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ORDIN nr. 238 din 27.12.2011

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a oficiilor de studii 

pedologice şi agrochimice teritoriale, structura organizatorică şi atribuţiile acestor instituţii

 în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare 
a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi 
stabilirea numărului de posturi, 

în  temeiul  prevederilor  Hotărârii  Guvernului  nr.  725/2010  privind  reorganizarea  şi 
funcţionarea Ministerului  Agriculturii  şi Dezvoltării  Rurale,  precum şi a unor structuri  aflate  în 
subordinea acestuia, cu modificările şi completarile ulterioare,

având în vedere referatul de aprobare nr. 73553/12.12.2011, privind necesitatea actualizării 
regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a oficiilor de studii pedologice şi agrochimice 
teritoriale,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite următorul:

                                                                      

ORDIN

Art. 1
Se  aprobă  Regulamentul-cadru  de  organizare  şi  funcţionare  a  oficiilor  de  studii  pedologice  şi 
agrochimice teritoriale, denumite în continuare OSPA, structura organizatorică şi atributiile acestor 
instituţii. 

CAPITOLUL I:  Organizarea  şi  funcţionarea  oficiilor  de  studii  pedologice  şi  agrochimice 
teritoriale

Art. 2. 
 OSPA sunt  organizate  şi  funcţionează  în  conformitate  cu prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr. 
751/2010  privind  măsurile  de  reorganizare  a  direcţiilor  pentru  agricultură  şi  dezvoltare  rurală 
judeţene  şi  a  municipiului  Bucureşti,  precum şi  stabilirea  numărului  de posturi  şi  ale  Hotărârii 
Guvernului  nr.  725/2010  privind  reorganizarea  şi  funcţionarea  Ministerului  Agriculturii  şi 
Dezvoltării  Rurale,  precum şi  a  unor  structuri  aflate  în  subordinea  acestuia, cu  modificările  şi 
completările ulterioare.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
                    Bd. Carol I, nr.24, Bucureşti, Sector 3
                   
                        CABINET  MINISTRU 



Art. 3.  

(1) OSPA sunt instituţii publice cu personalitate juridică, în subordinea direcţiilor pentru agricultură 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, şi au denumirea prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului 
nr. 751/2010.
  (2)Coordonarea tehnică a OSPA se asigură de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar cea 
stiinţifică, de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia 
Mediului în Agricultură - ICPA Bucureşti, denumit în continuare ICPA.

Art. 4. 
  
  (1) Directorii  executivi  ai  direcţiilor  pentru agricultură  judeţene vor încheia  contracte  privind 
elaborarea de studii pedologice şi agrochimice pentru suprafaţa agricolă a judeţului, indiferent de 
forma  de  proprietate  asupra  terenurilor  agricole,  necesare  realizării  şi  reactualizării  periodice  a 
Sistemului judeţean de date.
  (2) Pentru realizarea  prevederilor alin. (3)  direcţiile pentru agricultură judeţene vor sprijini OSPA 
pentru  asigurarea  fondurilor  necesare  bunei  funcţionări  şi  realizarea  obiectivelor  prevăzute  în 
prezentul ordin.
 
Art. 5 
  Fiecare OSPA va funcţiona conform regulamentului de organizare şi funcţionare propriu întocmit 
pe  baza  prezentului  regulament-cadru  cu  respectarea  prevederilor  legale  şi  aprobat  prin  decizia 
directorului.

CAPITOLUL II: Atribuţiile oficiilor de studii pedologice şi agrochimice teritoriale
 

