator 2044,60 11343  
Total - 447043 

• Realizat în 2019: 

Nr. crt. UAT Suprafața (ha) Valoarea studiului (lei) 

1 Gilau  faza teren + birou - finalizat 2044,60 56411 

2 Cuzdrioara 533,37 17635 

3 Vad 2574,60 70355 

4 Capusu Mare 4093 27224 
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5 Cojocna 4310,63 135696 

6 Geaca  2242 72770 

7 Panticeu  3597 116047 

8 Buza 681,71 23067 

9 Vultureni - partial faza teren 1834 28795  
Total  - 548000 

• Realizat în 2020: 

Nr. crt. UAT Suprafața (ha) Valoarea studiului (lei) 

1 Vultureni - final 2410 47025 

2 Iara 5596,61 36112 

3 Baisoara 4144,55 26775 

4 Calatele 4001,09 105255 

5 Garbau 3237,93 20903 

6 Sic 2189,09 14130 

7 Calarasi 1036 6715 

8 Savadisla 4267 114562 

9 Petrestii de Jos 2898,3518 77319 

10 Ceanu Mare (in 2 etape) 2717,63 72760 

11 Marisel 3908,04 103960 

12 Jichisu de Jos 1116,17 30865 

13 Caianu – partial 1543 43600  
Total  - 699981  

• Realizat în 2021: 

Nr. crt. UAT Suprafața (ha) Valoarea studiului (lei) 

1 Caianu - final 1543 1278 

2 Mica 1934,68 53661 

3 Cășeiu 2837,07 75898 

4 Cîțcău 1124 31092 

5 Baciu 2910,402 77928 

6 Tritenii de Jos 954,66 26486 

7 Aluniș 2274 61873 

8 Chiuești 4262 111968 

9 Măguri Răcătău 7229,17 186672 

10 Negreni 2357,6753 63520 

11 Valea Ierii 5219,02 139495 

12 Sacuieu 3208,82 20704 

13 Mintiu Gherlii 2638,07 70896 

14 Florești 2256 61166 

15 Palatca 1308 36030  
Total  - 1018667 

 

b. Jud. Bistrița Năsăud: 

• Realizat în 2018: 

Nr. crt. UAT Suprafața (ha) Valoarea studiului (lei) 

1 Bistrita 3815,36 121296 

2 Lechinta 2764,32 43316 

3 Beclean 1724,30 10544 

4 Silivasu de Campie 735,12 24538 

5 Petru Rares 796,93 26934 
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6 Romuli 2134 69843 

7 Micestii de Campie 1614,76 51964 

8 Sieu 3668,66 116984 

9 Sieu Magherus – fază teren partial 2221 16208 

 Total  - 481627 

 

• Realizat în 2019: 

Nr. crt. UAT Suprafața (ha) Valoarea studiului (lei) 

1 Sieu Magherus - final 2221 55066 

2 Chiuza  1381,67 48080 

3 Matei 2968,85 95990 

4 Nuseni  3600,74 23936 

5 Sanmihaiu de Campie 1965,08 62940 

6 Uriu  1410 9104 

7 Galatii Bistritei 2263,55 14625 

8 Sieut  2560 97671 

9 Budacu de Jos 2319,87 14923 

10 Ciceu Giurgesti 2244 73058 

11 Ilva Mica teren total + partial birou 3519 70367 

 Total - 565760 

 

• Realizat în 2020: 

Nr. crt. UAT Suprafața (ha) Valoarea studiului (lei) 

1 Ilva Mica - final 3519 39206 

2 Budesti 2575,46 68563 

3 Chiochis 2820 18195 

4 Urmenis 1481 39508 

5 Josenii Bargaului 2723 17627 

6 Tarlisua 5316,78 138213 

7 Livezile 4449 28716 

8 Mariselu 3424 22107 

9 Ciceu Mihaiesti 964 2636 

10 Teaca teren total + partial birou 5669,76 101504 

 Total - 476275 

 

• Realizat în 2021: 

Nr. crt. UAT Suprafața (ha) Valoarea studiului (lei) 

1 Teaca - final 5669,76 49000 

2 Monor 2897 18687 

3 Spermezeu 4186 108095 

4 Dumitra 2669,65 71593 

5 Maieru 2159,67 66624 

6 Parva 2426,5 65784 

7 Poiana Ilvei 1128,75 30855 

8 Ilva Mare 2669 71872 

9 Tiha Bargaului 6676,12 43073 

10 Lunca Ilvei 2656,57 71621 

11 Lesu 3122,66 83593 

12 Singeorz Bai 2010,76 55256 

13 Sieu Odorhei 1620,38 45609 

14 Cetate 2538,3538 68334 

 Total - 849996 
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Situația centralizatoare a realizării studiilor pedologice și agrochimice (finalizate) necesare 

