
 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2021 

AL STAȚIUNII DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

POMICULTURĂ BISTRIȚA 

 

Profil organizațional.  SCDP Bistrița are ca obiect principal activitatea de cercetare-

dezvoltare în domeniul pomiculturii, fiind reorganizată prin HG 422/2017. Prin activitatea pe 

care o desfășoară, SCDP Bistrița are misiunea de a aborda tematici de cercetare care să 

contribuie la progresul pomiculturii din zona sa de influență (Transilvania), dar și a pomiculturii 

românești în general. De asemenea, SCDP Bistrița are misiunea de a aborda tematici de cercetare 

care să contribuie la creșterea vizibilității cercetării pomicole românești pe plan internațional. 

 

Date de contact: Bistrița, Drumul Dumitrei Nou, nr. 3, cod 420127, județul Bistrița -

Năsăud, tel. 0263-217895, e-mail: SCDP.Bistrita@asas.ro. 

 

Rezultatele implementării Plaului strategic instituțional. Activitățile de cercetare-

dezvoltare de la SCDP Bistrița în anul 2021 au vizat continuarea implementării Strategiei de 

dezvoltare a unității (2020-2024) elaborată de directorul instituției și aprobată în sedința 

Consiliul de administrație din data de 30.01.2020.  Astfel, eforturile au fost îndreptate spre 

creșterea performanței celor două sectoare - cercetare și dezvoltare - pornind de la situația 

existentă la începutul anului 2021. Rezultatele implementării strategiei sunt prezentate detaliat 

în Raportul activității de cercetare-dezvoltare desfășurată la SCDP Bistrița în anul 2021, 

putând fi vizualizate accesând linkul 

http://www.scdp-bistrita.ro/media/documente/RAPORT%20DE%20ACTIVITATE%20%202021.pdf 

 

Priorități pentru perioada următoare: Realizarea obiectivelor de cercetare-dezvoltare în 

conformitate cu Strategia de dezvoltare a unității (2020-2024) 

 

Transparență instituțională: 

 

Bugetul SCDP Bistrita in exercitiul financiar 2021 

 

Necesarul de finanțare de la buget (subvenție)  în completarea veniturilor proprii a 

acoperit in anul 2021 valoarea plăților pentru activitatea curentă, in special plata cheltuielilor de 

personal. 

Execuția privind finanțarea de la bugetul de stat (subvenție) s-a realizat în proporție de 

97%. Astfel, Bugetul de Venituri si Cheltuieli al  SCDP BISTRITA pentru exercitiul financiar 

2021 se prezintă după cum urmează: 

1. Total venituri : 3.533 mii lei, din care: 

-  total venituri proprii în valoare de 1.092 mii lei,  

-  subvenții in valoare de 2.413  mii lei,  

-  sume utilizate din excedentul precedent  28 mii lei. 
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2. Total cheltuieli 3.473 mii lei, structurate după cum urmează: 

- cheltuieli de personal 2.320 mii lei; 

- cheltuieli cu bunuri și servicii 1.063 mii lei; 

- investiții 90 mii lei. 

In conformitate cu Contul de Rezultat Patrimonial, anexă la bilanțul contabil, SCDP 

Bistrița a încheiat exercițiul financiar 2021 cu venituri totale în sumă de 4.012 mii lei, din care 

venituri proprii în cuantum de 1.599 mii lei. Indicatorul “Venituri totale” a fost realizat într-un 

procent de 100,4%, deoarece față de un cuantum planificat de 3.995 mii lei, s-au realizat venituri 

totale într-un cuantum de 4.012 mii lei. 

In ceea ce privește structura veniturilor totale, veniturile proprii planificate în cuantum de 

1.250 mii lei au fost realizate într-un cuantum de 1.599 mii lei, respectiv 127,92%. 

Indicatorul “Cheltuieli totale” a fost realizat într-un procent de 92% (procent inferior 

celui de realizare a veniturilor totale), astfel, față de cuantumul planificat al cheltuielilor totale în 

suma de 3.995 mii lei, s-au efectuat cheltuieli totale în cuantum de 3.665 mii lei, ceea ce a 

condus la majorarea profitului net. Astfel, indicatorul “Profitul net” planificat într-un cuantum de 

30 mii lei, a fost realizat într-un cuantum de 347 mii lei, cu o creștere semnificativa (1156%). 

 

 

 

Informații despre litigii în care este implicată instituția 

 

În cursul anului 2021, SCDP Bistrița a fost implicata în cinci dosare aflate pe rolul 

instanțelor de judecată, după cum urmează: 

➢ Dosarul nr. 783/33/2017 aflat pe rolul Curtii de Apel Cluj, iar mai apoi pe rolul I.C.C.J., care 

are ca obiect „anulare act administrativ cu caracter normativ art. 2 alin. 4 și ultima pozitite 

din anexa 1 din H.G. nr 422 /09.06.2017” și în care SCDP Bistrita are calitate de 

intervenient. Cauza a fost soluționată de Curtea de Apel Cluj prin Sentința Civilă 

120/30.09.2020, în mod defavorabil pentru SCDP Bistrița, motiv pentru care împotriva 

acesteia s-a promovat Recurs la Înaltă Curte de Casație și Justiție a României. 