Art. 6.
(1) OSPA sunt instituţii publice finanţate din venituri proprii.
(2)  De la  bugetul  de  stat,  prin  bugetul  Ministerului  Agriculturii  şi  Dezvoltării  Rurale,  în  baza 
contractelor încheiate cu direcţiile pentru agricultură judeţene, se alocă fonduri pentru finanţarea 
cheltuielilor anuale necesare:
-  elaborării studiilor pedologice şi agrochimice pentru Sistemului naţional de monitorizare sol-teren 
şi banca de date aferentă pentru agricultură;
-  participării reprezentanţilor OSPA la întrunirea organismelor internaţionale de specialitate;
- realizării şi reactualizării periodice a Sistemelor judeţene de date; 
 (3) Veniturile proprii se constituie şi din fonduri atrase de la alţi beneficiari, decăt cei prevăzuţi la 
alin (2), pentru:
-   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 şi 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;
- 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 necesare aplicării prevederilor legale pentru schimbarea categoriei de folosinţă a 
terenurilor;
-  analizarea  şi  eliberarea  avizului  pentru  documentaţiile  întocmite  de  beneficiari,  necesare  în 
vederea obţinerii avizelor pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor;
- documentaţiile de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor agricole;
- studii pedologice pentru silvicultură;
- studii de specialitate pentru agricultura ecologica;
- studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de redare în circuitul productiv 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 şi alte amenajări agrosilvice;
- studii şi analize de sol specifice privind calitatea terenurilor, poluarea mediului şi altele, solicitate 
de  autorităţile  centrale  pentru  mediu,  agricultură,  finanţe,  industrie  şi  comerţ,  transporturi, 
dezvoltare şi prognoza, etc. 
- 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, reziduuri de pesticide din sol şi plantă;
- analize privind calitatea produselor agricole, în raport cu calitatea solurilor, a apei de irigat,  a 
feritilizării şi tratamentelor fitosanitare;
- cercetări ştiinţifice, inclusiv în câmpurile experimentale proprii şi parcele de referinţă, testări 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 cu privire la protecţia solului;
- supravegherea şi controlul modului de aplicare şi respectare a reglementărilor privind utilizarea 
îngrăşămintelor;
- alte analize care privesc solul, plantele, apa de irigat, îngrăşămintele şi amendamentele.
- îndeplinirea oricăror alte atribuţii în domeniul fondului funciar.

Art. 7.  
Activităţile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3) constituie obiectul de activitate al OSPA.

Art. 8. 
  Soldul anual rezultat  din execuţia bugetului  OSPA rămâne la dispoziţia  acestora,  urmând a fi 
folosit în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

Art. 9.  
  Studiile şi cercetările elaborate în conformitate cu prevederile art. 6 alin (3) se întocmesc potrivit 
cerinţelor beneficiarului, prin contracte, în acord cu metodologiile de elaborare specifice, aprobate 
de legislaţia în vigoare.

Art. 10. 
  Studiile pedologice şi agrochimice care fac obiectul Sistemului de monitorizare sol-teren pentru 
agricultură, realizate prin contractare cu direcţiile pentru agricultură judeţene se vor elabora potrivit 
Normelor de conţinut, aprobate prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.



Art. 11.  
  Studiile pedologice şi agrochimice întocmite, precum şi sistemul judeţean de date sunt folosite de 
direcţiile  pentru  agricultură  judeţene,  pentru  fundamentarea  acţiunilor  specifice  stabilite  de 
Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.  38/2002  privind  întocmirea  şi  finanţarea  studiilor 
pedologice  şi  agrochimice  şi  finanţarea  Sistemului  naţional  de  monitorizare  sol-teren  pentru 
agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, aprobată prin Legea nr. 444/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. 
 Realizarea şi/sau reactualizarea studiilor pedologice şi agrochimice şi a sistemelor judeţene de date 
se fac de OSPA, potrivit reglementărilor tehnice specifice.

Art. 13. 
  Studiile pedologice şi agrochimice şi informaţiile din sistemul judeţean de date, aflate la OSPA, 
reprezintă  bun  proprietate  publică  şi  sunt  accesibile  contra  cost  persoanelor  fizice  şi  juridice 
interesate, cu excepţia cazurilor reglementate potrivit prevederilor legale.

Art. 14. 
(1) Datele din Baza de date a sistemelor de monitorizare sol-teren pentru agricultură, realizată de 
către OSPA, se transmit la ICPA. 
(2)  ICPA,  integrează  Baza  de  date  a  sistemelor  de  monitorizare  sol-teren  pentru  agricultură  în 
Sistemul  naţional  de  monitorizare  sol-teren  şi  realizează  Banca  de  date  pedologice  pentru 
agricultură.
(3) Software-ul de gestiune a bazelor de date de monitorizare sol-teren pentru agricultură  şi de 
expertiză pentru elaborarea studiilor pedologice, precum şi consultanţa şi asistenţă tehnică pentru 
utilizarea acestui software, utilizat de OSPA, se asigură de către ICPA.

Art. 15.
  Datele şi informaţiile din Sistemul judeţean de date, vor fi predate de către OSPA la ICPA, în 
format  electronic,  în  vederea  integrării  în  Sistemul  naţional  de  monitoring  sol-teren  pentru 
agricultură.

Art. 16.
  Datele şi informaţiile din Sistemul de monitorizare sol-teren pentru agricultură, actualizate, vor fi 
puse la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de către ICPA, anual sau la cerere, 
fără plată.

Art. 17
Salarizarea personalului OSPA se face în conformitate cu legislaţia privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice. 