întocmirii Amenajamentelor Pastorale, pe ani, pe cele 2 județe gestionate pedologic de OSPA Cluj, este 

următoarea: 

 

Județul Cluj (finalizate) 

2017 2018  2019 2020 2021 2022 Total UAT-uri 

3 16 8 12 15 27 81 

 

Județul Bistrița – Năsăud (finalizate) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total UAT-uri 

0 8 10 9 14 21 62 

 

2.1.3. Întocmirea de studii pedologice necesare aplicării prevederilor legale pentru scoaterea 

definitivă / temporară a terenurilor din circuitul agricol şi stabilirea corectă a taxelor aferente (inclusiv PUG 

& PUZ) se realizează pe bază de contract – în anul 2021 au reprezentat cca. 154 beneficiari. 

2.1.4. Studii pedologice și agrochimice de specialitate pentru: terenuri arabile, pajiști, înfiinţarea 

de plantaţii de livezi, vii, silvice, aplicarea îngrășămintelor, a namolurilor, amendamentelor, combaterea 

poluarii etc. se realizează pe bază de contract – în anul 2021 au reprezentat cca. 422 de beneficiari. 

2.1.5. Pentru realizarea acestor studii pedologice și agrochimice au fost efectuate un numar de cca. 

7512 analize de laborator pentru punctele 2.1.3 și 2.1.4, la care se adaugă analizele standard 

prevăzute pentru studiile pedologice de la punctele 2.1.1 și 2.1.2. 

 
2.2. Scurtă prezentare a programelor desfășurate și a modului de raportare a acestora la obiectivele 

instituționale a OSPA Cluj 

OSPA Cluj deserveşte 2 judeţe: Cluj (426213 ha) şi Bistriţa-Năsăud (292954 ha).  

Prin Ordinul Ministrului nr. 956/2013 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru OSPA 

s-a stabilit pentru instituţia noastră un numar de 11 posturi din 22 aprilie 2014, egal cu al altor oficii din 

ţară, fără a se ţine cont de faptul că OSPA Cluj deserveşte 2 judeţe: Cluj şi Bistriţa-Năsăud, iar suprafaţa 

agricolă însumată a acestora este de 719167 ha, mult mai mare decât ceea ce revine altor OSPA din țară, 

prevăzută în “Programul privind elaborarea de studii pedologice şi agrochimice prin OSPA pentru perioada 

2012-2021”, conform Ordinului Ministrului nr. 278/9 decembrie 2011, anexa 1. 

Prin OUG 34/2013, HG 1064/2013, Legea 86/2014, HG 78/2015, Legea 156/2015,  HG 214/2017, 

Ordinul 234/2017 sunt reglementate procedurile pentru realizarea studiilor pedologice și agrochimice care 

stau la baza întocmirii planului de fertilizare și a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare 

realizării amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, din cele 2 județe: Cluj și 

Bistrița-Năsăud. În acest sens OSPA Cluj trebuie să realizeze aceste studii pentru 81 UAT-uri la nivelul 

județului Cluj și 62 UAT-uri la nivelul județului Bistrița-Năsăud, ambele județe având zone montane și 

submontane cu suprafețe însemnate de pajiști. 

În ultimii ani activitatea OSPA Cluj a înregistrat o proporție crescândă a studiilor realizate pentru 

mediul privat, reprezentând peste 25%. În condițiile dezvoltări activității fermelor din cele 2 județe (Cluj 

și Bistrița-Năsăud), a măsurilor implementate de MADR în cadrul PNDR 2014-2022, studiile realizate de 

OSPA Cluj sunt într-o măsură tot mai mare solicitate de mediul privat, constituindu-se într-un factor de 

dezvoltare important pentru agricultura din cele 2 județe. Astfel, păstrarea/creșterea numărului de angajați, 

în cadrul OSPA Cluj, în vederea realizării studiilor necesare, a sprijinirii mediului privat cu studii de 

specialitate (agrochimice, de bonitare, pentru înființarea de plantații, pentru administrarea gunoiului, a 

nămolurilor etc.) reprezintă un obiectiv important, un factor de dezvoltare a agriculturii, obiectiv cuprins 

în Programul de guvernare și în Planul de acțiuni ale MADR. 

