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CAP I. – CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE CERCETARE -  DEZVOLTARE 

CU REFERIRE  LA  DEZVOLTAREA SECTORULUI DE PESCUIT  ŞI ACVACULTURII  ÎN 

ROMÂNIA 

 

Strategia Natională  a Sectorului Pescăresc se circumscrie atât EU 2020, ca orizont 

de timp şi ca viziune, cât şi stãrii actuale a sectorului pescãresc din România şi prioritãţilor 

programului de guvernare. În anul 2014, a fost elaborat Planul Strategic Naţional  

Multianual pentru Dezvoltarea Acvaculturii ( PSNMA), document la elaborarea căruia  şi-



au adus contribuţia si specialiştii SCDP Nucet, care stabileşte obiectivele strategice, 

direcţiile, măsurile şi acţiunile pentru dezvoltarea acvaculturii. 

Direcțiile de dezvoltare ale acvaculturii românești au fost fundamentate pe 

concluziile derivate din studiul de piață pentru sectorul pescăresc, coroborate cu 

orientările strategice  pentru dezvoltarea sustenabilă a acvaculturii în UE şi cu 

Regulamentul privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM), care 

reglementează utilizarea principalei resurse financiare pentru implementarea Planului 

strategic multianual. 

Acvacultura românească trebuie să se alinieze acvaculturii europene care are un 

înalt nivel tehnic şi de durabilitate în raport cu mediul şi oferă peşte de calitate, produs la 

standardele cele mai ridicate de sănătate şi bună stare a peştilor precum şi de protecţie a 

consumatorilor, fapt care constituie un avantaj competitiv major.   

 În acelaşi timp, acvacultura românescă trebuie să-şi promoveze particularităţile 

specifice, care o apropie de condiţiile sustenabilităţii prin tipul de tehnologie utilizat 

(creştere extensivă şi semi-intensivă în policultură). 

 Comunicarea Comisiei privind Orientările strategice pentru dezvoltarea 

sustenabilă a acvaculturii în UE din aprilie 2018, are rolul de a asista statele membre în 

definirea propriilor obiective naţionale, ţinând cont de diferitele lor situaţii iniţiale, de 

circumstanţele naţionale şi de dispoziţiile instituţionale.  

În acest context, obiectivul general de dezvoltare al acvaculturii  românești îl 

reprezintă „Stimularea unei acvaculturi durabilă din punct de vedere al mediului, 

eficientă din punct  de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitivă şi bazată 

pe cunoaştere.” 

Principalele directii de acţiune se referă  la : 

1. Modernizarea şi retehnologizarea prin dezvoltare tehnologică, inovare şi  

transferul de cunoştinţe. 

2.Creşterea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din sectorul acvaculturii, 

inclusiv îmbunătăţirea siguranței sau condițiilor de lucru, în special la IMM-uri   

     3.  Promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor 

1. Promovarea acvaculturii care furnizează servicii de mediu  

2. Promovarea conversiei la ecomanagement şi scheme de audit şi acvacultură 

ecologică 

7. Promovarea măsurilor de sănătate şi bunăstare  animală, precum şi a sănătăţii şi 

siguranţei publice 

 8.Dezvoltarea formării profesionale, de noi competenţe profesionale şi învăţarea pe 

tot parcursul vieţii 



9.Stimularea inovării în domeniul acvaculturii  în scopul dezvoltării de cunoștințe 

tehnice, științifice sau organizaționale în cadrul fermelor de acvacultură care reduc  

impactul asupra mediului, promovează  o utilizare durabilă a resurselor în 

acvacultură, îmbunătățesc bunăstarea animalelor sau facilitează metode de 

producție durabile noi 

                        Pentru creşterea competitivităţii acvaculturii un rol important şi unanim acceptat 

este dezvoltarea cercetării, inovării şi transferului de cunoştinţe orientat spre piaţă 

dar şi intensificarea şi încurajarea factorilor implicaţi în CDI, pentru realizarea unor 

programe comune de cercetare la nivelul statelor membre ale UE. În ceea ce priveşte 

transferul de cunoștințe, bune practici și inovarea, este necesar ca programele 

operaţionale să fie astfel orientate pentru a încuraja să aplice şi să acceseze fonduri 

acele companii de acvacultură (în special IMM) care sunt implicate în transferul de 

cunoştinţe din cercetare și inovare. 

 Nu în ultimul rând, trebuie acordată o atenţie deosebită educaţiei şi formării 

profesionale a personalului implicat în activităţile din acvacultură adaptate la nevoile 

pieței, iar statele membre prin autorităţile locale şi regionale să furnizeze informații cu 

privire la oferta actuală și politicile de creștere urmărite.  

Prin intermediul PSNMA, România îşi propune crearea unui set de măsuri care să 

determine creşterea şi consolidarea competitivităţii acvaculturii, pentru a face faţă 

provocărilor ce ne aşteaptă. Pentru o abordare corectă a acestor provocări este nevoie ca 

cercetarea şi dezvoltarea tehnologică tradiţională să fie îmbinate şi cu alte aspecte, de 

mediu, economice, sociale. Astfel, acest plan strategic va ajuta la construirea încrederii 

publice în acvacultură, pentru a îmbunătăţi inovaţia, productivitatea, competitivitatea şi 

menţinând în acelaşi timp un nivel ridicat de protecție a mediului. 

