
SheepNet: Rețeaua UE pentru productivitatea ovinelor este la început! 
 
Producțiile de carne și lapte din sectorul ovin sunt extrem de importante atât la nivelul Uniunii 
Europene cât și în țările învecinate. În Uniunea Europeană sunt crescute 85 de milioane ovine în 
830.000 de ferme, la care se adaugă 31 de milioane ovine în Turcia, crescute în 127.000 de ferme. 
Însă, începând cu anul 2000 numărul crescătorilor de ovine a scăzut la nivelul UE cu 50%. Reducerea 
actuală a numărului de crescători reprezintă un risc major în dezvoltarea sustenabilă a zonelor rurale, 
în special a zonelor defavorizate. În scopul de a consolida atractivitatea sectorului ovin, este necesară 
o sporire în mod sustenabil a productivității oilor crescute pentru carne (numărul de miei înțărcați 
per oaie introdusă la montă) si lapte (numărul de oi în lactație per oaie introdusă la montă). 
SheepNet (Sharing Expertise and Experience towards sheep Productivity through NETworking/ 
Diseminarea Expertizei și Experienței Privitoare la Productivitatea Ovinelor prin Networking) este un 
proiect nou coordonat de către L'Institut de l'Elevage (Franța) cu un buget de 1,99 milioane EUR, 
finanțat prin programul H2020 RUR-10-2016-2017 având scopul de a crește productivitatea în 
sectorul ovin, cu implementare până în octombrie 2019. 
 
Prima întâlnire a echipei de implementare a proiectului SheepNet a avut loc în luna noiembrie la 
TEAGASC Institutul de Cercetare pentru Ovine Athenry în Irlanda. SheepNet este o rețea de inovare 
bazată pe practică, având drept scop principal creșterea productivității ovinelor. SheepNet va stabili 
un schimb durabil de cunoștințe științifice și practice între cercetători, fermieri și consultanți în toată 
Europa.  Printr-o abordare trans-disciplinară și multi-actorială la nivel național și internațional 
SheepNet va promova implementarea și diseminarea tehnologiilor și practicilor celor mai bune și 
inovative de sporire a productivității în sectorul de creștere a ovinelor. Consorțiul proiectului 
SheepNet este format din țările cu efectivele cele mai importante de ovine din Europa (Regatul Unit, 
Spania, România, Italia, Franța, Irlanda) și un stat asociat, Turcia. Rețeaua este deschisă tuturor 
țărilor UE (universități, institute de cercetare, fermieri, asociații de crescători). În cadrul proiectului 
vor fi realizate workshopuri, publicații și evenimente cu fermierii la nivel național și transnațional. Nu 
ezitați să ne contactați în cazul în care doriți să fiți informați sau să luați parte la evenimente! 
 

 
Dr Tim KEADY, Jean-Marc GAUTIER, Dr Fabien CORBIERE, Dr Roberto RUIZ, Prof. Cathy DWYER, Dr 
Claire Morgan DAVIES, Dr Sezen OCAK, Dr. Ignacia BELTRÁN DE HEREDIA, Dr. Antonello CARTA, 
Marion COMBRE, Dr Dinu GAVOJDIAN, Etienne BRUNET (de la stânga la dreapta). 
 

 

Acest proiect este finanțat de către Uniunea Europeană prin programul Horizon 
2020 contractul de finanțare nr. N°727895. 

  



Lista de contacte: 

Franța 

Dr. Fabien CORBIERE INRA-ENVT f.corbiere@envt.fr 

Jean-Marc GAUTIER Institut de l'Elevage jean-marc.gautier@idele.fr  

Marion COMBRE Efficient Innovation 
m.combre@efficient-
innovation.fr 

Etienne BRUNET Efficient Innovation 
e.brunet@efficient-
innovation.fr 

Irlanda Dr. Tim KEADY TEAGASC tim.keady@teagasc.ie 

Italia Dr. Antonello CARTA 
AGRIS-Sardegna - Research Unit : 
Genetics and Biotechnology 

acarta@agrisricerca.it 

România 

Dr. Dinu GAVOJDIAN Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României" din 
Timișoara 

gavojdian_dinu@animalsci-
tm.ro 

Conf. Ludovic Toma 
CZISZTER 

cziszterl@animalsci-tm.ro 

Spania 
Dr. Ignacia BELTRÁN 
DE HEREDIA 

Neiker-Tecnalia ibeltran@neiker.eus 

Turcia Dr. Sezen OCAK TOGEN sezenocak1@gmail.com 

Regatul 
Unit 

Dr. Claire Morgan 
DAVIES 

SRUC 
claire.morgan-
davies@sruc.ac.uk 

Prof. Cathy DWYER SRUC cathy.dwyer@sruc.ac.uk 
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