Având în vedere că numărul de posturi alocat OSPA Cluj este egal cu al altor OSPA care deservesc 

un singur județ, consideram ca obiectiv strategic de dezvoltare a instituției creșterea numărului de angajați 

cu 4 specialiști în domeniul pedologiei și agrochimiei. 
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III. Transparență instituțională 

3.1. Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe și capitole de cheltuieli 

Sinteza principalelor activități ale OSPA Cluj, în anul 2021, arată o pondere de 79,52% ale veniturilor 

OSPA Cluj din programele naționale de monitorizare și amenajamente pastorale, respectiv o pondere de 

20,48% ale veniturilor realizate cu mediul privat, instituții și administrații locale.  

Nr. 

crt. 

Acţiuni întreprinse Număr 

beneficiari 

Venituri / Procent 

din veniturile OSPA 

Cluj, 2021 

1 Întocmirea de studii pedologice şi agrochimice pentru 

realizarea şi reactualizarea Sistemului naţional şi 

judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultura 

(Ordinul MADR 278/2011) 

1 UAT jud. 

Cluj + 5 UAT 

jud. Bistrița 

Năsăud 

149995 lei jud. Cluj 

+ 350000 lei jud. 

BN (Total = 499995 

lei) 16,79% 

2 Întocmirea de studii pedologice și agrochimice pentru 

întocmirea Amenajamentelor pastorale (HG 1064/2013 

cu modificarile și completarile ulterioare; HG 

214/2017) 

15 UAT jud 

Cluj + 14 UAT 

jud BN 

1018667 lei jud. 

Cluj + 849996 lei 

jud. BN (Total = 

1868663 lei) 

62,73% 

3 Întocmirea de studii pedologice necesare aplicării 

prevederilor legale pentru scoaterea definitivă/ 

temporară a terenurilor din circuitul agricol şi stabilirea 

corectă a taxelor aferente (inclusiv PUG & PUZ) 

154 studii 610134,14 lei 

20,48% 

4 Studii pedologice și agrochimice de specialitate pentru: 

terenuri arabile, pajisti, înfiinţarea de plantaţii de livezi, 

vii, silvice, aplicarea îngrășămintelor, a namolurilor, 

amendamentelor, combaterea poluării, buletine analize, 

documente justificative, etc. (beneficiari privați) 

422 studii 

 Total MADR & 576 

beneficiari 

privați 

2978792,14 lei 

100% 

 Total Venituri OSPA Cluj 2021: 2978792,14 lei 

 Total Cheltuieli OSPA Cluj 2021: 1413425,91 lei  
 
3.2. Informații legate de procesul de achiziții, litigii în care este implicată instituția 

Achizițiile efecutate, au fost realizate, pe bază de licitație/contract, conform legislației în vigoare. 

Principalele achiziții efectuate, în 2021, au fost (Anexele 1-4): 

• În anul 2021 cea mai importantă achizitie a fost – Servicii de arhivare și gestionare a 

documentelor (imagini in anexa) – licitație câștigată de firma Konica Minolta Business 

Solutions Romania, lucrare în valoare totala de 84549,04 lei. Scopul achiziției a fost arhivarea 

și digitizarea bazei de date OSPA Cluj, precum și achiziția unui program de gestionare a bazei de 

date electronice. Programul achiziționat ELO Digital Office, asigură arhivarea digitală și 

gestionarea inteligentă a informației pe baza unui program conceput pentru specificul activității 

OSPA Cluj. Un volum foarte mare de munca a fost asigurat voluntar de angajatii OSPA Cluj, in 

pregatirea arhivei institutiei, transportul acesteia, reamenajarea spatiilor de depozitare, încărcarea 

în baza de date a documentelor electronice, etc.  

• În anul 2021 au fost schimbate toate calculatoarele instituției – Calculatoare și monitoare (Sistem 

Desktop PC Intend Office V5 + Monitor LED Lenovo ThinkVision T27q-20, 27inch + Microsoft 

Windows 10 Home 32-bit/64-bit). Licitatia a fost castigata de Intend Computer SRL, valoarea 

achizitiei fiind de 49851,19 lei. Calculatoarele vechi au fost casate. 

• În anul 2021 a fost achiziționat pentru activitatea de teren – Duster SL Avantaj Blue dCI 115 

4WD, în valoare de 87947,99 lei, de la Renault Comercial Roumanie SRL. 
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• În anul 2021 s-au realizat achiziții importante pentru – Laboratorul de analize: cuptor de 

calcinare, în valoare de 9311,75 lei și agitator electric, în valoare de 24722,25 lei, de la Nitech 

SRL; baie de apă, în valoare de 2142 lei de la Precisa SRL; reactivi, în valoare de 1698,13 lei 

(Nitech SRL) și 2804,24 lei (Nordic Chemicals SRL); mentenanță la spectofotometrul cu 

absorbție atomica, în valoare de 4103,27 lei de la Analytik Jena Romania SRL; reparații și 

întreținere hotă și baie de nisip, în valoare de 5815,63 lei de la Electronic April Aparate 

Electronice Speciale SRL. 

