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1.  Misiune și Viziune  
  
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar (SCDVV Murfatlar) 
a fost înființată în anul 1942, printr-o ordonanță a Ministerului Agriculturii și Domeniilor, în 
Stațiunea Experimentală Viticolă Murfatlar, aflată în subordinea Institutului de Cercetări 
Agronomice al Românieie (ICAR), cu o suprafață de 108,34 ha. 
În anul 1967 ia ființă Institutul de Cercetare și Producție Viti-Vinicolă Valea Călugărească, 
Stațiunea Experimentală Murfatlar trecând în subordinea acestuia. 
 După anul 1990 stațiunea  rămâne în subordinea Institutul de Cercetare și Producție Viti-Vinicolă 
Valea Călugărească și a Ministerului Agriculturii ca din anul 2002 să treacă în subordinea 
Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorge Ionescu Șișești” – București, sub actuala 
denumire. 
În anul 2017,  prin HG 687/2017 stațiunea se reorganizează, ca instituție publică, având în 
administrare 190 ha teren din care 108,34 proprietate ASAS.   
  
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 România cât și în Europa. Activitatea de cercetare 
desfășurată promovează dezvoltarea economica a societății pentru bunăstarea socială în 
compatibilitate cu mediul inconjurator. 
SCDVV Murfatlar ofera dezvoltarea calificării profesionale personale, care permite ocuparea unor 
poziții cu responsabilitate la nivel de organizaţie, domeniu de activitate specific și alte domenii 
științifice. 
 
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 organizaționale ale SCDVV Murfatlar sunt: competenţă profesională, creativitate, 
inventivitate, onestitate, responsabilitate, spirit de echipă, abilităţi de comunicare, flexibilitate, 
performanţă şi etică.  

Strategia de Dezvoltare Instituțională rezultă din Strategiile Europene, Naționale în domeniul 
agriculturii, luând în considerare următoarele:  
- Obiectivele strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare, prioritățile, provocările și 

nevoile naționale;  
- Punctele tari ale regiunii sau ale țării, avantajele competitive și potențialul pentru excelență. 

Ea are ca scop:  
- Crearea de locuri de muncă bazate pe cunoștere;  

- Creșterea valorii adăugate a produselor agricole;  
- Implicarea actorilor de pe lanțul alimentar în cercetare;  
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- Stimularea inovării;  
- Exploatarea economică a oportunităților și a tendințelor emergente;  
- Asigurarea sinergiilor dintre SCDVV Murfatlar și partenerii de cooperare;  
- Îmbunătățirea cooperării cu alte organizații interesate de inovare, custere regionale.  

  

2.  Analiza SWOT   
  
Analiza SWOT definește Strategia de Dezvoltare Instituțională a SCDVV Murfatlar.  
  

2.1  Puncte tari  
  
2.1.1 Personal   
Numărul mediu al angajaților SCDVV Murfatlar  în 2021, decembrie, este de 54. Sursele de 
personal au fost:  

− Absolvenții universității cu care avem colaborări și care fac practică la SCDVV Murfatlar: 
Universitatea Ovidius specializările Agricultură, Biologie, Ecologie, Chinie, Economie. 

                
 
 Figura 1. Structura personalului după 
vârstă  
  
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Structura personal cercetare  
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La rândul nostru SCDVV Murfatlar a fost sursă de personal de bună calitate pentru instituții 
guvernamentale (ONVPV), iniversitati, unități de profil viti-vinicol și alte industrii.  
 
De-a lungul timpului, personalul din cercetare a accesat proiecte de cercetare și proiecte finanțate 
din fonduri structurale:  

− Proiecte desfășurate în cadrul Planului Național de Cercetare I (PNCDI I);  

− Proiecte desfășurate în cadrul “Programului de Cercetare de Excelență“ (CEEX);  

− Proiecte desfășurate în cadrul Planului Național de Cercetare II (PNCDI II);  

−  POS CCE, Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” 
- ADER 2020. 

Sectorul de dezvoltare a accesat programul de reconversie al plantatiilor viticole, inlocuind 120 
ha de vii, cu plantatii noi, performante, cu soiuri de calitate, creatii proprii sau recomandate 
pentru podgorie. 