   

➢ Dosarul nr. 848/112/2019 aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud, care are ca obiect 

„pretentii” și în care SCDP Bistrița are calitate de pârât – reconvențional. În cauza s-a dispus 

efectuarea unui raport de expertiza tehnica pentru a se stabili valoarea investitiilor pretins 

făcute de către reclamanta S. Nicoflor SRL. 

              

➢ Dosarul nr. 7618/190/2020 cu obiect „obligatia de a face”, prin care SCDP Bistrita a chemat 

în judecată ADS BN și Primaria Bistrita.  Acțiunea a fost respinsă prin Hotărârea nr. 

1010/03.06.2021, motiv pentru care SCDP Bistrița a declarat apel. 

 

➢  Dosarul nr. 7760/190/2021 cu obiect „evacuare”, prin care SCDP Bistrita a solicitat 

instanței de judecată pronunțarea unei hotarâri prin care să dispună evacuarea  societății 

Nicoflor SRL, fost chiriaș, din spațiile pe care le ocupă în prezent fără un temei juridic. 

Acțiunea a fost respinsă  întrucât instanța a considerat că somația de evacuare emisă anterior 

litigiului trebuia emisă obligatoriu prin intermediul unui executor judecătoresc.  

 

 

 



➢ Dosarul nr. 8694/190/2021, aflat pe rolul Judecătoriei Bistrița ce are ca obiect „acțiune în 

constatare” prin care SCDP Bistrița a solicitat să se constate faptul că la data de 22.11.2021 a 

încetat de drept Contractul de Asociere în Participațiune nr. 1789/22.11.2006  încheiat între 

părți. Proces pe rol. 

     

     

Organigrama 

 

 

 

 

Conducerea instituției a fost asigurată de : Dr ing. Zagrai Ioan-director 

                                                  Dr. ing Jakab Zsolt -secretar științific 

                                                  Ec. Rogojină Gela – contabil șef 

 

 

Informații despre resursa umană 

 

La începutul anului 2021 resursa umană era reprezentată de 39 de angajați. În decursul anului 

au plecat două persoane și au fost angajate alte trei persoane, astfel că, la sfârșitul anului 2021 

resursa umană era formată din 40 de persoane cu contract individual de munca, din care: 11 în 

activitatea de cercetare, 20 în activitatea de dezvoltare și 9 în administrație. 

 

 

 

 



Relatia cu comunitatea 

 

Relația cu comunitatea la nivel național si internațional s-a realizat, în principal,  prin 

diverse activități de diseminare a rezultaleor obținute în cadrul proiectelor de cercetare. Astfel, 

activitatea de diseminare a rezultatelor cercetărilor de la SCDP Bistrița în anul 2021 prin 

publicații științifice și de popularizare s-a concretizat prin publicarea unei lucrări cotate ISI, 

respectiv trei lucrări ISI Proceedings, opt lucrări științifice în reviste BDI (din care patru în curs 

de publicare), două lucrări prezentate la conferințe internaționale și publicate în Book of 

abstracts, 16 articole de popularizare adresate, în principal, fermierilor. La acestea se adaugă un 

ghid elaborat de ICDP Pitesti și parteneri (incluzand și SCDP Bistrița), precum și editarea 

Buletinului Documentar Informativ Horticol nr. 41/2021 difuzat membrilor SRH.-filiala BN.. 

 SCDP Bistrița a organizat două cursuri de specialitate, un curs de iniţiere în tehnicile de 

altoire, respectiv un curs de inițiere în tehnica de executare a tăierilor de rărire şi fructificare la 

pomii pe rod si tăieri de formare a coroanelor la pomii tineri, la care au participat pomicultori 

amatori. De asemenea, a fost  organizată Sedinta SRH filiala Bistrita-Nasaud cu tema 

„Pomicultură ecologică versus convenţională” 

Cercetătorii au participat la cinci manifestări științifice interne, respectiv la nouă 

manifestări științifice internaționale, majoritatea sub forma de webinar. 

La nivel internațional, în cadrul proiectului COST CA 15223 „Modifying plants to 

produce interfering RNA”, cu ocazia webinarului nr. 4 “Honey Sweet: a RNAi based PPV 

resistant plum”, SCDP Bistrița a prezentat referatul intitulat  “Two decades of HoneySweet field 

trials” prin care s-a arătat că utilizarea rezistenţei derivate din patogen prin mecanism de 

silenţiere genică reprezintă o soluţie de combatere eficientă a virusului Plum pox. 

Relația cu comunitatea a fost menținută și prin interviuri în presa scrisă și televizată, dar 

și prin consultanță la sediul stațiunii sau chiar telefonic 

 

 

 

 

 

 

 Director, 

                                                                     Dr. ing. Zagrai Ioan 

 