• Avand in vedere masurile dispuse prin Raportul de audit public intern, nr. 335/18.05.2020, al DAJ 

Cluj, respectiv al Planului de actiune pentru implementarea recomandarilor, nr. 398/23.06.2020 al 

OSPA Cluj, s-au contractat servici de muncitor pentru realizarea profilelor de sol, la faza de teren 

a studiilor pedologice, respectiv: PFA Mihai Maxim, în valoare de 57491,35 lei. 

• Recertificare a Sistemului de Management al Calității ISO 9001: CertRom SRL (supraveghere 

SMC = 883,36 lei) si SMA Direct Solutions SRL (consultanta in vederea sustinerii auditului de 

certificare si mentinerea certificarii sistemului de management al calitatii = 5900 lei). 

• Cheltuieli gestiune și management contabilitate: 8568 lei Adi-Com Soft software pentru 

institutiile bugetare de la Adi-Com Soft SRL; 5400 lei Dancea Gabriela Aurelia PFA; 

• Analizele obligatorii ale tuturor angajatilor OSPA Cluj la Cabinetul de medicina muncii Consult 

SRL Cluj-Napoca, în valoare de 1037 lei. 

• Apă potabilă: 1988,15 lei de la Sammillis Distribut SRL.  

• Avand in vedere obligativitatea purtării măștii la locul de muncă, respectarea cu strictețe a tuturor 

măsurilor de prevenție, distanțarea și dezinfecția mâinilor, pentru a evita extinderea infecției cu 

SARS-CoV-2 la locul de muncă, au fost achizitionate: masti, dezinfectanti, manusi etc. in valoare 

de cca. 1000 lei. 

• Servicii de curatenie, de la SC Galano Prest SRL, în valoare de 1190 lei/luna. 

• Reparații birou de date tehnice OSPA Cluj, de la Alexcar Invest SRL, în valoare de 10472 lei. 

• Separare și instalare conductă de apă, de la Maricons SRL, în valoare de 17397,8 lei. 

• Servicii program contabilitate, de la Net Cont SRL, în valoare de 2400,18 lei. 

Alte achiziții au constat în: telefonie - internet (3220,08 lei), combustibil (2717,85 lei), pază instituție 

de la Pyrostop Total Security Group SRL (2284,80 lei), revizie auto (3175,62 lei), salubritate (916,02 lei), 

apă (980,08 lei), energie electrică (7196,34 lei), gaz (1146,93 lei), protecția muncii (1400 lei, PFA Cimpean 

I. R. Vasile), materiale, consumabile, cheltuieli cu deplasările etc. pentru funcționarea OSPA Cluj. 

 

3.3. Organigrama 

Structura organizatorică a Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Cluj este următoarea: 

 

Nr. crt.               Posturi  Ocupate Vacante 

I Personal de conducere   

1 Director  1 - 

II Personal funcţii de execuţie   

Compartiment calitate 

2 Inginer agronom 1 - 

Compartiment financiar, contabil, personal, salarizare, administrativ 

3 Contabil 1 - 

Compartiment studii pedologice si agrochimice, evaluarea terenurilor agricole 

4 Inginer pedolog 1 - 

5 Inginer pedolog 1 - 

6 Inginer pedolog 1 - 

7 Inginer pedolog 1 - 

Compartiment analize de laborator 

8 Inginer chimist 1 - 

9 Inginer chimist 1 - 

10 Tehnician  1 - 

Compartiment  monitorizare, bonitate, cartografie, editie si multiplicare 

11 Inginer agronom 1 - 

 Total  11 - 
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3.4. Informații despre managementul resurselor umane 

 
3.4.1. Organizator de practică, activități instructiv – educative și formative, potrivit legislației 

în vigoare pentru USAMV Cluj și UBB Cluj. 

 

• Protocol de colaborare nr. 671a/01.10.2020 cu Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de 

Geografie privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de 

licență și masterat. În anul 2021: 15 studenți în practică de la UBB Cluj. 

• Convenție cadru: 15 studenți (20.04-02.06.2021); 25 studenți (11.10-06.12.2021); cu USAMV 

Cluj, Facultatea de Agricultură, privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de 

studii universitare de licență și masterat. În anul 2021: 40 studenți în practică de la USAMV Cluj. 

 

      

3.4.2. Acţiuni pentru dezvoltare competenţelor profesionale prin participarea/organizarea de 

manifestări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seminarii, cursuri şi  altele. 