În acest moment dispune de infrastructură de  bună calitate, care acoperă nevoile pentru o cercetare  
aplicativă. Echipamentele de cercetare sunt incluse în fluxurile a 2 laboratoare și 3 stații 
experimentale pilot:  
1. Laboratorul de ameliorare și tehnologii în viticultură  
2. Laboratorul de tehnologii de prelucrare a strugurilor și chimia vinului;  
3. Stație experimentala pentru viticultură;  
4. Stație experimentală pentru producere de material săditor viticol;  
5. Stație experimentări pentru vinificație.  
  
De asemenea, SCDVV Murfatlar oferă condiții de lucru cercetătorilor  privind mediul ambiant, 
accesul la literatură și materialele necesare activității.  
  
  
 2.1.3  O activitate de cercetare și de dezvoltare tehnică a infrastructurii (RTDI) foarte 

dinamică și continuă realizată în cadrul unor proiecte naționale și internaționale 
împreună cu institute de cercetare-dezvoltare recunoscute   

  

SCDVV Murfatlar a dobândit cunoștințe și experiență internațională prin desfășurarea de proiecte 
comune cu organizații de cercetare-inovare remarcabile (Univ. Catolica Sacro Cuere Piacenza- 
Italia, INRA-E-Dijon Franța, UPV Spania, Agroscope Elvetia, Fraunhopfer- Germania, etc.).  

SCDVV Murfatlar a fost implicată în 3 de proiecte europene si international cum ar fi:  

- 1 Core Organic;  
- 1 Horizon 2020 
- 1 ICT;  
- Colaborare bilaterala cu Coreea de Sud 
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2.1.4 Membru al asociațiilor profesionale naționale si international 

SCDVV Murfatlar  este membra a ISHS – International Society for Horticulture Sciences- 
Leuven Belgia, SRH- Socientatea Romana pentru Horticultura, ARAD – Asociatia Romana 
pentru Dezvoltare Durabila, Cercetatori ai statiunii sunt membri ai ADAR - Asociatiei 
Degustatorilor Autorizati din Romania. 

 
2.1.5  Bună colaborare cu unitati din sectorul viti-vinicol, universități, organizații de 

cercetare, ONG-uri și autorități  
  
SCDVV Murfatlar colaboreaza cu fermele viticole si cu cramele din zona de influenta- Dobrogea. 
Avem o stransa colaborare cu Universitatea Ovidius, asigurand practica studentilor si 
implementarea in teren a lucrarilor de licenta, master si doctorat. 
Derulam proiecte de cercetare si colaborari multianuale cu statiuni de profil viti-vinicol, Institutul 
de Fizica Nucleara, ICSI- Rm. Valcea, INOE Cluj-Napoca, etc. 
Colaboram la emiterea de acte normative cu ONG-uri de profil si cu autoritatile regionale si 
nationale. 
   
2.1.6  Implementarea sistemelor de calitate  
Laboratorul de analize fizico-chimice la struguri si vin lucrează sub standardul SR EN ISO/CEI 
17025 și oferă servicii de terță parte pentru controlul calității produselor viti-vinicole. 
Laboratorul este autorizat MADR.  
SCDVV Murfatlar  este în proces de implementare a sistemului de calitate FSSC 22000 și a 
sistemului de control intern.   
  
 

2.2 Puncte slabe  
−  Resurse insuficiente pentru dezvoltarea de noi domenii de cercetare sau pentru dezvoltarea 

celor existente;  

−  Număr redus de publicații științifice, în principal, articole cotate ISI, luând în considerare 
numărul relative mare de proiecte de cercetare și colaborări;  

−  Brevete insuficiente si obtinute doar la nivel național;  

−  Număr insuficient de proiecte internaționale  

−  Management al proprietății intelectuale nedezvoltat;  

−  Capacitate de marketing scăzută pentru rezultatele cercetării;   

  
  
2.3 Oportunități pentru dezvoltarea SCDVV Murfatlar:  
 −  Sectorul viti-vinicol are un mare potențial în România și Europa;  
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 −  Număr mare de companii procesatoare în domeniul vinicol la nivel național, european 
și internațional;  

 −  Politici și reglementări europene în domeniu;  

 −  Creșterea gradului de conștientizare al consumatorilor privind calitatea alimentelor, 
inclusive a celor cu provenienta viti-vinicola în menținerea sănătății;  

 −  Creșterea cerințelor consumatorilor pentru noi produse alimentare sănătoase;  

 −  Interes în sistemul de educație în domeniul agro-alimentar;  

 −  Piață competitivă;   

 −  Necesitate mărită de produse alimentare personalizate în funcție de necesitățile 
consumatorilor;  

 −  Disponibilitate de fonduri europene (inclusiv fonduri structurale) pentru sectorul de 
cercetare-dezvoltare;  

 −  Interes crescut al retailer-ilor pentru vânzarea de produse alimentare sănătoase, 
inclusive vinuri ecologice;  

  
−  Vizibilitate mai mare a SCDVV Murfatlar  și recunoaștere la nivel internațional.  

