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RAPORTUL ACTIVITĂŢII DE CERCETARE – DEZVOLTARE - INOVARE 

(C-D-I)  PE ANUL 2017 AL SCDP NUCET  

 

 

 

I. 1  Numărul, denumirea şi încadrarea în programele de cercetare (naţionale, sectoriale,  

        nucleu, europene şi internaţionale) ale proiectelor contractate de unitatea de C-D-I  şi        

        funcţia deţinută (director de proiect - DP, partener - P): 

 

Proiecte  sectoriale ADER: 

 

o 1 proiect – DP: 

Proiectul ADER 10.1.1.: “Sisteme și tehnologii moderne pentru reproducerea și 

cresterea peștilor și a altor organisme acvatice” ( Obiectivul general 10 Obiectivul specific 10.1) 

 

o 1 proiect – P: 

      

Proiectul ADER 10.2.1.: “Elaborarea si implementarea unui program de monitorizare, pentru 

reducerea riscurilor patologice în acvacultură, diminuarea pierderilor și asigurarea sănătății și a 

bunăstării animale”  ( Obiectivul general 10 Obiectivul specific 10.2.) 

 

Proiecte  finanţate de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură 

 

  1 proiect – DP 

„Evaluarea şi monitorizarea biomediului şi bioresurselor acvatice in apele continentale în scopul 

stabilirii capturii totale adminisbile şi a efortului de pescuit pentru anul 2017”   

                       1 proiect – P: 

 

“Programul Naţional pentru Colectarea Datelor din sectorul pescăresc al României pentru 

perioada 2015  - 2018” 

Proiecte  finanţate de Fundaţia Patrimoniu ASAS 
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„Tehnologii moderne pentru exploatarea complexă a bazinelor acvatice din fermele piscicole 

tradiţionale” 

 

Proiecte finanţate din surse proprii: 

 

o 2 proiecte: 

„Cercetări privind conservarea şi utilizarea genofondului de peşti de cultură”.  

 „Studii pentru fundamentarea ecologică a capacităţii suport a ecosistemelor  acvatice  naturale 

şi seminaturale şi  stabilirea limitelor sustenabilităţii” 

 

 I. 2  Obiectivele proiectelor de cercetare contractate şi obiectivele cercetărilor proprii  de  

        profil, susţinute din venituri proprii: 

 

Obiective proiecte  sectoriale ADER: 

 

Obiectivul general 10.: Dezvoltarea și diversificarea sistemelor și tehnologiilor de 

acvacultură și asigurarea sănătății viețuitoarelor acvatice 

Obiectivul specific 10.1.: Elaborarea și implementarea sistemelor și tehnologiilor competitive      

si performante, adaptate la contextul socio– economic actual, cu impact negativ redus asupra 

mediului și a componentelor sale 

Proiectul ADER 10.1.1.: “Sisteme și tehnologii moderne pentru reproducerea și 

cresterea peștilor și a altor organisme acvatice” 

Ansamblul activităţilor de cercetare ce fac obiectul proiectului vizează realizarea unor 

sisteme şi tehnologii de reproducere care să asigure promovarea unei acvaculturi intensive, 

profitabile, responsabilă față de mediu şi componentele sale faţă de calitatea produsului rezultat. 

Gradul de noutate și de complexitate constă în corelarea particularităților biologiei de 

reproducere a diferitelor specii de pești, controlul factorilor de mediu, aplicarea metodelor și 

tehnicilor specifice pentru obținerea produselor seminale și asigurarea condițiilor de incubație și 
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de creștere a descendențelor, pentru transpunerea acestora în tehnologii moderne de reproducere 

artificială. 

Proiectul își propune să elaboreze tehnologii moderne de reproducere atât pentru speciile 

de pești de cultură, dar și pentru speciile care, în acest moment, nu fac  obiectul creșterii dirijate 

industriale, deși prezintă importanță economică și sunt solicitate pe piață, contribuind astfel la 

diversificarea producției piscicole. 