 

• Prezentarea online a 

lucrarii: 10 cele mai 

frecvente greșeli 

tehnologice făcute de 

fermieri, Rusu, T. Sesiunea 

Internă de Referate și 

Comunicări Științifice – 

Stațiunea de Cercetare și 

Dezvoltare Agricolă Turda, 

12 martie 2021 (34 

participanți). 
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• Prezentarea online, in 

calitate de invitat, a lucrarii: 

Necesitatea si oportunitatea 

de aplicare larga a 

Agriculturii Conservative 

in zona europeana, Rusu, 

T., 30.03.2021. Conferinta 

Internationala: Agricultura 

Conservativa - modalitate 

durabila de gestiune si 

dezvoltare a agriculturii in 

contextul rezilientei 

climaterice in Republica 

Moldova. Chisinau, 29-30 

martie 2021 (51 

participanti). 

 

• Prezentarea online, in calitate de invitat, a lucrarii: Strategia UE în domeniul solului pentru 2030: 

soluri sănătoase pentru oameni, hrană, natură și climă, Rusu, T., Masă rotundă dedicata Zilei 

Mondiale a Solului (World Soil Day), cu tema – Monitorizarea resurselor de sol și gestionarea durabilă 

a terenurilor. 6.12.2021 (32 participanti). 

  
• Lucrare publicata: Solurile saline si alcaline – criterii de stabilire a oportunitatii amendarii. Rusu, 

T., Agricultura 365, Anul IX, nr. 45, septembrie-octombrie 2021, pag. 6-9. ISSN 2343-9580, ISSN-L 

2343-9580, Tipografia Inkorporate Print București. 

 

Plan anual de perfecționare profesională in cadrul OSPA Cluj, nr. 31 din 15.01.2021, elaborat 

de Ing. Bugner Mihaela, a avut ca si scop: identificarea nevoilor de perfecţionare şi pregătire profesională 

a personalului; monitorizarea participarii personalului angajat la diferite forme de perfectionare. Structura 

organizatorică a Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Cluj si temele de pregatire profesionala, 

cuprinse în Planul anului 2021, au fost: 
 

Nr. crt.               Posturi  Data 

I Personal de conducere  

1 Director   

1.1. Cursuri: Cursul organizat de Harrison Consulting and Management - 

Evaluarea SCIM: Raportarea anuala 2021  - Rusu Teodor – Certificat de 

participare nr. 3169510 din 25.11.2021 

25.11.2021 

1.2. Participarea la Conferinte și Simpozioane din domeniul Stiintei Solului 2021 

II Personal funcţii de execuţie  

Compartiment calitate 

2.1. Participarea la Conferinte si Simpozioane din domeniul Stiintei Solului 2021 
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Compartiment financiar, contabil, personal, salarizare, administrativ 

3.1. Cursuri – Expert achiziții publice 2021 

3.2. Participarea la Conferinte si Simpozioane din domeniul Stiintei Solului 2021 

Compartiment studii pedologice si agrochimice, evaluarea terenurilor agricole 

4.1. Prezentarea unui studiu de amenajament pastoral – resopnsabil Horatio 

Fodor 

30 martie 2021 

4.2. Prezentarea unui profil reprezentativ de sol – studiu de teren – 

responsabil Horea Cacovean 

30 septembrie 

2021 

4.3. Prezentarea unei lucrari – studiu a masurii 6.1. – responsabil Stefan 

Bakos 

29 octombrie 2021 

4.4. Participarea la Conferinte si Simpozioane din domeniul Stiintei Solului 2021 

Compartiment analize de laborator 

5.1. Prezentarea de analize: pH, fosfor, potasiu – responsabil Mihaela 

Bugner 

30 iulie 2021 

5.2. Determinarea metalelor grele – responsabil Mihaela Fodor 26 noiembrie 2021 

5.3. Participarea la Conferinte si Simpozioane din domeniul Stiintei Solului 2021 

Compartiment  monitorizare, bonitate, cartografie, editie si multiplicare 

6.1. Intocmirea unei harti pedologice – responsabil Corina Ferent 22 noiembrie 2021 

6.2. Participarea la Conferinte si Simpozioane din domeniul Stiintei Solului 2021 

 
              Participarea in 

calitatea de invitat la Stirile 

PRO-TV pentru a furniza 

informatii legate de situatia 

solurilor: 07.02.2021, Rusu, 

T. - situatia umidității 

solurilor pentru culturile de 

toamna.    
 

Organizarea Workshop-ului (Cacovean, H.) – Aplicații de teren – Solurile din Munții 

Trascăului – OSPA, in perioada 3-5 septembrie 2021, in jud. Alba, cu participarea specialistilor de la 

majoritatea OSPA din tara. Participanti OSPA Cluj: Rusu, T., Cacovean, H., Bakoș, Șt., Gheaja, D., 

Bugner, M., Fodor, M. 

