
Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Montanologie Cristian – Sibiu

colaborează cu asociațiile crescătorilor de ovine din rasa Țurcană

Inițierea  proiectului  de  cercetare  comun,  al  Institutul  de  Cercetare-Dezvoltare

pentru Montanologie din localitatea Cristian-Sibiu și  Asociația ”Păstorul Crișana” Arad,

din luna februarie, unde au fost prezenți președintele Consiliului Județean Sibiu, doamna

Daniela  Cîmpean,  domnul  europarlamentar  Daniel  Buda,  domnul  director  al  Agenției

Naționale  pentru  Zootehnie,  domnul  Bela  Vaida,  împreună  cu  ACOS  ”Mărginimea

Rășinari”,  Asociația  judeţeană a crescătorilor  de  ovine  și  caprine  ”Eco Miorița  Sibiu”,

Asociația ”Caprirom”, lideri ai asociațiilor și crescătorilor de ovine din România.

Obiectivului  proiectului  este  evaluarea  și  creșterea  potențialului  productiv  prin

implementarea   unor  tehnici  de  reproducție  asistată, în  sectorul  ovin  și  transferul

rezultatelor în teren, precum și garanția performanțelor și a profitabilității, prin optimizarea

protocoalelor de selectarea/conservarea gameților/embrionilor proveniți de la animale din

rasele autohtone cu valoare genetică ridicată, utilizarea materialului genetic stocat pentru

obținerea unor animale cu caracteristici morfoproductive superioare.

Institutul  de  Cercetare  Dezvoltare  pentru  Montanologie  Cristian-Sibiu,

funcționează în subordinea Academiei de Știinte Agricole si Silvice ”Gheorghe Ionescu

Șișesti” București are ca domeniile de activitate: cercetări multidisciplinare în domeniul

agriculturii  de  tip  montan,  valorificarea  superioară  a  terenurilor  agricole,  creșterea

animalelor,  extinderea  culturilor  pomicole  și  dendrologice,  dezvoltarea  agroturismului

montan, specializarea profesională și informarea populației prin instruire și consultanță,

modernizarea  proceselor  de  industrializare  și  valorificarea  produselor  vegetale  și

animale, protejarea mărcilor originale ale acestora, precum și alte activități secundare.

Fiind perfectate și  studiate obiectivele  acestui  proiectului,  în  data de 17 martie

2021,  Domnul   Prof.  univ.  emerit  dr.  ing.  dr.  h.c.  Valeriu  TABĂRĂ,  Președinte  al

Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu - Șișești, împreună cu domnul

Dr. Ing. Vaida Gheorghe, domnul Luca Marcel în calitate de Vicepreședinte al Consiliului

Județean Sibiu, reprezentanții Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-

Napoca, doamnele Prof. Dr. Med. Vet. Marina Spînu, Prof. Dr. Met. Vet. Dana Carmen

Șandru și CS II Dr. Emoke Pall și reprezentanții Asociației ”Păstorul Crișana” Arad, au

continuat discuțiile fiind identificat și perfectat cadrul legislativ, precum și rolul ICDM în

relansarea  creșterii  ovinelor  și  în  special  realizarea  programului  de  strategie  în

ameliorarea pe baze științifice a rasei Țurcană, prin crearea parteneriatului între asociații

și Academia de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești”București/Institutul

de Cercetare – Dezvoltare pentru Montanologie Cristian-Sibiu.