Proiectul işi propune să sprijine fermierii din România, prin punerea la dispoziție a unor 

sisteme și tehnologii de reproducere artificială adaptate noilor condiții ecologice şi tehnologice, 

care să asigurare obţinerea unui material de populare cu caracteristici bioproductive superioare, 

obținut în condiții controlate, adaptat sistemelor tehnologice actuale. 

 

Obiectivul general 10.: Dezvoltarea și diversificarea sistemelor și tehnologiilor de acvacultură și 

asigurarea sănătății viețuitoarelor acvatice 

Obiectivul specific 10.2.: Studii și cercetări suport pentru asigurarea bunăstării și sănătății 

vietuitoarelor acvatice 

Proiectul ADER 10.2.1.: “Elaborarea si implementarea unui program de monitorizare, pentru 

reducerea riscurilor patologice în acvacultură, diminuarea pierderilor și asigurarea sănătății și 

a bunăstării animale 

 

 Proiectul are ca obiectiv elaborarea şi implementarea în acvacultura din România a unui 

program de monitorizare a stărilor patologice la peşti având în vedere că acestea reprezintă din ce 

în ce mai frecvent factori limitative ai producţiei piscicole, fie prin reducerea ritmului de creştere 

şi deprecierea valorii alimentare şi a aspectului comercial, fie prin mortalitatea de multe ori în masă 

a peştilor. 

Cunoaşterea stărilor patologice, diagnosticul timpuriu al acestora şi aplicarea corectă a 

măsurilor de combatere, în special a măsurilor de profilaxie, reprezintă condiţii esenţiale pentru 

asigurarea unei activităţi normale în unităţile piscicole, în vederea obţinerii unor producţii ridicate 

şi asigurării sănătăţii şi bunăstării animale. 

Obiectivele specifice constau în: 

- studii epidemiologice privind distribuţia agenţilor patogeni în efectivele piscicole în România; 



4 
 

- dezvoltarea instrumentelor de diagnostic prin crearea unor metodologii bazate pe utilizarea 

tehnicilor imunologice; 

- dezvoltarea unor produse de intervenţie utilizabile în profilaxia și tratamentul îmbolnăvirilor luate 

în studiu; 

- dezvoltarea infrastructurii tehnice; 

- creşterea şi dezvoltarea capacităţilor şi a expertizei naţionale în domeniu. 

 

o Evaluarea şi monitorizarea biomediului şi a bioresurselor acvatice în apele continentale 

în scopul stabilirii capturii totale adminisbile şi a efortului de pescuit pentru anul 2017, 

cu următoarele obiective specifice:   

o Evidenţierea aspectelor caracteristice ale  pescăriei practicată pe fluviul Dunărea (km 140 

– km 1075), râul Prut, lacurile de acumulare de pe râurile Olt şi Siret;  

o Evaluarea stării şi valorificării stocurilor de peşti; 

o Estimarea capturilor durabile a resurselor pescăreşti în: Fluviul Dunărea, Râul Prut lacuri 

de acumulare – (PF1, PF2, lacurile de pe râul Olt, Siret, Stânca Costeşti);  

o Stabilirea efortului de pescuit comercial pentru anul 2017;  

o Recomandări şi concluzii privind reglementarea activităţii de pescuit  în fluviul Dunărea 

(km 140 – km 1075, râul Prut, lacurile de acumulare de pe râurile Olt şi Siret. 

 

o “Programul Naţional pentru Colectarea Datelor din sectorul pescăresc al României pentru perioada 

2015  - 2018” 

 SCDP Nucet  partcicipă in calitate de partener la relizarea obiectivelor specifice III și IV,  care 

constau în : 

 descrierea generală a sectorului de acvacultură şi de procesare,   

 descrierea achiziţionării datelor din acvacultură şi procesare şi prezentarea 

estimărilor (definirea variabilelor, tipul datelor de colectat, ţinta şi populaţia cadru, 

sursa datelor, mod eşantionare), estimări specifice, 

 propuneri privind modalitatea de prezentare a datelor,  

 descrierea capacităţii de colectare şi evaluare a datelor precum şi a modalităţilor de 

colectare a datelor care vor fi solicitate, în conformitate cu prevederile legislative 
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ale UE, respectiv Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1420/2013 al Comisiei 