     
 

IV. Relația cu comunitatea 

Sunt respectate cerințele precizate de Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 (actualizată) privind 

Liberul acces la informaţiile de interes public, şi completărilor aduse de: rectificarea nr. 544 din 12 

octombrie 2001; Legea nr. 371 din 5 octombrie 2006; Legea nr. 380 din 5 octombrie 2006; Legea nr. 188 

din 19 iunie 2007; Legea nr. 76 din 24 mai 2012; Legea nr. 144 din 12 iulie 2016. 

În cadrul instituției OSPA Cluj nu au fost înregistrate la nivelul anului 2021, reclamații, recomandări, 

acționări în justiție etc., sau altele precizate de Legea 52/2003 privind transparența decizională. 
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Toate informatiile legate de serviciile oferite de OSPA Cluj sunt prezentate on-line la adresa: 
http://www.ospacluj.ro, iar activitatea OSPA Cluj este prezentata on-line și pe Facebook la adresa: 

https://www.facebook.com/OSPACluj. 

In anul 2021 au fost demarate următoarele masuri de debirocratizare, simplificare a procedurilor 

administrative la nivelul OSPA Cluj: 

 
Nr. 

crt. 

Denumire masura de debirocratizare, simplificare a 

procedurilor adminsitrative 

Rezultate vizate de implementarea masurii 

1 Gruparea serviciilor oferite de OSPA Cluj si organizarea 

posibilitatii de achizitionare in intregime online 

Economisirea resurselor utilizatorilor 

pentru accesarea serviciilor (financiare, 

timp, informaționale, confort etc.) 

2 Dezvoltarea capacitatii si a spectrului de analize in cadrul 

laboratorului OSPA Cluj, astfel incat sa poata fi posibila 

analiza acestora in laboratorul propriu, fara a fi necesara 

deplasarea la alte laboratoare specializate (de exemplu 

pentru metale grele) 

Posibilitatea realizarii tuturor analizelor 

pentru studiile speciale (namoluri etc.) in 

cadrul laboratorului propriu 

3 Optimizarea repartizarii lucrarilor in cadrul OSPA Cluj și 

crearea unor mecanisme de natură să contribuie la 

reducerea timpilor interni pana la finalizarea lucrarilor 

Reducerea timpului necesar finalizarii 

serviciilor contractate de beneficiari 

 
Cresterea gradului de digitizare la nivelul OSPA Cluj. Oficiul de Studii Pedologice si 

Agrochimice Cluj a inceput din anul 2020 și a continuat în anul 2021, implementarea unor masuri privind 

utilizarea noilor tehnologii de comunicare şi a aplicaţiilor informatice în scopul eficientizării activităţii 

institutiei şi a creşterii calităţii serviciilor oferite. Obiectivul acestor masuri este implementarea Agendei 

Digitale Europene 2020 si a OUG nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul 

autorităților și instituțiilor publice (publicată în data de 7 aprilie 2020 în Monitorul Oficial). Principalele 

masuri intreprinse pana in prezent sunt prezentate in continuare:  

 
Nr. 

crt. 

Denumire masura de crestere 

a gradului de digitizare a 

institutiei 

Rezultate vizate de implementarea 

masurii 

 

Contracte atribuite pentru bunuri 

si servicii privind digitizarea 

institutiei; Stadiul fizic si valoric 

al demersurilor realizate 

1. Demersuri efectuate in anul 2020 

1.1. Introducerea semnaturii 

electronice pentru conducerea 

institutiei 

Posibilitatea depunerii semnaturii 

online in cazul documentelor 

semnate electronic 

Achizitia: Digisign 

Realizat: 100% 

1.2. Gruparea serviciilor oferite 

de OSPA Cluj si organizarea 

posibilitatii de achizitionare 

in intregime online 

Economisirea resurselor 

utilizatorilor pentru accesarea 

serviciilor (financiare, timp, 

informaționale, confort etc.) 

Achizitia: nu este cazul 

Realizat: 100% 

2. Demersuri efectuate in anul 2021 

2.1. Actualizarea calculatoarelor 

si a sistemului informatic la 

nivelul institutiei 

Dezvoltarea capacitatii institutiei de 

gestionare electronica a activitatii. 

Promovarea dezvoltării continue. 

Achizitia: Intend Computer SRL  

Realizat: 100% 

2.2. Realizarea bazei de date 

electronice a OSPA Cluj - 

ELO Professional Stocare 

Electronică Documente 

Crearea capacitatii unitare de 

stocare si gestionare a datelor: 

studiilor, serviciilor, aplicatiilor și a 

infrastructurii. 