2.4 Amenințările vin din:  
 - Dialog insuficient cu părțile interesate din sector 

- Fonduri publice insuficiente pentru cercetare națională în domeniu;  
- Interesul scăzut al industriei de profil în transferul de tehnologie și inovare;  
- Reducerea de fonduri pentru cercetare influențată de lipsa de programe naționale dedicate 

(de exemplu, programul de inovare);  

- Scăderea interesului oamenilor pentru a lucra în cercetare, din cauza lipsei de stimulente;  

- Concurența internațională dură între instituțiile de C&I pe piața europeană.  
  

3. Obiective ştiinţifice strategice  
  
Obiectivele științifice ale activităților SCDVV Murfatlar  sunt legate de:  
 

Daca se ia in considerare misiunea SCDVV Murfatlar, oportunitatile si amenintarile si de 
asemenea punctele forte de creatie, pentru atingerea acestor obiective este nevoie de: 

 strategie de construire, menita sa conduca SCDVV Murfatlar la o "cotă de piaţă" cât 
mai ridicată intr-o lume care traversează o criză economică şi care poate depăşi această 
criză prin valorile inteligenţei umane concretizate prin rezultatele de cercetare ştiinţifică 
cu aplicabilitate în economia reală.  

 abilitatile si competentele angajaţilor SCDVV Murfatlar, structura organizatorica 
(elastica, dar care permite o planificare) si posibilitatile de monitorizare ale 
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performantelor si de interventie pentru corectarea abaterilor pentru In aplicarea 
strategiei.  

 un management care va avea ca principala sarcina sa actioneze in vederea indeplinirii 
obiectivelor strategice prin realizarea obiectivelor specifice prezentate în continuare si 
sa efectueze eventuale modificari în cadrul planului de acţiune, instrument pentru 
implementarea strategiei. 

  

 

4. Obiective specifice 
 
 4.1.Obiective specifice în domeniul cercetare – dezvoltare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitatea de cercetare a SCDVV Murfatlar constă în:  

Obiective strategice 
- ridicarea performantelor 

stiintifice si de inovare; 

- cresterea vizibilitatii 

nationale si 

internationale. 

 

Obiective specifice pentru cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică 

- cresterea valorica din punct de vedere stiintific si economic a 
activitatii de cercetare dezvoltare atat in domeniul sau specific 
cat si in domenii conexe; 
- armonizarea directiilor de cercetare cu politica nationala si 
integrarea lor in politica de cercetare a Uniunii Europene, prin 
parteneriate si asocieri cu institute de prestigiu, universitati, 
firme; 
- necesitatea cercetarii si dezvoltarii de produse, tehnologii 
care sa respecte normele de mediu; 
- armonizarea standardelor romanesti la normativele europene; 
- crearea conditiilor materiale si de dotare in scopul abordarii 
de noi tematici si directii de cercetare (achizitia de 
echipamente performante); 
- cresterea aportului societatilor comerciale in finantarea 
cercetarilor efectuate de SCDVV Murfatlar; 
- crearea conditiilor de diseminare a rezultatelor cercetarii prin 
sustinerea logistica (calculatoare, birotica) cat si prin 
sustinerea participarii cercetatorilor la seminarii, conferinte 
nationale si internationale (crearea posibilitatii de stabilire de 
noi contacte si eventual consortii); 
- cresterea vizibilitatii interne si internationale prin 
organizarea de manifestari stiintifice, participari la acestea, 
cresterea numarului de articole publicate in reviste de 
circulatie internationala; 
- cresterea numarului de articole publicate în reviste de 
specialitate indexate ISI; 
- cresterea numarului de brevete; 
- organizarea de actiuni pentru promovarea unui dialog între 
mediul de cercetare şi mediul de afaceri pentru imbunatatirea 
perceptiei si atitudinii publice şi private privind contributia la 
beneficiile economice, sociale si culturale ale cercetării şi 
mediului de afaceri si comunitatii in general. 
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Cercetare fundamentală: crearea de clone şi soiuri valoroase adaptate condiţiilor 
ecosistemelor  din Dobrogea, rezistente la seceta, ger şi atacul bolilor şi dăunătorilor; colecţie 
ampelografică, poligoane de cercetare cu noile soiuri - creaţii proprii si ale staţiunilor viticole din 
ţară şi străinătate, soiuri rezistente la atacuri de boli ca fond de germoplasmă. 