Cel mai important motor al competitivităţii economice este reprezentat de 

cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea (CDI) care determină crearea 

de locuri de muncă, dezvoltarea economică şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. Din acest 

punct de vedere putem spune: competitivitatea sectorului de acvacultură este scăzută 

din cauza pe de-o parte, a nefinanțării cercetărilor care să asigure suportul ştiinţific 

producătorilor pentru a identifica oportunităţile de extindere a activităţilor şi pentru a 

creşte productivitatea prin retehnologizare, iar pe de altă parte, aplicării de către 

producători a tehnologiilor depăşite şi fără nicio o bază ştiinţifică coroborate cu o lipsă de 

implicare în activitatea de cercetare – dezvoltare. 

   

Inexistenţa unei strategii de cercetare în acvacultură şi lipsa unui program de 

cercetare destinat acvaculturii care ar fi putut asigura creşterea competitivităţii 



economice prin stimularea inovării şi promovarea dezvoltării şi transferului tehnologic şi ar 

fi asigurat creşterea investiţiilor atât din sectorul public, cât şi privat arată că cercetarea – 

dezvoltarea a fost marginalizată, nemediatizată şi mai ales nefinanţată ceea ce 

demonstrează lipsa viziunii sectorului şi a voinţei din partea autorităţilor abilitate. 

Obiectivele politicilor promovate în vederea creșterii şi consolidării competitivităţii 

acvaculturii trebuie: 

- să ofere strategii concise şi clare pentru dezvoltarea sustenabilă a acestui sector; 

- să permită creşterea producţiei din punct de vedere al impactului asupra mediului 

şi al orientării acesteia pe piaţă; 

- să stabilească dialoguri şi parteneriate solide între administraţiile de mediu şi 

acvacultură pe de-o parte şi cercetare şi actori implicaţi pe de altă parte, care au 

ca scop aplicarea unui sistem de acvacultură de care să beneficieze toţi membrii; 

- să creeze un cadru pentru utilizarea cu succes a inovării; 

- să utilizeze cercetările existente (implicarea cercetării) pentru a oferi informaţii 

ştiinţifice cu privire la efectele acvaculturii asupra mediului, în vederea 

îmbunătăţirii monitorizării calităţii apei; 

- să dezvolte proiecte pilot pentru a identifica modalităţi de a maximiza beneficiile 

de mediu. 

 De asemenea, este necesară crearea unui cadru legislativ care să stimuleze 

cercetarea – dezvoltarea şi inovarea în cadrul sectorului şi prin aceasta să dezvolte 

parteneriatele dintre cercetare şi IMM-uri, chiar prin intermediul statului ca şi partener al 

acestora. Acest cadru legislativ coroborat cu un cadru instituţional şi financiar adecvat 

poate susţine creşterea şi consolidarea competitivităţii economice prin stimularea inovării 

şi promovarea unui portofoliu de politici suport destinate creşterii investiţiilor CD din 

sectorul privat.  

Astfel, activitățile planificate în vederea sprijinirii inovării se îndreaptă către 

promovarea şi adoptarea unei Strategii de cercetare în acvacultură, pentru perioada 

2014 – 2020, ce vizează elaborarea priorităţilor de cercetare şi dezvoltare tehnologică 

care promovează acvacultura, cu obiectivul de a crea o industrie ce creşte oferta de 

produse, locurile de muncă, oportunităţile economice şi posibilităţile de recreere oferind 

în acelaşi timp restaurarea şi promovarea unor ecosisteme acvatice sănătoase. 

 Implementarea Strategiei de cercetare în acvacultură, aflată în strânsă legătură cu 

Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare va fi structurată pe următoarele 

obiective: 



 furnizarea de locuri de muncă şi creştere economică prin promovarea 

inovării şi transferului tehnologic, în parteneriat cu întreprinzătorii din 

industrie; 

 menţinerea capacităţilor de cercetare, pentru cercetarea fundamentală 

şi aplicativă, astfel încât investiţiile din cercetare să ducă la creşterea 

productivităţii. Această creştere reprezintă o provocare critică în ceea ce 

priveşte dezvoltarea şi creşterea competitivităţii sectorului; 

 sprijinirea efectivă a educaţiei, formării continue, care ajută la livrarea 

de noi cunoştiinţe şi facilitează adoptarea noilor tehnologii în cadrul 

fermelor piscicole; 

 completarea lacunelor din cercetare, într-un sector dominat de companii 

mici, cu o capacitate limitată de a desfăşura activităţi de cercetare şi a 

promova industria; 

 suportul ştiinţific pentru politici, reglementări şi decizii care să permită 

dezvoltarea sustenabilă a acvaculturii. 

 Aceste obiective vor ajuta Agentia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi 

Directia Generală de Pescuit Autoritate de Management pentru Programul Operational de 

Pescuit, în parteneriat cu sectorul public şi privat, să realizeze un program de cercetare 

colaborativ, multi-disciplinar pentru a răspunde priorităţilor din acvacultură. Soluţiile  

rezultate în urma cercetării şi dezvoltării tehnologice sunt absolut necesare pentru a 

depăşi numeroasele provocări critice şi să identifice oportunităţile de dezvoltare a 

societăţilor comerciale şi refacerea / reabilitarea habitatelor şi a stocurilor de peşti. 

Rezultatele vor stimula şi crearea parteneriatelor de colaborare public – privat pentru a 

optimiza beneficiile ştiinţifice şi sociale. 