Achizitia: Konica Minolta 

Realizat: 100% 

 

- În data de 29.09.2021 au fost realizate serviciile de instruire – Soluție Document Management 

OSPA Cluj (Soluție implementare ELO Professional Stocare Electronică Documente) din partea 

Konica Minolta; Training utilizatori: Rusu Teodor, Gheaja Dorina, Olosutean Alina, Ferenț 

Corina, Fodor Horațio, Bakoș Ștefan, Cacovean Horia, Pop Nelu, Bugner Mihaela – Proces Verbal 

nr. 1003 din 01.10.2021. 

http://www.ospacluj.ro/
https://www.facebook.com/OSPACluj
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V. Nerealizări, cu menționarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul) 

Problemele existente în domeniul de activitate derivă din faptul că OSPA este o instituţie care îşi 

desfăşoară activitatea într-un sistem instituţional existent şi problemele sistemului devin, în parte şi 

problemele domeniului de studii pedologice şi agrochimice.  

Astfel OSPA Cluj a realizat în totalitate lucrările aprobate în Lista de investiții pentru anul 2021, 

respectiv 1 UAT pentru jud. Cluj și 5 UAT pentru jud. Bistrița Năsăud în cadrul Sistemului naţional şi 

judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultura (Ordinul MADR 278/2011). Fondurile alocate, pe 

utimii 10 ani, reprezentând tot programul, au asigurat însă numai 18,76% pentru jud. Cluj și 23,44% pentru 

jud. BN față de valoarile solicitate prin Notele de Fundamentare. Pentru programul amenajamente pastorale 

au fost asigurate sume necesare Studiilor pedologice și agrochimice pentru întocmirea amenajamentelor 

pastorale (HG 1064/2013 cu modificarile și completarile ulterioare; HG 214/2017), astfel: pentru jud. Cluj 

54 UAT din 81; pentru jud. Bistrița-Năsăud 41 UAT din 62.  

Beneficiarul ţintă al activităţiilor instituţiei, sectorul agricol, pe termen scurt, este într-o stare de 

dezvoltare incipientă şi cu grad de informare limitat, ceea ce constituie o altă problemă a domeniului 

instituţiei şi totodată o direcţie de acţiune a managementului de a îmbunătăţii promovarea activităţii OSPA. 

Astfel putem menționa lipsa de monitorizare a utilizării fertilizanţilor şi folosirea acestora fără planuri de 

fertilizare; lipsa ciclicităţii studiilor agrochimice pentru administrarea amendamentelor; valorificarea 

incompletă a bazei de date privind solul  în elaborarea strategiilor de dezvoltare rurală şi protecţia mediului 

etc. 
 

VI. Propuneri pentru remedierea deficiențelor  

Analiza diagnostic SWOT elaborată la nivelul Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Cluj, 

arată următoarele. 

 

Punctele tari și oportunități: 

 

Nr. 

crt. 

Factor identificat Probabilitatea 

de producere 

(mare / medie 

/ mică) 

Impact 

(mare / 

mediu / 

mic) 

Implicații 

manageriale 

Modalități de 

fructificare a 

factorului 

1 Factori interni pozitivi: resursă 

umană bine pregătită, experiența 

mare mare Îndeplinirea 

obligaţiilor din 

Îndeplinirea 

sarcinilor de 



15 
 

și reputația angajaților OSPA 

Cluj, dovedită inclusiv prin 

organizarea de conferințe la nivel 

național și internațional; bază de 

date de calitate 

programul de 

management, 

profesionalism, 

calitate și 

responsabilitate 

serviciu, 

performanță 

profesională și 

știintifică 

2 Factori interni pozitivi: resurse 

materiale și financiare bune: 

renovarea completă a sediului 

OSPA Cluj în ultimii 3 ani și 

îmbunătățirea condițiilor de 

lucru; digitizarea arhivei și 

modernizarea laboratorului de 

analize (certificare CertRom) 

mare mare Îndeplinirea 

obiectivelor 

manageriale la 

nivel optim, 

modificarea şi 

adaptarea 

structurii 

cheltuielilor 

Dezvoltarea 

instituției în 

plan 

competitiv, 

calitatea 

serviciilor, 

înnoirea bazei 

materiale 

3 Factori externi pozitivi: 

Interesul sporit al fermierilor și 

mediului privat pentru analize de 

sol (factor de dezvoltare agricolă) 

medie mare Diversificarea şi 

adaptarea 

serviciilor oferite 

beneficiarilor 

Creșterea 

veniturilor din 

mediul privat 

la 28-33% 

4 Factori externi: Strategia UE în 

domeniul solurilor pentru 2030: 