Cercetare aplicativă: tehnologii specifice privind viticultura biologică; protecţia integrată 
în plantaţiile viticole; combaterea biologică a moliei strugurilor; microbiologia vinului; metode 
moderne de analiză şi control a calităţii vinurilor şi a băuturilor spirtoase. 
            Dezvoltare tehnologică: metode de utilizare a capcanelor cu feromoni în viticultură; 
introducerea tehnologiilor noi în producerea viţelor altoite certificate;  metode moderne de 
conditionare si stabilizare a vinurilor, tehnologii moderne de producere a diferitelor categorii şi 
tipuri de vinuri. 
 
4.2. Obiective specifice în domeniul inovării, transferului tehnologic şi serviciilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiective 
strategice 

- Asigurarea 

competitivitatii 

economice a 

beneficiarilor; 

- Imbunatatirea 

cooperarii intre 

institut si 

industrie, mai ales 

prin dezvoltarea 

de parteneriate 

public private. 

 

Obiective specifice pentru inovare, transfer tehnologic şi 
servicii 

- crearea conditiilor materiale si de dotare in scopul satisfacerii mai 
prompte a solicitarilor beneficiarilor din viticultură şi vinificaţie (SA, SRL, 
IMM) privind producerea de material săditor certificat, testarea de noi 
pesticide, elaborarea de procedee de obţinere a sortimentelor de vinuri etc, 
in conditiile respectarii prevederilor protectiei mediului si a protectiei 
muncii prin: 

 repararea si modernizarea echipamentelor existente, dotarea cu noi 
echipamente mai performante, cresterea productivitatii si calitatii 
produselor; 

 dezvoltarea in continuare a sectorului de marketing si vanzari in 
scopul identificarii de noi beneficiari precum si de noi produse din 
domeniul specific de activitate; 

 diversificarea ofertei de servicii prin extinderea si acreditarea de noi 
laboratoare; 

 redimensionarea statiilor pilot in vederea eficientizarii utilizarii 
spatiilor si reabilitarea lor; 

 casarea si valorificarea utilajelor iesite din uz; 
- cresterea numarului de tehnologii si produse transferate in industrie prin 
înfiinţarea Centrului de Transfer Tehnologic, capabil sa monitorizeze 
aceasta activitate (inclusiv crearea bursei cererii si ofertei de tehnologie si 
servicii); 
- certificarea şi recertificarea periodica a sistemelor integrate de calitate 
conform standardelor  ISO 17025, ISO 18000, ISO 22000/ HACCP 
- participarea la targuri si expozitii cu exponate, afise, cataloage pentru 
promovarea produselor si serviciilor; 
- participarea la licitatiile interne pentru livrarea de produse si servicii 
specifice organizaţiei, atat singur cat si in parteneriate cu alte unitati. 
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 Rezultatele obţinute se concretizează prin obţinerea de noi clone şi soiuri de viţă de vie, producere 
de material săditor certificat, testare de noi pesticide în vederea omologării lor, procedee de 
obţinere a sortimentelor de vinuri albe şi roşii seci, demiseci, demidulci; SCDVV este autorizat 
pentru proiectarea şi înfiinţarea plantaţiilor viticole, efectuarea controlului calităţii vinurilor din 
zona Dobrogei. 
Beneficiarii sunt producători viti-vinicoli din zonele viticole dobrogene şi din ţară. 
 