 

 

 
II.1 PREZENTAREA UNITĂŢII 

 

    Staţiunea de Cercetare pentru Piscicultură Nucet a fost construită intre anii 1936-

1944, de catre Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (deci, de catre stat) pe un teren 

aparţinând domeniului public, la iniţiativa lui Grigore Antipa. Anul înfiinţării staţiunii este 

considerat 1941, anul în care a fost dată în folosintă baza experimentală, iar în vara anului 

1944, cand au fost inaugurate clădirile cu laboratoarele şi spaţiile de cazare pentru 

cercetători, staţiunea era un unicat în această parte a Europei. 

 Stațiunea Nucet beneficiază de  dotare şi facilităţi tehnologice reprezentate de:   



- baza experimentală  cu o suprafaţă de 167, 0 ha, cu cca. 90 de bazine piscicole,  

alimentată gravitational cu apă suficientă şi ferită de surse de poluare,  

- staţie pilot de reproducere  şi creştere intensivă a  sturionilor, 

- instalaţii pilot de creştere în sistem intensiv şi superintensiv a crapului de cultură  

- staţie pilot de reproducere artificială şi de predezvoltare  a principalelor specii de 

peşti de cultură 

 

 Domeniile de competență în care unitatea are experientă și rezultate deosebite sunt: 

            - ameliorare genetică a crapului de cultură  

  -  conservarea  şi utilizarea  genofondului de peşti de peşti de apă dulce, în vederea 

dezvoltării pisciculturii - acvaculturii şi  al refacerii potentialului piscicol al 

ecosistemelor acvatice naturale, prin reproducerea şi creşterea speciilor de peşti  

rare,  periclitate sau  ameninţate cu dispariţia  -concretizată prin genotecă de pești 

de apă dulce a României; 

- introducerea în cultură a unor specii de pesti autohtone și alohtone 

(aclimatizate),  valoroase în vederea  valorificării complexe a potențialului productiv 

piscicol și a diversificării producţiei 

- iniţierea şi promovarea tehnologiilor ecologice de creştere  a peştilor de cultură, 

în România 

-   promovarea sistemelor de acvacultură care integrează tehnologii moderne şi 

specii valoroase 

      - creşterea productivității si calității producției în amenajarile piscicole 

sistematice, prin trecerea la acvacultură intensivă şi superintensivă pentru speciile de 

peşti valoroase ; 

-asigurarea de material biologic,  piscicol de populare (specii, rase, hibrizi şi 

metişi)  cu calităţi bioproductive testate, pe baza căruia să se realizeze o 

restructurare sortimentală a producţiei; 

Una dintre cele mai importante realizari ale perioadei de după 1990, în domeniul 

ameliorării genetice  şi  al conservării genofondului de peşti de apă dulce, o reprezintă 

înfiinţarea şi dezvoltarea colecţiei de specii, rase, hibrizi şi metişi  de peşti (genotecă), 

care în momentul de faţă cuprinde cca. 30 de entităţi genetice, reprezentate de cca. 95 

de loturi de diferite vârste fiind, unică în ţară şi poate, în momentul de faţă, chiar din 

Europa. Constituirea  genotecii de peşti  de apă dulce a României   este rezultatul a  zeci 

de ani de muncă, în domeniul ameliorării, protecţiei şi conservării  genofondului de 

peşti de cultură.  Activitatea de conservare a genofondului este una strategică, de 



perspectivă avansată, ea a constituind premiza necesară acţiunilor de ameliorare genetică 

şi implicit, de dezvoltare a pisciculturii.  

Pe baza materialului  genetic  existent în genotecă,  SCDP Nucet  a asigurat     

materialul biologic de populare necesar existenţei şi dezvoltării pisciculturii,  într-o  

perioadă în care,  cea mai mare parte  a fostelor intreprinderi pisciole se destrămau, 

treceau de la o formă de proprietate  la alta,  pierzându-se, material biologic genetic, 

valoros, loturile matcă,  pe baza cărora să se producă “sămânţa” Astfel,  SCDP Nucet a 

rămas aproape singurul furnizor de   material de populare, asigurând continuarea 

activităţii în domeniul ameliorării genetice, a reproducerii şi selecţiei şi punând la 

dispoziţia  agenţilor economici materialul piscicol cu caracteristici  bioproductive  

superioare şi în structura de specii necesară,  pentru dezvoltarea pisciculturii, în 

concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă.   

De asemenea, a contribuit la  refacerea potenţialului piscicol al ecosistemelor 

acvatice naturale, prin reproducerea şi creşterea speciilor de peşti autohtoni valoroşi 

șalău, știucă, lin, somn.  

Pe lângă preocupările de  asigurarea  a materialului de populare de calitate 

superioară şi în structura  de specii  adecvată, o altă direcţie strategică cu rezultate  

concrete şi importante a constituit-o elaborarea şi implemetarea tehnologiilor de creştere 

în diferite sisteme. Astfel, s-au elaborat  tehnologiile întensive şi superintensive de 

creştere a crapului de cultură, care au dus la  obţinerea unor producţii de 4000-5000 

kg /ha, faţă de 800-1000 kg/ha  cât se obţineau prin aplicarea tehnologiilor curente. 

Au fost elaborate tehnologiile intensive de producere a peştelui de consum în 

structură de specii  valoroase (peste 90%  - crap,  sturioni, şalău ), ceea ce a dus la 

creşterea corespunzătoare a veniturilor  pe unitatea de suprafaţă. 

