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EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CERCETĂRII AGRICOLE 

 

Prezentarea activității de cercetare- dezvoltare a Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru 

Creșterea Bovinelor Dancu, (S.C.D.C.B.) Iași  în domeniul creșterii și exploatării taurinelor. 

 

În ziua  de 23 ianuarie  2018  Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor  

Dancu,  Iași  a  organizat  o   vizită  a  unității la care au fost invitați reprezentanți ai  M.A.D.R., 

Prefecturii  județului Iași,  USAMV Iași, fermieri. Din partea MADR  a participat  o echipă condusă 

de secretarul de stat  Daniel Dumitru  BOTĂNOIU și consilierul Amarandei Mihai,  iar din partea  

factorilor  de conducere locali a participat  domnul prefect al  județului Iași, Marian Șerbescu.  

Scopul vizitei a fost prezentarea activității de cercetare- dezvoltare care se desfășoară la 

această unitate c-d-i  în domeniul creșterii și exploatării taurinelor. 

Este de menționat faptul că, Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor  

Dancu,  Iași își desfășoară activitatea c-d-i într-un centru nou foarte modern, denumit “Centru de 

Excelență pentru Cercetări în Domeniul Taurinelor”, construit cu fonduri europene prin Programul 

Operațional Sectorial  “Creșterea Competitivității Economice”, Axa 2,  dat în funcțiune în 

octombrie 2013 și care dispune de  6 laboratoare de cercetare (Genetică- Ameliorare, Reproducție şi 

Biotehnologii de reproducție, Nutriție, Patologie bovină, Controlul produselor animaliere-lapte şi 

carne, Tehnologii de creștere şi exploatare a taurinelor). 

Conducerea stațiunii reprezentată de director prof. univ. dr. Creangă Șteofil a prezentat 

invitaților investițiile financiare în curs de desfășurare pentru modernizarea biobazei zootehnice, în 

vederea asigurării condițiilor optime de microclimat pentru animalele din loturile experimentale și 

creșterii performanțelor productive ale acestora. 

S-au vizitat laboratoarele de cercetare ale unității, unde s-au prezentat aspecte ale activității 

de cercetare și dotarea cu echipamente de înaltă performanță tehnică și științifică, după care s-a 

vizitat biobaza zootehnică a stațiunii, care are un efectiv  total de 766  taurine din rasa Bălțată cu 

Negru Românească, Fleckvieh Simmenthal, precum și un nucleu de 46 taurine  din rasa Sura de 

Stepă în conservare de fond genetic, efectiv de animale care constituie material biologic utilizat în 

activitatea de cercetare-dezvoltare.  

Activitatea de cercetare- dezvoltare în domeniul creșterii taurinelor, care s-a desfășurat în 

această stațiune într-un interval de 37 ani, de la înființare și până în prezent, vizează crearea de 

genotipuri superioare privind potențialul de producție, cantitativ şi calitativ, rezistența, 

adaptabilitatea la factorii de mediu, optimizarea indicilor de reproducție prin promovarea 

biotehnologiilor moderne reproductive și îmbunătăţirea tehnologiilor de nutriție și întreținere a 

animalelor. 

Rezultatele cercetărilor științifice ale S.C.D.C.B. Dancu, Iași au contribuit substanțial la 

accelerarea progresului genetic al taurinelor în zona Moldovei şi nu numai, contribuind la formarea 

de populații performante, cu înalt potențial genetic în unitatea proprie şi la îmbunătăţirea 

genofondului structurii de rasă la nivel naţional prin livrările de taurine, femele şi masculi de prăsilă 

către diferiți crescători de taurine, care totalizează peste 4500 animale de prăsilă livrate în ţară de la 

înființare.  
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