 
4.3. Obiective specifice în domeniul economico – financiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cresterea volumului de venituri se va face atat pe baza cresterilor veniturilor din cercetare cat si a 
celor din surse atrase (productie experimentală, transferuri tehnologice, cercetare cu terti, etc.) In 
acelasi timp va fi tinut sub control nivelul cheltuielilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiective strategice 
- Cresterea potentialului de CDI 

prin: 

 formarea profesionala 

continua si asigurarea unei cariere 

in cercetare; 

 dezvoltarea institutionala. 

- Imbunatatirea cooperării intre 

organizaţie si industrie, mai ales 

prin dezvoltarea de parteneriate 

public private; 

- Dezvoltarea parteneriatalor CDI 

cu institute si universitati. 

 

Obiective specifice în domeniul economico 
- financiar 

- cresterea in mod continuu a cifrei de afaceri cu cel 
putin 5% pe an, astfel incat la nivelul anului 2025, 
sa se atinga urmatorii parametrii: 
 cifră de afaceri pe angajat  
 reducerea productiei neterminate sau pe stoc. 
- urmarirea riguroasa a costurilor pe fiecare tip de 
activitate si produs/tehnologie realizat(ă) si 
reducerea continua a acestora; 
- eficientizarea activitatii de servicii catre terti prin 
imbunatatirea activitatii de planificare, urmarire si 
realizare a veniturilor; 
- perfectionarea compartimentului de marketing,  
- dezvoltarea paginii de web şi a magazinului pe 
site-ul www.statiuneamurfatlar.ro care sa prezinte 
oferta SCDVV Murfatlar intr-o maniera atractiva, 
atat in limba romana cat si in limba engleza. 
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4.4.Obiective specifice în domeniul resurselor umane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiective strategice 
- Cresterea potentialului de CDI 

prin formarea profesionala 

continua si asigurarea unei cariere 

in cercetare; 

- Dezvoltarea resurselor umane ale 

institutului; 

- Dezvoltarea parteneriatalor CDI 

cu institute si universitati; 

- Cresterea vizibilitatii nationale si 

internationale; 

Obiective specifice în domeniul 
resurselor umane 

- comunicarea permanenta catre salariati a 
obiectivelor privind politica institutului, inclusiv a 
planului de acţiune in scopul constientizarii 
acestora, a realizarii la termen a masurilor propuse 
si a motivarii acestora  
- identificarea sectoarelor de cercetare care au 
ramas descoperite cu personal de specialitate si 
atragerea catre cercetare a absolvenţilor de 
invatamantul superior care pregăteşte specialişti în 
domeniul viticulturii şi vinificaţiei; 
- reducerea miscarilor de personal prin diminuarea 
"iesirilor" dintre cercetatorii valorosi prin 
acordarea unor drepturi salariale motivante; 
- ridicarea calitatii profesionale a salariatilor in 
vederea cresterii capacitatii lor de a face fata 
mediului concurential din Uniunea Europeana prin 
trimiterea la specializari la universitati si institute 
de prestigiu din strainatate; 
- ridicarea potentialului de cercetare la licitatiile 
nationale de proiecte organizate, precum si in PC7, 
prin specializarea potentialilor directori de 
proiecte, in managementul si administrarea 
proiectelor de cercetare dezvoltare; 
- cresterea performantelor profesionale ale 
salariatilor din domeniul administrativ, marketing, 
prin cursuri de perfectionare si specializare pe 
profil, in utilizarea tehnicii actuale si eventual de 
dobandire a cunoştinţelor de limbi straine; 
- dezvoltarea si asigurarea unui climat de lucru 
adecvat, a unor locuri de munca civilizate care sa 
intruneasca toate cerintele normelor PSI, PM, PM; 
- cresterea gradului de motivare prin imbunatatirea 
salarizarii. 
- intinerirea personalului (scaderea anuala a varstei 
medii a angajatilor). 
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4.5.Obiective specifice în domeniul investiţiilor / instituţional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiective strategice 
- Cresterea potentialului de CDI 

prin dezvoltarea institutionala; 

- Imbunatatirea cooperarii intre 

institut si industrie, mai ales prin 

dezvoltarea de parteneriate public 

private; 

- Dezvoltarea resurselor umane ale 

institutului. 