De asemenea, s-a elaborat  şi s-a extins în producţie, tehnologia de creştere în 

policultură, tehnologie   eco-economică, care se bazează pe valorificarea complexă  şi 

completă a resurselor trofice  naturale ale bazinelor acvatice  

Preocuparea principală, de mare noutate şi mare importanţă economică, pentru 

piscicultura româneasca este  aclimatizarea speciei  de sturion Polyodon spathula .Este 

vorba despre o specie de sturioni, de apă dulce, care are talie mare (pana la 2 m lungime si 

pana la 70 kg greutate), creşterea foarte rapidă şi,ceea ce este foarte important din punct 

de vedere tehnologic şi economic, este consumatoare de plancton (nu necesita furaje 

concentrate) şi se adaptează la creşterea în heleştee şi iazuri. Odată cu atingerea 

maturitaţii sexuale a primului lot,  s-a realizat reproducerea artificială a acestei specii, 

care reprezintă un rezultat de excepţie pentru cercetarea piscicolă din România. 

Trebuie să menţionăm faptul că, deşi  încercări de aclimatizare  s-au realizat  şi în 



Franţa, Germania, Ungaria,  Slovacia, România    prin   Staţiunea Nucet, este singura ţară  

din Europa care a  reuşit  reproducerea artificială  a speciei, în captivitate. 

 Materialul de populare  obţinut, a fost diseminat în  numeroase ferme piscicole din 

judeţele Alba, Arad, Argeş, Braşov, Botoşani, Calaraşi, Constanţa, Dolj, Iaşi, Bacău, Vaslui cu 

rezultate pozitive, în ceea ce priveşte creşterea şi supravieţuirea. Reuşita acţiunilor de 

reproducere artificială şi a tehnologiilor de creştere,  materializată în producerea şi 

livrarea a de pui de diferite vârste,  anual, către diverşi agenţi economici din ţară a dus 

apariţia pe piaţa  din România, a primelor cantităţi de sturioni - produs în fermele 

piscicole. Aceasta dar şi cererile de material de populare din Germania, Slovacia, Bulgaria, 

Ungaria, Ukraina şi  Moldova,  este cea mai bună confirmare a valorii rezultatelor de 

cercetare obţinute la SCDP Nucet.  

 Prin rezultatele cercetărilor efectuate şi prin numarul de exemplare din aceasta 

specie pe care il detine, S.C.D.P. Nucet se situează pe locul III în lume, după SUA şi 

China şi pe primul loc în Europa. 

În perioada  2008 – 2016,   SCP Nucet a introdus în România  şi  a elaborat  

tehnologiile de creştere în diferite sisteme o specie care ocupă locul III în producţia din 

acvacultură din lume, după  ciprinide şi salmonide şi  locul I în Europa în volumul 

importurilor, -   tilapia Oreochromis niloticus  . Este o specie puţin pretenţioasă, care 

datorită plasticităţii tehnologice este crescută în cca. 100 de ţări şi se valorifică la 

preţuri similare cu sturionii, creşterea ei fiind foarte rentabilă.  

            Pe lângă activitatea de cercetare,  fundamentală şi  industrială, staţiunea are şi o 

importanţă activitate  de dezvoltare, valorificare şi transfer tehnologic, concretizată în 

producerea de  material biologic piscicol,  selectionat pentru populare -  larve, puiet şi 

reproducători de apă dulce. 

SCDP Nucet este principalul furnizor de material de populare de diferite vârste  

din  speciile de peşti de cultură, pentru  fermele piscicole  din sudul  şi din vestul ţării  

(judeţele Ialomiţa, Călaraşi, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Teleorman,  Argeş, Vâlcea, Dolj, 

Olt, Caraş Severin, Timiş, Cluj, Arad ). Deşi  clienţii din aceste zone  sunt preponderenţi ca 

volum de achiziţii, nu se poate vorbi de o  limitare zonală a deservirii agenţilor 

economici. O pondere insemnată  o reprezintă clienţii din zona centrală si  de vest a ţării, 

respectiv fermele din judeţele : Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Bihor, Arad,  Satu –Mare, 

Sălaj,  Cluj,  Mures,  Bistriţa, Iasi, Botoşani, Constanţa.   Volume mai mici dar constante  

de-a lungul anilor se livrează  catre clienti din judeţele, Tulcea, Galaţi, Suceava, Vaslui şi 

Neamt.   

 

  



Concluzii  

Din prezentarea unităţii, rezultă faptul ca Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Piscicultură Nucet este o unitate cu activitate  şi structură speciala. Activitatea 

este structurată pe trei direcţii importante: 

- activitatea de cercetare-dezvoltare; 

- activitatea de genotecă; 

- activitatea de microproducţie. 

Ponderea este deţinută de activităţile de cercetare-dezvoltare şi de conservare a 

fondului genetic, activitatea de microproducţie  fiind redusă ca urmare a faptului că 

unitatea dispune de o suprafata mica – 103 ha, constituită  din cca 80 de bazine şi 

destinată exclusiv experimentelor din cadrul activităţii de cercetare aplicativă şi 

conservării fondului genetic. Microproducţia  este reprezentată în proporţie de cca 80% de 

producerea materialului de populare de diferite vârste. 

 În această  situaţie, pentru a asigura funcţionarea normală a unităţii este necesar 

ca veniturile din activitatea de cercetare să reprezinte cel putin  50% din total şi să se 

asigure subvenţionarea activităţii de conservare a fondului genetic.  

   

II.2. Patrimoniul genetic actual : 

În prezent, SCDP Nucet  deţine genoteca de peşti de apă dulce, unică in ţară şi în 

Europa ca dimensiune şi structură,  constituind un bun naţional, care în momentul de faţă 

cuprinde cca. 30 de entităţi genetice, reprezentate de cca. 95 de loturi de diferite vârste 

Materialul genetic existent în genotecă reprezintă condiţia esentială de dezvoltare a 

pisciculturii şi a acţiunilor de ameliorare genetică . 