în urma adoptării Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European 

şi al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor 

pescăreşti şi de acvacultură – cu privire la actorii din sectorul pescăresc naţional 

(producători, importatori, procesatori) şi aportul acestora la aprovizionarea pieţei: 

o grupe de consumatori şi comportamentul de consum pentru peste si produse 

din peşte; 

o analiza strategiilor, aşteptărilor şi nevoilor actorilor care activează pe piaţa 

de peşte şi produse din peşte din România. 

 

 

o „Tehnologii moderne pentru exploatarea complexă a bazinelor acvatice din fermele piscicole 

tradiţionale” 

Proiectul propune realizarea a două modele de exploatare care pot fi adaptate și transferate 

ușor în fermele tradiționale, în funcție de tipul de caracteristicile bazinului acvatic: 

  

I. Creșterea în sistem combinat prin realizarea și amplasarea într-un bazin de 2,5 ha 

(EC10) a unor module intensive de tipul spațiilor protejate (bateria de țarcuri), în 

care speciile crescute în sistem intensiv vor fi crapul (Cyprinus carpio carpio) și 

somnul (Silurus glanis)– model adaptat bazinelor piscicole cu adâncime mică 1,5 

- 2,0 m. 

 

 

II. Creșterea în sistem combinat prin realizarea și amplasarea într-un bazin de 4,0 ha (EC3) 

a unei baterii de viviere flotabile, în care speciile crescute intensiv sunt: sturioni (Polyodon 

spathula), tilapia (Oreochromis niloticus) și crap (Cyprinus carpio carpio) – model adaptat 

bazinelor piscicole cu adâncime mare.  

 

o Conservarea şi utilizarea genofondului de peşti de cultură, cu următoarele obiective 

specifice:          
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o Elaborarea metodelor şi căilor de conservare şi de utilizare raţională a 

genofondului de peşti de apă dulce; 

o Cunoaşterea biologiei speciilor de peşti din ecosisteme acvatice naturale şi 

artificiale,  în vederea stabilirii strategiei de conservare şi refacere a acestora; 

o Reproducerea de înlocuire şi pentru mărirea numărului de indivizi pentru 

populaţiile din genotecă; 

o Realizarea variantelor de încrucişare care să asigure  menţinerea diversităţii 

genetice; 

o Creşterea descendenţelor, asigurarea purităţii genetice a loturilor şi evidenţierea 

performanţelor  bioproductive; 

o Refacerea potenţialului piscicol al ecosistemelor  acvatice naturale, prin utilizarea 

tehnicilor de propagare artificială a speciilor de peşti autohtone valoroase. 

o „Studii pentru fundamentarea ecologică a capacităţii suport a ecosistemelor  acvatice  naturale şi 

seminaturale şi  stabilirea limitelor sustenabilităţii” 

o Evaluarea potenţialului bioproductiv şi a capacităţii suport a sistemelor 

o Evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice naturale si seminaturale 

o Stabilirea unor indicatori specifici pentru ecosistemele acvatice  naturale si 

seminaturale și resursele acvatice vii 

o Gestionarea sustenabilă a ecosistemelor acvatice și stabilirea măsurilor 

privind conservarea biodiversităţii: 

I.3  Rezultatele obţinute pentru fiecare obiectiv, prezentate în mod concret şi sintetic 