Culegând beneficiile unor soluri 

sănătoase pentru oameni, hrană, 

natură și climă, EUR-

LEX:SWD323 (17.11.2021)  

mare mare Pregătirea 

resursei umane și 

materiale pentru 

a valorifica 

aceasta 

oportunitate 

Acțiunile cheie 

ale strategiei 

implică toate 

activitățile 

realizate de 

OSPA 

5 Factori externi: Lege nr. 246 din 

10.11.2020 privind utilizarea, 

conservarea și protecția solului 

mare mare Implicare în 

elaborarea 

regulamentelor 

necesare 

funcționării legii 

Atribuțiile și 

obligațiile care 

revin MADR 

se realizează 

prin 

intermediul 

OSPA 

 

Punctele slabe și amenințări: 

 

Nr. 

crt. 

Factor identificat Probabilitatea 

de producere 

(mare / medie 

/ mică) 

Impact 

(mare / 

mediu / 

mic) 

Implicații 

manageriale 

Modalități de 

fructificare a 

factorului 

1 Factori interni: personal 

insuficient (număr de posturi 

limitate); compartimentele cu un 

angajat funcționează cu 

dificultate 

mare mare Imposibilitatea 

realizării unei 

dezvoltări 

instituționale 

Solicitarea 

catre MADR a 

unui numar 

mai mare de 

posturi 

2 Factori externi: lipsa 

coordonării și colaborării, în 

vederea elaborării metodologiilor 

de aplicare a legii 246 și a 

Strategiei UE privind solurile, de 

către instituțiile responsabile 

mare mare Imposibilitatea 

realizării 

obiectivelor 

care decurg din 

aceste legi / 

programe / 

strategii 

Implicarea 

proactivă în 

conștientizarea 

problemelor și 

identificarea 

soluțiilor 

 

Principalele propuneri pentru remedierea deficiențelor de funcționare a OSPA Cluj sunt: 

• Îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din programele naționale de gestionare a solurilor, 

respectând legislaţia în vigoare, reglementările care derivă din raporturile de subordonare faţă de 

MADR, DAJ şi ICPA, precum şi reglementările care privesc funcţionarea OSPA. 
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• Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului OSPA Cluj prin participarea în anul 2022 

la conferințe naționale și internaționale și planificarea organizării în august 2022 a unei Conferințe 

Internaționale: Solurile forestiere din Munții Carpați. 

• Aplicarea principiilor de eficienţă, eficacitate şi economie în gestionarea mijloacelor financiare şi 

a resurselor umane şi materiale în urma digitizării activitatii institutiei.  

• Realizarea unor investiții în modernizarea instituției, protecția și conservarea patrimoniului OSPA. 

În acest sens este necesar ca în anul 2022 să fie realizate următoarele: renovarea laboratorului de 

agrochimie si fizica solului, dotarea laboratoarelor astfel incat sa fie posibila acreditarea RENAR. 

• Creşterea calităţii serviciilor OSPA prin creşterea competitivităţii, dezvoltarea prelucrării 

informatizate în elaborarea lucrărilor. 

• Dezvoltarea activităţilor de studii pedologice, agrochimice şi expertiză adaptate la cerinţele 

beneficiarilor. 

• Dezvoltarea OSPA Cluj în plan competitiv, calitatea serviciilor, înnoirea bazei materiale şi 

îmbunătăţirea politicii de resurse umane. Angajarea a cel puțin 4 specialiști în pedologie și 

agrochimie. 

• Diversificare şi completarea obiectului de activitate în conexiune cu identificarea şi atragerea de 

categorii noi de beneficiari. 

• Folosirea eficientă a laboratorului de analize. Preţurile foarte mari la reactivi, sticlărie de laborator, 

utilităţi, comparativ cu valorile rezultate din calcularea OMC (oră medie convenţională), obligă la 

actualizarea anuală a acesteia. 

• Program de întâlniri cu fermieri din județele Cluj și Bistrița-Năsăud și cu preşedinţii formelor 

asociative ale fermierilor. 

 

Director OSPA Cluj, 

Prof. dr. ing. Rusu Teodor 
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Anexa 1 
Din activitatea OSPA Cluj, 2021 
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Anexa 2 

Activități cu studenții în practică la OSPA Cluj, 2021 
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Anexa 3. Arhivare fizică  OSPA Cluj, 2021 

Înainte După 
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Anexa 4. Achiziție Duster, calculatoare și aparatură de laborator (cuptor de calcinare, agitator electric, 

baie de apă), OSPA Cluj, în anul 2021 

     
  

 
 

  

  
  

  