 

SITUAŢIA MATERIALULUI  PISCICOL AFLAT ÎN GENOTECA S.C.D.P 

NUCET LA  31.12 .2019 

 

 

I. RASE DE CRAP (Cyprinus carpio)         35.100 

1. Rasa Frasinet             12.300 

2. Rasa Ropsa             12.300 

3. Rasa Ineu             10.000 

4. Crap ornamental                500 



II. HIBRIZI                     10.000 

1. Hibrizi interrasiali de crap             9.600 

2. Hibrizi interspecifici de ciprinide              400 

III. SPECII              47.950 

1. Carassius auratus auratus (caras ornamental)  1.000 

2. Carassius auratus gibelio (caras argintiu)   2.000 

3. Caras descendente ginogenetice       200 

4. Ctenopharyngodon idella (cosas)    15.000 

5. Mylopharyngodon piceus (scoicar)        300 

6. Ictiobus sp. (buffalo)        2.000 

7. Tinca tinca (lin)            100 

8. Hypophtalmichthys molitrix (sanger)            15.000 

9. Aristichthys nobilis (novac)       9.000 

10. Silurus glanis (somn)           250 

11. Esox lucius (stiuca)                 600 

12. Stizostedion lucioperca (salau)         200 

13. Polyodon spathula                 5.000 

TOTAL  84250 exmplare 

 

 

 

 

 

 

II.3. Patrimoniul funciar 

 

 SCDP Nucet deţine în administrare o suprafaţă totală de teren de 167,03  ha din 

care 153,16 ha - ape şi stuf,  11,14 ha -canale, diguri , 3,23 ha - curti constructii care este 

utilizat în totalitate pentru activtatea de cercetare –dezvoltare . 

  Pe unităţi administrativ teritoriale situaţia se prezintă astfel : 

 Comuna Nucet  



-suprafată totală  107,23 ha din care : 

 Ape şi stuf -94,46 ha; 

 Canale, diguri -9,54 ha; 

 Curţi construcţii – 3,23 ha. 

 

 Comuna Sălcioara 

-suprafată totală  17,30 ha din care : 

 Ape şi stuf -16,14 ha; 

 Canale, diguri -1,6 ha; 

 Comuna Băleni 

-suprafaţă totală  25,5 ha din care : 

 Ape şi stuf -25,03 ha; 

 Canale, diguri -0,18 ha 

 Comuna Corbii Mari 

-suprafaţă totală  17,0 ha din care : 

 Ape şi stuf -16,74 ha; 

 Canale, diguri -0,26 ha 

   

Baza experimentală Nucet cu cele 90 de bazine pe o suprafaţă de 107 ha, prezintă 

un grad mare de compartimentare care presupune necesar de forţă de muncă substanţial 

pentru asigurarea explotării lor in condiţii normale din punct de vedere tehnologic şi al 

siguranţei în exploatare. De asemenea, presupune un volum mare de lucrări de întreţinere 

a digurilor, construcţiilor hidrotehnice de alimentare şi evacuare a apei tehnologice, 

decolmatarea bazinelorşi reprofilarea digurilor şi a canalelor. 

 

 

II.3. Resurse umane 

  

 Structura personalului activ la această dată pe compartimente se prezintă astfel: 

 

Cercetare – total 23 din care: 

- CS I – 1 

- CS II – 2 

- CS III – 8 

- CS – 2 

- Asistenţi cercetare – 1 



- Muncitori - 10 

Dezvoltare – total 16 din care: 

- studii superioare – 2 

- studii medii – 1 

- muncitori calificaţi – 13 

Economic, administrativ, operatori  SEAP: 

- studii superioare – 3 

- studii medii – 1 

- muncitori – 6 

Din cei 13 cercetători 9 sunt doctori. 

ANALIZA SWOT 

 

 

1. Puncte forte 

 

- Baza de cercetare unică in ţară şi chiar in Europa, cu suprafaţă de cca. 100,0 ha,  

compartimentată în 90 de bazine cu suprafaţă mică, care oferă posibilitatea realizării  

cercetăriilor in domeniul selecţiei si ameliorarii pestilor, dar si al realizarii  a numeroase 

experiente  si variante tehnologice de crestere a pestilor. 

- Alimentare cu apa  suficientă,  ferita de surse de poluare si in totalitate gravitational. 

-  3 Statii de reproducere artificiala si dezvoltare postembrionară 

- Instalatie pilot de crestere in sistem intensiv a crapului de cultura. 

- Material biologic, piscicol valoros – genoteca de pesti de cultura, unică in tara, ca 

dimensiune si structura, care cuprinde specii  unice in Europa: Polyodon spathula, 

Catostomidae, Ictalurus punctatus, Mylopharingodon piceus. 