Obiective specifice în domeniul investiţiilor 
/ instituţional 

- alocarea de fonduri proprii si atragerea de fonduri, 
pentru angajarea unui plan de investitii ambitios pe 
o perioada de cel putin 6 ani; 

- continuarea politicii de investitii in special cu 
echipamente de laborator (de caracterizare) si de 
reparare a aparatelor/utilajelor foarte performante, 
valoroase; 

- continuarea eforturilor de dotare si acreditare a 
unor laboratoare; 

- modernizarea spatiilor de lucru, a birourilor, cu 
respectarea reglementarilor legale din domeniul 
muncii; 
- reamenajarea vestiarelor; 
- amenajarea de noi laboratoare prin 
redimensionarea statiilor pilot; 
- reabilitarea cladirii Institutului, refacerea 
hidroizolatiilor, zugravirea si vopsirea exterioarelor; 
- amenajarea unei intrari in SCDVV Murfatlar 
pentru a crea o impresie de siguranta si soliditate 
economica in fata vizitatorilor externi; 
- intretinerea spatiilor verzi ale SCDVV Murfatlar; 
- mentinerea curateniei in SCDVV Murfatlar; 
- asigurarea conditiilor impuse de PSI si PM; 
- asigurarea conditiilor de utilizare legala a soft-
urilor; 
- implicarea in dezvoltarea de parteneriate public 
private;  
- înfiinţarea şi dezvoltarea unui Centru de Transfer 
Tehnologic 
- intinerirea personalului (scaderea anuala a varstei 
medii a angajatilor). 
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4.6.Obiective specifice în domeniul parteneriatului 
Capacitarea de colaborare, inclusiv in cadrul unor parteneriate public private, reprezinta o conditie 
esentiala pentru atingerea misiunii SCDVV Murfatlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Obiective strategice 
- Imbunatatirea cooperarii intre 

institut si industrie, mai ales prin 

dezvoltarea de parteneriate public 

private; 

- Dezvoltarea parteneriatelor CDI 

cu institute si universitati. 

Obiective specifice în domeniul 
parteneriatului 

- incheierea de colaborari interne si externe 
pentru asigurarea schimburilor de idei si 
experienta, pentru pastrarea competitivitatii si 
pentru cucerirea unor piete noi. 
- colaborarea cu institutiile de cercetare si 
invatamant din Romania; o importanta 
deosebita va fi acordata colaborarii cu 
universitati si institutii selectate; 
- se vor avea in vedere mai ales acele 
parteneriate care asigura beneficiarilor solutii 
inovative complete. 
- cresterea importantanţei parteneriatelor cu 
industria, pentru familiarizarea cu nevoile 
acesteia si pentru mentinerea/castigarea unui 
loc pe piata. 
- acordarea unei atenţii deosebite 
parteneriatelor cu acele institutii in care 
lucreaza fosti colaboratori. 
- extinderea parteneriatelor extra europene (de 
exemplu Coreea de Sud, China, Rusia) 
deoarece astfel se va asigura accesul la noi 
piete. 
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6. Analiză financiară SWOT   
  
Chiar daca SCDVV Murfatlar este o organizație cu aproximativ 60-70% din fonduri asigurate prin 
autofinanțare, își poate asigura și crește resursele financiare prin proiecte de cercetare, 
valorificarea produselor proprii și servicii.  
In ultimii 3 ani resursele financiare au crescut continuu  
   
În 2021, valoarea bugetului a crescut datorită fondurilor APIA pentru programul de reconversie al 
plantatiilor viticole.   
  
Puncte tari  
Veniturile actuale provin din:   
• Proiecte în curs de desfășurare: 2 proiecte PNIII, 

8 proiecte sectoriale (ADER),  3 proiecte  H2020 si un 
proiect bilateral cu Coreea de Sud.   

• Servicii de analize de laborator si avizare proiecte 
infiintare plantatii;  

• Producție;  
  

Puncte slabe  
• Exploatare comercială pe piață scăzută a 

rezultatelor cercetării;  
• Expertiză scăzută în domeniul de transfer 

tehnologic și valorificarea rezultatelor 
proiectelor;  

• Abordare  de  marketing 
 insuficient dezvoltată.  

  
  

Oportunități  
• Aplicații proiecte cercetare în 2022-2025.   
• In derulare – proiecte de instalare a sistemului de 

irigat prin picurare – cu sprijin European prin APIA 
• În aprobare: 1 proiect investitii in crame cu supiort 

European prin APIA;  
• In pregatire program de reconversie plantatii viticole, 

soiuri de vin si de masa 
• Servicii pentru actori sectorului viti-vinicol  

Amenințări  
• Reducerea fondurilor pentru cercetare , 

influențată de lipsa programelor 
naționale dedicate  
(programe de Inovare);  

• Descreșterea interesului industriei în 
transferul de cunoaștere, tehnologie și 
inovare.  