Art. 18.
Compartimentul  analize  de laborator  din  cadrul  OSPA  funcţionează  pentru  analize  specifice 
obiectului de activitate cu avizul favorabil din partea ICPA şi cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare.

Art. 19
Controlul interlaboratoare şi avizarea funcţionării compartimentului analize de laborator din cadrul 
OSPA se vor efectua anual, contra cost, de către ICPA.

Art. 20.  
  La  solicitarea  direcţiei  pentru  agricultură  judeţene,  specialiştii  OSPA,  acordă  sprijin  pentru 
constatarea contravenţiilor privind exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi protecţia amenajărilor de 
îmbunătăţiri  funciare  şi  controlează  modul  în  care  sunt  respectate  normele  privind  evidenţa, 
protecţia, folosirea şi ameliorarea fondului funciar de către toţi deţinătorii de terenuri cu destinaţie 
agricolă, indiferent de forma de proprietate.



Art. 21.
(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile de specialitate, verifică prin sondaj 
calitatea studiilor pedologice şi agrochimice şi modul de tarifare.
(2) În cazul constatării de abateri de la metodologia aprobată MADR va dispune refacerea acestora, 
pe cheltuiala proprie a OSPA.

Art. 22. 
(1)  Directorul OSPA va fi desemnat prin concurs organizat de direcţia pentru agricultură judeteană.
(2) În  cadrul  comisiei  de concurs,  vor participa,  un reprezentant  al  ICPA şi  un reprezentant  al 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
 
Art. 23.
Anual  direcţiile  pentru agricultură  judeţene şi  a  municipiului  Bucureşti  vor  contracta  cu OSPA 
elaborarea de studii pedologice şi agrochimice şi realizarea/reactualizarea sistemelor judeţene de 
date, în limita sumelor alocate cu această destinaţie.

Art. 24. 
Perfecţionarea  personalului  din  cadrul  OSPA  se  realizează  prin  cursuri  de  perfecţionare  pe 
domeniile  de  interes,  prin  participarea  la  congrese,  conferinţe,  simpozioane,  mese  rotunde   cu 
tematică  agricolă  şi  de  protecţia  mediului  şi  alte  forme  de  perfecţionare  necesare  aplicării 
prevederilor  legislative:  financiar-contabil,  resurse  umane,  securitatea  şi  sănătatea  în  muncă, 
prevenirea  incendiilor,  modalităţi  de  intervenţie  în  situaţii  de  urgenţă,  circulaţie  pe  drumurile 
publice etc. Contravaloarea participării  la formele de perfecţionare a personalului se suporta din 
bugetul de venituri şi cheltuieli al  OSPA.  

CAPITOLUL III:  Structura organizatorică  a  oficiilor  de  studii  pedologice  şi  agrochimice 
teritoriale

Art. 25.
OSPA cuprinde în structura sa organizatorică  cadru,  după caz,  în  limita  numarului  de personal 
aprobat prin statul de funcţii, următoarele compartimente:
a) compartiment de studii pedologice, de bonitare a terenurilor agricole şi de utilizare raţională a 
resurselor de teren;
b) compartiment de fond funciar;
c) compartiment de studii agrochimice;
d)  compartiment  de  monitorizare,  evaluare,  control  şi  avertizare  pentru  prevenirea,  limitarea  şi 
combaterea poluării mediului în agricultură;
e) compartiment analize de laborator (pentru: sol, apă, plantă, produse agroalimentare şi alte analize 
specifice obiectului de activitate);
f)  compartiment  cercetări,  verificări,  testări  în  câmpuri  experimentale  şi  parcele  de  referinţă, 
consultanţă şi extensie;
g) compartiment cartografie, multiplicare, difuzare;
h) compartiment financiar-contabil, personal, salarizare, juridic, administrativ.

Art. 26.
Pe  baza  prezentei  structuri  organizatorice  OSPA  va  întocmi  organigrama  cu  compartimentele 
prevăzute la alin (1). În corelare cu numărul de posturi aprobat se pot comasa doua sau mai multe 
compartimente.



Art. 27.
Conducerea OSPA este asigurată de director, care coordonează şi răspunde de întreaga activitate şi 
de contabil-şef, care răspunde de activitatea financiar-contabilă.
 
Art. 28.
  Direcţiile  de specialitate  din cadrul Ministerului  Agriculturii  şi  Dezvoltării  Rurale  vor urmări 
aplicarea prevederilor prezentului ordin. 

Art. 29.
  Prezentul ordin produce efecte începând cu data de 01.01.2012.

MINISTRU

VALERIU  TABĂRĂ