  -personal specializat în domeniu 

 

2. Puncte slabe 

 

- Dotare insuficienta si neperformanta ; 

- Finantare insuficienta 

- Imposibilitatea atragerii de cadre valoroase in cercetare; 

- Implementarea insuficienta a rezultatelor de cercetare; 

 

3 Oportunităţi 

 



- Cerere mare pe piata de consum pentru produsele din acvacultură 

- Existenţa în unitate a speciilor noi aclimatizate si a celor autohtone valorose care 

să răspundă obiectivului de diversificare a producţie in acvacultura; 

- Valorificarea potentialului biologic existent in genoteca (specii si rase de pesti de 

apa dulce) si a rezultatelor cercetarilor fundamentale si tehnologice din ultimii ani, 

- Promovarea tehnologiilor si echipamentelor necesare trecerii la o acvacultura 

intensiva 

- Managementul durabil al ecosistemelor acvatice naturale si artificiale, prin 

aplicarea tehnologiilor ecologice de exploatare piscicola si conservarea 

biodiversitatii, inclusiv prin folosirea tehnicilor si logisticii  existente pentru 

propagarea artificiala a speciilor de pesti rare sau amenintate cu disparitia; 

 

4 Riscuri  

 

 - Imposibilitatea coordonarii  unor proiecte de cercetare; 

 - Valorificarea insuficientă a capacitaţii de microproductie 

 -Diminuarea stocurilor şi disparitia unor specii valoroase 

 

 

 IV PLAN STRATEGIC 

 

IV. 1. Problemele şi soluţiile identificate 

In prezent,  SCDP Nucet, ca de altfel tot sistemul CDI din domeniul agriculturii şi industriei 

alimentare, se confruntă cu următoarele categorii de probleme: 

1. Probleme din interiorul unităţii: 

- Problema finantării insuficiente din fondurile publice,  prin  politica de austeritate 

fondurile  destinate cercetării sunt mult sub  nivelul necesar pentru ca  activităţile 

de cercetare să poată avea rolul strategic de motor al dezvoltării sectorului de 

acvacultură şi pescuit; 

- Problema infrastructurii depăşite – a dotările existente  fată de cerinţele actuale, 

existând un decalaj de 15-20 de ani. 

- Problema resurselor umane  atât a menţinerii  şi stabilităţii personalului, cât şi 

dificultăţile in angajarea  unor tineri si a cercetătorilor cu experienţă, din cauza 

salariilor neatractive dar şi din lipsă de resurse finanaciare pentru finanţarea 

normală. 

2.Probleme care acţionează din exteriorul unităţii, prin mediul ecnomic: 



       - capacitate redusă de absorbţie  a rezultatelor de către operatorii economici; 

       - interesul scăzut şi în consecinţă nivelul al cheltuielilor făcute de operatorii 

economici pentru  activitatea  de C-D 

 

Pe plan internaţional principala transformare este trecerea la societatea şi 

economia bazată pe cunoaştere. Principalele provocări cărora trebuie să le fată UE 

pentru îmbunătăţirea capacităţii de  inovare sunt  legate de insuficienta concentrare în 

poli de excelenţă, slaba integrare a elementelor  din  triunghiul cunoaşterii ( educatie –

cercetare-inovare) insuficienta  cercetare trans şi interdiscicplinară focalizată  pe nevoile  

de  inovare, mobilitate redusă a cercetătorilor.   

In ceea ce priveşte  cercetarea din domeniul piscicol cea mai mare provocare o 

constitue  disproporţia dintre  obiectivele majore  care stau în fata  cercetării  pentru 

creşterea  producţiei pe de o parte şi posibilităţile de finanţare actuale. 

Cercetarea dezvoltarea  in domeniul  acvaculturii şi pescuitului  trebuie să se 

realizeze în cadrul unor obiective care să promoveze  un sector competitiv,  dinamic 

modern tinând cont de aspectele legate de mediu, de dezvoltare socială şi bunăstare 

economică. 

De asemenea, trebuie să  stimuleze dezvoltarea acvaculturii durabile din punctul de 

vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, 

competitive și bazate pe cunoaștere 

 

 Sectorul piscicol românesc, puternic afectat in perioada de criză, are totusi resurse 

care pot permite o relansare a acestuia in concordanta cu tendintele europene si 

mondiale.  

In acest context,  cercetarea piscicola româneasca va trebui sa rezolve câteva 

probleme majore: 

- Fundamentarea ştiinţifica si tehnologică a exploatarii durabile a ecosistemelor 

acvatice naturale si artificiale, pentru practicarea unei acvaculturi ecologice si 

conservarea biodiversitatii; 

- Ameliorarea, protecţia si conservarea resurselor acvatice vii  

- Protejarea şi refacerea biodiversităţii acvatice şi îmbunătăţirea ecosistemelor 

legate de acvacultură şi promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de 

vedere al utilizării resurselor  

- Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat al protecţiei mediului înconjurător şi a 

sănătăţii animalelor, precum şi a siguranţei şi sănătăţii publice. 



- Dezvoltarea şi diversificare sistemelor şi tehnologiilor din acvacultură şi pescuit 

care să asigure  creşterea productiei şi obţinerea de produse cu valoare biologică 

ridicată 

- Dezvoltarea sistemelor recirculante eficiente din punct de vedere al utilizării 

resurselor (reducerea utilizării apei și a substanțelor chimice, sisteme de 

minimizare a consumului de ape) 

- Diversificarea productiei prin introducerea speciilor valoroase cu perspective bune 

de piaţă. 

- Cresterea productivitatii  si a calitatii productiei in amenajarile piscicole 

sistematice, prin trecerea la o acvacultura intensiva, upgrade tehnologic si 

introducerea de noi specii de pesti in cultura;  

- Sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării şi a transferului de 

cunoştinţe 

- Asigurarea suportului informational si tehnologic necesar pentru formarea si 

instruirea continua a specialistilor din acvacultura, in contextul noilor exigente de 

performanta si calitate actuale. 