 
Prognoza situației financiare pe următorii 5 ani este prezentată mai jos:   

Venituri/Cheltuieli   2021  2022   2023  2024  2025  

Venituri   8000 11600  12400 13640 13640 

Cheltuieli, din care   8000 11600  12400 13640 13640 

Salarii   4000 4500  5000 5500 5500 

Deplasări   50 50  100 110 110 

Materii prime și materiale   1000 1200  1200 1320 1320 

Consumabile   1200 1200  1300 1430 1430 

Servicii   200 250  300 330 330 
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Utilități   350 500  600 660 660 

Dotări echipamente   900 3600  3600 3960 3960 

Construcții   0 0  0 0 0 

Altele   300 300  300 330 330 

±   0 0  0 0 0 

 
 
7. Infrastructură: plan de investiții și strategie  
  
Planul de investiții, pe următorii 4 ani, va include echipamentele necesare pentru cercetare în 
proiecte pe prioritățile menționate în capitolul 4. 
 
Pentru creșterea capacității de cercetare-dezvoltare in laboratoarele experimentale ale SCDVV 
Murfatlar se are în vedere înlocuirea echipamentelor vechi, uzate moral, dar și achiziționarea de 
noi echipamente sau up-gradarea celor existente cu scopul de a le eficientiza și de a fi conforme 
cu standardele de metode în vigoare.  
  
 

8. Transfer de tehnologie și atragere de fonduri non-publice  
  

− Protocoalelor de analize in curs de acreditare RENAR în vederea realizării de servicii de 
analize de laborator atât în favoarea companiilor din domeniu, cât și în favoarea 
autorităților;  

− Activități de consultanță și asistență tehnică oferite companiilor;  

− Activităților de dezvoltare și inovare realizate prin proiecte, dar și din veniturile proprii ale 
institutului și constau în realizarea de produse noi, sanogene, utilizând surse de materii 
prime diversificate.  

 

9. Parteneriate strategice și vizibilitate: evenimente, comunicări, 
colaborări  

  
SCDVV Murfatlar urmareste valorificarea mai buna  a activitatii de cercetare și dorinta de a  deveni 
o voce competentă și respectată în domeniu, prin urmatoarele activitati:  

- Diseminarea rezultatelor cercetării unei audiențe largi;  
- Contribuirea la educarea la scară largă a publicului;  
- Contribuirea la dezvoltarea industriei viti-vinicole din România prin transferul de bune 

practici;   
- Impactul asupra politicilor și practicilor din România.   
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Produsele de comunicare ale SCDVV Murfatlar sunt: articole științifice, cărți, broșuri, alte 
resurse informative, comunicate și conferințe de presă, website și alte resurse web, evenimente 
științifice, prezentări, workshop-uri, newsletter, studii, rapoarte științifice.    
Mesajele noastre sunt destinate:  

- Comunității științifice – publicații specializate, website, evenimente științifice;   
- Stakeholders – seminarii și informări media;  
- Audienței la scară largă - TV/radio, materiale printate, școli și universități, ziua ”porților  

deschise”, internet.   
  
În ceea ce privește parteneriatele și colaborările, avem în vedere stabilirea de parteneriate 
strategice pe domenii specifice de activitate (participare în clustere și asociații) și colaborări de 
înaltă calitate la nivel național și internațional.  
  
Acțiuni permanente pe care trebuie să le luăm în considerare:  
1. Crearea de parteneriate viabile și stabile la nivel național pentru accesarea de fonduri pe 

programele naționale, fonduri structurale sau programe regionale;  
2. Crearea de parteneriate și intrarea în consorții de calitate la nivel european;  
3. Investigarea posibilităților de colaborare cu organizații de cercetare din țări terțe;  
4. Creșterea vizibilității institutiei în mediul privat;  
5. Crearea de parteneriate cu companii private de profil, dar și de publicitate și comunicare;  
6. Participarea ca membru în clustere, asociații profesionale;  
7. Continuarea colaborărilor cu media și asociațiile non-guvernamentale  

 


