
ÎN ATENŢIA SOLICITANŢILOR STUDIILOR PEDOLOGICE NECESARE 

ACCESĂRII SUB-MĂSURILOR 4.1 – 6.1 – 6.3 ŞI PENTRU ELIBERAREA AVIZELOR 

PEDOLOGICE PENTRU SCOATEREA TERENURILOR DIN CIRCUITUL AGRICOL 

 

1. În contextul restricţiilor impuse de legislaţia privind pandemia şi pentru evitarea 

aglomerării angajaţilor OSPA cu recepţia documentelor necesare elaborării studiilor şi 

avizelor pedologice, dar şi cu elaborarea/redactarea studiilor/avizelor comandate, 

programul recepţiei documentaţiilor este de luni până (inclusiv) joi, în intervalul 12-

16.30. Nu va avea acces în interiorul OSPA decât un singur solicitant, în sensul că nu se 

acceptă accesul simultan a doi sau mai mulţi solicitanţi în incinta instituţiei. 

2. Întrucât OSPA are un singur inginer pedolog şi avem de elaborat lucrări mari comandate 

şi plătite de MADR, documentaţiile acceptate ca fiind valide sunt centralizate vinerea şi 

transmise inginerului pedolog care va elabora studiile/avizele pedologice în baza unei 

programări pe care ne-o va transmite în fiecare început de săptămână, în funcţie de numărul 

şi gradul de complexitate ale lucrărilor. 

3. Nu se elaborează studii sau avize pedologice în regim de urgenţă sau preferenţial. 

4. Documentele necesare elaborării unui studiu pedologic pentru sub-măsuri sunt prezentate 

mai jos. Pentru evitarea aglomerărilor, documentele de mai jos pot fi trimise prin email, la 

adresa ospatl@yahoo.com (pentru identificarea amplasării parcelelor, a se citi cu atenţie 

subpunctul 4.6). 

4.1. Cerere pentru efectuare studiu/aviz pedologic către OSPA (model pe care îl puteţi 

descărca de pe pagina web : www.ospatulcea.ro). Nu omiteţi nicio cerinţă din cerere. 

Cererea va fi înregistrată şi va fi transmisă solicitantului, cu nr de înregistrare, prin 

email, împreună cu contractul, situaţia de plată şi factura. Regula de achitare a 

lucrării este plata cu ordin de plată (OP), în contul OJSPA Tulcea : 

RO81TREZ64120F330800XXXX, deschis la Trezoreria Tulcea. După achitarea 

contravalorii lucrării menţionată în factură şi transmiterea dovezii plăţii (OP), vom 

demara elaborarea lucrării. 

4.2. Copie certificat unic de înregistrare de la ONRC. 

4.3. Copie carte de identitate. 

4.4. Declaraţia APIA pentru anul în curs, în copie. 

4.5. Fotoplanuri de la APIA, scara 1:10.000, în copie. 

4.6. Schiţa cu amplasamentele solelor, pentru care se solicită studiul pedologic, scara 

1:10.000, de la OCPI, Primărie, firme de cadastru acreditate, cu delimitarea vizibilă 

a suprafeţelor şi identificarea lor în tarlaua şi parcela cărora le aparţin sau 

menţionarea tarlalelor şi a parcelelor, pentru fiecare bloc fizic în parte, în inventarul 

primit de la APIA. Varianta ideală este menţionarea coordonatelor GPS luate de pe 

Google earth. În momentul în care opriţi mouse-ul pe centrul blocului dvs fizic, în 

bara de jos a imaginii apar două coordonate, N şi E, care trebuie menţionate în 

cerere, în dreptul fiecărui bloc fizic. 

4.7. Copie contract de arendare (prima pagină), dacă este cazul. 

5. Pentru eliberarea avizelor pedologice, solicitanţii trebuie să respecte punctele 4.1, 4.2, 4.3 

şi 4.6 de mai sus. 

6. Beneficiarii vor fi contactaţi telefonic pentru a veni să ridice studiile pedologice sau dacă 

este nevoie de lămuriri suplimentare. 

7. Persoană de contact – inginer chimist Donciu Ovidiu, telefon 0746065667. 

 

CONDUCEREA 

mailto:ospatl@yahoo.com
http://www.ospatulcea.ro/