 

 

  IV . 2  Obiectivele şi direcţiile de acţiune 

 

 

In perspectiva rezolvarii problemelor mentionate, S.C.D.P. Nucet va trebui sa 

abordeze urmatoarele directii strategice de cercetare-dezvoltare: 

- Managementul durabil al ecosistemelor acvatice naturale si artificiale, prin 

aplicarea metodelor de control şi exploatare piscicola si conservarea biodiversitatii, 

inclusiv prin folosirea tehnicilor si logisticii  existente pentru propagarea artificiala 

a speciilor de pesti rare sau amenintate cu disparitia; 

- Evaluarea, conservarea şi gestionarea resurselor acvatice din ecosistemele naturale  

- Ameliorarea, protectia si conservarea resurselor genetice din acvacultura de apă 

dulce 

- Promovarea tehnologiilor si echipamentelor necesare trecerii la o acvacultura 

intensiva si competitivă pe plan european,  

- Înfiintarea in cadrul unitatii a unor instalatii pilot, in care sa poata fi asimilate si 

demonstrate practic noile tehnologii (acvacultura intensivă in helestee, 

acvacultura intensiva in sisteme cu recirculare si tratare a apei). 



- Introducerea şi extinderea in cultură  a speciilor noi valoroase cu perspective bune 

pe piaţă 

- valorificarea potentialului biologic existent in genoteca (specii si rase de pesti de 

apa dulce) si a rezultatelor cercetarilor fundamentale si tehnologice din ultimii ani, 

prin elaborarea si punerea la dispozitia agentilor economici a unor “pachete 

tehnologice complete” (tehnologie +material biologic+asistenta tehnica); 

Obiectivele specifice de cercetare-dezvoltare pentru perioada imediat urmatoare 

sunt: 

- Identificarea şi cuantificarea efectelor schimbărilor climatice asupra distribuţiei 

ihtiofaunei şi productivităţii naturale 

-Identificarea evaluarea  şi dezvoltarea  serviciilor de mediu oferite de 

ecosistemele  acvatice  naturale  şi artificiale 

-Evaluarea şi monitorizarea biomediului şi a bioresurselor acvatice în apele 

continentale în scopul stabilirii măsurilor de exploatare durabilă 

- Caracterizarea diversității genetice la speciile si rasele de pesti de cultură. 

- Obtinerea liniilor si a hibrizilor de pesti  de cultură, cu caracteristici  bioproductive 

superioare din punct de vedere calitativ, economic si competitive pe piata internă 

si externă. 

- Tehnologii performante  de creştere,  întreţinere şi exploatare  cu impact pozitiv 

biologic tehnic şi economic,  asupra pestilor si a altor bioresurse acvatice 

- Introducerea de specii noi in acvacultura. 

- Refacerea potenţialului piscicol al ecosistemelor  acvatice naturale , prin utilizarea 

tehnicilor de propagare artificială a speciilor de pesti autohtone valoroase 

- Cresterea calitatii produselor din acvacultură si asigurarea  trasabilitătii pe întregul 

lant  alimentar, prin implementarea standardelor de mediu, sănătate si igienă, în 

conformitate cu reglementările comunitare. 

- Diseminarea rezultatelor cercetărilor şi îmbunătăţirea fluxului de informaţii de la 

nivel ştiintific la fermier şi asigurarea de  feed-baek în vederea orientării cercetării 

spre cerintele fermierilor  

 

Pentru realizarea obiectivelor de cercetare si dezvoltare ale unitătii, atribuţiile 

manageriale  pe domenii de activitate sunt: 

 

  Cercetare – dezvoltare  

 



In cadrul activitatii de cercetare-dezvoltare, trebuie avute in vedere trei aspecte 

principale: previzionarea, concepţia ştiinţifică, tehnică propriu-zisă şi organizarea, 

monitorizarea  si controlul activitatii. 

Principalele obiective specifice în ceea ce priveste previzionarea si conceptia 

ştiintifică şi tehnică a activităţii de cercetare sunt: 

1. Elaborarea proiectelor strategiei de ansamblu şi pe domenii de cercetare. 

2. Elaborarea proiectului “politicii” de ansamblu a unităţii. 

3. Urmărirea indeplinirii prevederilor strategiei şi raportarea rezultatelor eşalonului 

managerial superior. 

4. Organizarea si asigurarea capacitatilor de cercetare-dezvoltare. 

5. Elaborarea şi aplicarea de soluţii in vederea dezvoltării capacitătilor de cercetare-

dezvoltare. 

6. Realizarea de studii si cercetări pentru elaborarea tehnologiilor noi si 

perfecţionarea celor existente. 

7. Realizarea de studii si cercetari pentru obtinerea de produse noi si modernizate. 

8. Organizarea activitatii de transfer tehnologic. 

9. Asigurarea posibilitatilor de informare si documentare. 

 

Principalele directii de perfectionare a acestor activitati sunt: 

- fundamentarea funcţionarii si dezvoltării pe baza de strategii si politici pe temen 

scurt mediu si lung; 

- situarea pe primul plan în elaborarea strategiei a factorilor economici atât în ceea 

ce priveşte obiectivele, cât si modalitatile si resursele; 

- reorientarea modului de elaborare si a continutului strategiilor de cercetare-

dezvoltare de la prioritatea acordata productiei la situarea pe primul plan a 

cunoaşterii, inovării si luarii in consideratie a cerintelor pietei; 

- fundamentarea funcţionării şi dezvoltării unităţii pe o viziune pe termen lung, ce 

serveşte ca baza pentru previziunile pe termen mediu şi scurt cu caracter 

operational. 

