DESPRE NOI
STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ȘI
VINIFICAȚIE MURFATLAR (S.C.D.V.V. MURFATLAR) a luat fiinţǎ în anul 1942 ca
Stațiunea Experimentală Murfatlar, în prezent este organizată ca instituţie de drept public și de
utilitate publica, cu personalitate juridicǎ, aflată în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"- București (ASAS).
Funcționeaza in baza H.G. 684/2017 și a Legii 45/2009.
Unitatea îşi are sediul în judeţul Constanta, oras Murfatlar, Calea Bucuresti, nr.2, CP
905100, adrese de e-mail: scdvv.murfatlar@asas.ro, scv.murfatlar@gmail.com, tel/fax: 0241
234305, pagina web: www.statiuneamurfatlar.ro.
CIF: RO 2410643.
Pentru euroregiunea de S-E, S.C.D.V.V Murfatlar este recunoscutǎ pentru rolul sau de
coordonare a modernizarii viticulturii dobrogene, ceea ce face sǎ reprezinte o structurǎ de profil
absolut necesarǎ in buna desfasurare a programelor suport pentru modernizarea sectoului vitivinicol romanesc finantate din fonduri europene sau nationale.

STRUCTURA ȘI ORGANIZARE
➢ Sectorul de cercetare: cu personal si 2 laboratoare specializate, unul de ameliorare și
tehnologii în viticultură și altul de tehnologii de prelucrare a strugurilor și chimia vinului.
➢ Sectorul de dezvoltare cuprinde 3 laboratoare experimentale pentru viticultură,
vinificație și producer de material săditor viticol
Sectorul de dezvoltare are rolul de unitate pilot a sectorului de cercetare, fiind astfel
organizat incat sa ofere posibilitatea verificarii rezultatelor obtinute in conditii de productie in
vederea fundamentarii si omologarii lor si cuprinde, pe de o parte, plantatii mama, furnizoare de
coarde altoi și de butași portaltoi, campuri de hibrizi, plantatii comparative, plantatii de incercare;
scoala de vite cu material biologic certificate și standard, poligon experimental cu diferite
tehnologii de cultivare, colectie ampelografică și pe de altă parte, stația pilot de prelucrare a
strugurilor și de obținere a diferitelor tipuri de vinuri.

Misiune, Viziune, Valori

Misiunea SCDVV Murfatlar este de a promova si de a realiza cercetare ştiinţifică în context
national si international în domeniul viticulturii şi al vinificaţiei pentru folosul societatilor
comerciale, private si publice. Dezvoltând inovatia tehnologică pentru beneficiari, SCDVV
Murfatlar creşte competitivitatea acestora atât în Romania cât si în Europa. Activitatea de
cercetare desfasurata promoveaza dezvoltarea economica a societatii pentru bunastarea sociala în
compatibilitate cu mediul inconjurator.
SCDVV Murfatlar ofera dezvoltarea calificarii profesionale personale, care permite ocuparea
unor pozitii cu responsabilitate la nivel de organizaţie, domeniu de activitate specific si alte
domenii stiintifice.
Viziunea noastră este aceea de a fi un important reper în cercetarea din domeniul agriculturii din
România și de a face parte din cumunitatea științifică internațională. De asemenea, ne dorim să
fim un partener de încredere al sectorului viti-vinicol românesc acoperind cât mai mult din
nevoile de cercetare-dezvoltare-inovare ale acestuia.
Valorile de baza ale SCDVV Murfatlar includ transparenţa, responsabilitatea publică,
integritatea, solidaritatea, curajul şi democraţia.
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Persoanele responsabile, care se ocupă cu difuzarea informațiilor publice, la nivelul S.C.D.V.V.
Murfatlar conform deciziei nr. 12 /06.01.2021 sunt următoarele:

Nume și
Prenume
Artem Victoria
Bolos Petru

Sector

Adresa e-mail

Telefon

Cercetare
Dezvoltare

cercetare@statiuneamurfatlar.ro 0241234305
dezvoltare@statiuneamurfatlar.ro 0241234305

SURSE FINANCIARE
Unitatea este finanțată, conform art.11 alin (1) din Legea 45/2009 din venituri proprii și din
subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale.
Raport Bilant contabil la 31.12.2020.
Bugetul aprobat pentru anul 2021

STRATEGIA DE MANAGEMENT INSTITUȚIONAL