  

Din punct de vedere organizatoric, S.C.D.P. Nucet va trebui sa-si adapteze 

structurile interne pentru indeplinirea obiectivelor strategice mentionate, respectiv: 

- organizarea bazelor experimentale existente ca centre de profit, in care sefii de 

baza experimentală vor trebui sa indeplineasca criterii de eficientă stabilite de 

consiliul ştiintific şi de administratie; 



- Dezvoltarea activitatii  in centru de consiliere pentru acvacultura din Romania 

recent infiintat in unitate ; 

- infiintarea instalatiilor pilot, ca baze experimentale distincte si care sa functioneze 

pe criterii de eficienta economica. 

 

Ca principala directie de actiune, din punct de vedere organizatoric: mutarea 

accentului de la organizarea de tip corectiv la cea cu caracter preventiv, astfel incât să 

se preintâmpine o serie de cheltuieli umane, financiare şi materiale neeconomicoase. 

 

 

 

 Resurse umane  

 

Din punctul de vedere al resurselor umane, este necesară completarea colectivului 

de cercetare, atât prin atragerea de specialisti cu experienţă, cât şi prin angajarea si  

formarea de tineri absolvenţi din învatamântul de specialitate. Este necesară instruirea 

personalului (cursuri, stagii de pregatire practica) in domeniul acvaculturii si pescuitului  

In domeniul resurselor umane obiectivele urmărite sunt: 

- stabilirea necesarului de personal in perspectiva, pe specialitati; 

- formarea personalului; 

- selecţionarea personalului; 

- organizarea si efectuarea incadrarii personalului; 

- organizarea si realizarea evaluarii personalului; 

- organizarea promovarii personalului; 

- organizarea si efectuarea perfectionarii personalului; 

- motivarea personalului in conditiile legale; 

- luarea de măsuri de imbunătăţirea condiţiilor de muncă si de viata a personalului; 

Multiplele transformări cu care sunt confruntate unitătile de cercetare în actualul 

context economic sunt conditionate de actionarea pentru perfectionarea activitaţilor de 

personal pe mai multe planuri: 

- perfectionarea pregătirii personalului, mai ales a celui managerial şi de specialitate 

pentru a intelege şi a acţiona eficient   

- disciplinarea şi creşterea responsabilitatii personalului; 

- motivarea salariatilor pentru eforturi si rezultate superioare si construirea unei 

culturi proprii, axata pe atasamentul si efortul salariatilor fata de unitatea unde isi 

asigura veniturile necesare existentei. 



 

Economico-financiar 

 

Pe lângă rezolvarea pe termen scurt a problemelor financiare ale unitatii, va fi 

necesara identificarea si accesarea de noi surse de finantare. Astfel, se are in vedere 

participarea la licitatii de proiecte de cercetare (inclusiv accesarea în parteneriat a 

programelor internationale). De asemenea, se are in vedere cooperarea cu Agentia 

Natională pentru Acvacultură si Pescuit şi Direcţia Generală de Pescuit şi Acvacultură, 

pentru accesarea unor proiecte  în cadrul Programului Operational de Pescuit şi Afaceri 

Marine (POPAM) 

 In acelaşi timp, se impune creşterea  contribuţiei microproductiei la veniturile 

unitatii, prin valorificarea superioara a dotărilor si materialului biologic existent. Se 

preconizează creşterea veniturilor din consultantă stiintifica si tehnologica, prin 

organizarea unui departament specializat. 

Direcţiile prioritare de actiune referitoare la activitatea de microproductie sunt: 

- acordarea unei atentii primordiale realizarii unor produse de calitate pentru a 

răspunde cerinţelor clientilor; 

- concentrarea asupra cresterii productivitatii muncii, fundamentul economic al 

asigurarii unor produse si servicii, competitive pe piata internă si externă; 

- diminuarea costurilor pe produs, in special a celor materiale, prin eliminarea risipei 

si furturilor, perfectionarea tehnologiilor, etc. 

 

Principalele actiuni  in domeniul financiar vizează: 

 

- Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii . 

- Efectuarea analizei cu privire la cifra de afaceri, eficienta utilizarii fondurilor, 

evolutia acumularii veniturilor si a structurii cheltuielilor si a altor indicatori 

financiari. 

- Stabilirea preturilor si tarifelor pentru produsele si serviciile oferite. 

- Asigurarea efectuarii la termen si in cuantumul stabilit a varsamintelor cuvenite 

bugetului statului. 

 

Multiplele transformari in plan economic impun schimbări in conceperea abordarea 

si exercitarea  activitaţii financiare: 

- imprimarea unui pronuntat caracter previzional abordarii financiare,; 



- concentrarea asupra obtinerii si gestionarii cat mai eficiente a resurselor 

financiare; 

- reconsiderarea ansamblului de metode si tehnici financiare utilizate, având în 

vedere statutul de institutie publica, liberalizarea parghiilor economice, blocajul 

financiar, etc. 

In domeniul contabil, principalele directii  sunt: 

- Asigurarea evidentei analitice si sintetice a materiilor prime si materialelor. 

- Asigurarea evidentei realizarilor si rezultatelor economice pe baza intocmirii 

bilantului contabil si a situatiilor privind principalii indicatori economico-financiari. 

- Asigurarea evidenţei mijloacelor fixe. 

- Organizarea lucrărilor de inventariere. 

O principala cerinta de perfectionare se refera la cresterea gradului de rigurozitate, a 

reflectarii tuturor activitatilor in contabilitate,. 
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