Proiecte  sectoriale ADER: 

o In cadrul fazelor de executie rezultatele s-au concretizat în studii pentru 

fundamentarea ştiintifică si tehnică a lucrărilor de reproducere artifcială pentru 

specii crap somn si biban si pentru elaborarea modelului conceptual  pentru 

programul de  monitorizare, pentru reducerea riscurilor patologice în 

acvacultură. 
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o “Programul Naţional pentru Colectarea Datelor din sectorul pescăresc al României pentru 

perioada 2015  - 2018” 

o Elaborarea raportului  aferent anului 2017,  privind  descrierea capacității 

de colectare şi evaluare a datelor cu privire la actorii din sectorul pescăresc 

naţional (producători, importatori, procesatori) şi aportul acestora la 

aprovizionarea pieţei, importul-exportul de peşte şi produse pescăreşti, în 

conformitate cu prevederile legislative ale UE (Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) 1420/2013 al Comisiei în urma adoptării Regulamentului (UE) 

nr. 1379/2013 al Parlamentului european şi al Consiliului privind 

organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de 

acvacultură   

 

 

o Evaluarea şi monitorizarea biomediului şi bioresurselor acvatice în apele continentale în scopul 

stabilirii capturii totale adminisbile şi a efortului de pescuit pentru anul 2017, cu următoarele 

rezultate:   

 

o Evaluarea biomediului acvatic şi a bioresursei pe sectoarele în care se 

practică activitatea de pescuit cu menţionarea datelor hidrologice, a 

factorilor fizico-chimici şi hidrobiologici şi a parametrilor ihtiologici 

din fluviul Dunărea, râul Prut şi lacurile de acumulare de pe Prut, Olt 

şi Siret şi concretizată prin evaluarea stocurilor resurselor acvatice vii. 

 

o Stabilirea Capturii Totale Admisibile (TAC) pe specii şi zone pentru 

anul 2017, prin evaluarea resurselor acvatice vii şi stabilirea efortului 

de pescuit comercial în fluviul Dunărea (km 140 – km 1075), râul Prut 

şi lacurile de acumulare de pe râurile Prut, Olt si Siret. 

o „Tehnologii moderne pentru exploatarea complexă a bazinelor acvatice din fermele piscicole 

tradiţionale” 
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 Proiectarea şi realizarea a două modele de exploatare care pot fi adaptate și transferate ușor 

în fermele tradiționale, în funcție de tipul de caracteristicile bazinului acvatic: 

  

I. Creșterea în sistem combinat prin realizarea și amplasarea într-un bazin de 2,5 

ha (EC10) a unor module intensive de tipul spațiilor protejate (bateria de 

țarcuri), în care speciile crescute în sistem intensiv vor fi crapul (Cyprinus carpio 

carpio) și somnul (Silurus glanis)– model adaptat bazinelor piscicole cu 

adâncime mică 1,5 - 2,0 m. 

II.  Creșterea în sistem combinat prin realizarea și amplasarea într-un bazin de 4,0 

ha (EC3) a unei baterii de viviere flotabile, în care speciile crescute intensiv 

sunt: sturioni (Polyodon spathula), tilapia (Oreochromis niloticus) și crap 

(Cyprinus carpio carpio) – model adaptat bazinelor piscicole cu adâncime mare.  

o Conservarea şi utilizarea genofondului de peşti de cultură, cu următoarele rezultate: 

 

o Reproducerea artificială pentru obtinerea materialului biologic piscicol 

din speciile autohtone valoroase (şalău, ştiucă, somn, lin) necesar 

acţiunilor de repopulare în vederea refacerii potenţialului piscicol al 

apelor naturale. 

 

o Repopularea lacurilor de acumulare Stânca Costeşti (Prut), Zigoneni şi 

Budeasa (Argeş), cu materialul piscicol obţinut. 

 

 

o „Studii pentru fundamentarea ecologică a capacităţii suport a ecosistemelor  acvatice  naturale şi 

seminaturale şi  stabilirea limitelor sustenabilităţii” 

. 

o Elaborarea unor metode de exploatare durabilă a ecosistemelor naturale și semi-naturale. 

o Elaborarea unui set de indicatori specifici mediului acvatic pentru stabilirea limitelor de 

sustenabilitate.  
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I. 4  Lucrari ştiintifice publicate în diferite reviste naţionale şi internaţionale,  

       cu indicarea numărului de lucrări cotate ISI     

Total : 3, din care ISI: 3 

- Mioara COSTACHE, Cecilia BUCUR, Mihail COSTACHE, Daniela RADU, Camen 

Geogeta NICOLAE - Research On The Use Of Different Hormonal Substances To 

Stimulate Maturation And Ovulation In Perch (Perca fluviatilis - L.) - International 

Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture" due to be held between 8th and 10th 

of June 2017.    Section 3 - Animal Science: Scientific Papers. Series D. Animal Science, 

Vol. LX, 2017, ISSN 2285-5750, ISSN CD-ROM 2285-5769, ISSN-L 2285-5750, 

International Database Indexing: Index Copernicus, CABI, DOAJ, Ulrich’s Periodicals 

Directory (ProQuest), PBN, Cite Factor (Academic Scientific Journals), Scipio, 

OCLC (WorldCat), Research Bible, Google Scholar. 

 

 

- International  multidisciplinary Scientific GeoConferences  

SGEM17/C/17823/18.04.2017 

 „RESEARCHES CONCERNING FOOD AND FEEDING BEHAVIOR OF PADDLEFISH 

(POLYODON SPATHULA, WALB. 1792) IN LANDSCAPED AQUATIC ECOSYSTEMS „Author - 

Mioara Costache, Mihail Costache, Cecilia Bucur, Daniela Radu, Nino Marica  

 

- International  multidisciplinary Scientific GeoConferences  

SGEM17/C/17602/13.04.2017 

„STUDY REGARDING THE FISH DISEASES IN AQUATIC ECOSYSTEMS LOCATED AND 

LANDSCAPED IN SOUTHERN REGION OF ROMANIA” Author: Cecilia Bucur, Mioara 

Costache , Carmen Georgeta Nicolae , Daniela Radu ,  Mihail Costache, 

 

I. 5  Rezultate valorificate sau în curs de valorificare  şi importanţa lor competitivă  

        pe plan intern şi extern  (inclusiv brevete şi omologări) 

o Valorificarea tehnologiilor de reproducere şi creştere a unor specii de pești autohtone valoroase 

realizate pe baza materialului existent în genoteca unităţii prin:  

o Refacerea populaţiilor piscicole naturale existente;  

o Restructurarea sortimentală a producţiei piscicole;  

o Introducerea pe piaţă a unor specii pentru care există cerere şi tradiţie în consum. 

o Elaborarea a două  modele experimentale  de creştere în sistem combinat a unor specii de peşti  

valoroase: crap, sturioni, tilapia 
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I. 6  Manifestări ştiinţifice organizate şi participări la evenimentele ştiinţifice  

        interne şi externe 

 

 Workshop naţional „Prezentare rezultate partiale in cadrul proiectului 10.1.1.  “Sisteme și 

tehnologii moderne pentru reproducerea și creşterea peștilor și a altor   organisme  acvatice” 

Nucet 27.05.2017 Organizator 

 Workshop naţional „Prezentare rezultate partiale in cadrul proiectului 10.2.1.  “Elaborarea 

si implementarea unui program de monitorizare, pentru reducerea riscurilor patologice in 

acvacultura, diminuarea pierderilor si asigurarea sanatatii si a bunastarii animale”  Galati 

21.05.2017 Coorganizator 

 Workshop national “Acvacultura sustenabila din punct de vedere al mediului, eficienta din 

punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitiva și bazata pe cunoaștere”  

Nucet  21 09 2017 Organizator  

 Curs instruire  „ Metode de identificare si de determinare a  speciilor de pesti de apa dulce 

„ derulat in perioada 10-24 iunie 2017 Beneficiar  Admnistratia Nationala Apele Romane 

 Brosura  -„ Metode de identificare si de determinare a  speciilor de pesti de apa dulce” 

 

 

I. 7  Evidenţierea activităţii de diseminare a rezultatelor obţinute  

        către beneficiarii proprii 

o Livrări de material  biologic piscicol de populare de diferite vârste provenind de la cca. 16 

specii de  peşti cultură,  după cum urmează: 

o Larve  în vârstă de 3-5 zile : 200.000.000 exemplare; 

o Sturioni – 4000 exemplare 

o Puiet de un an : 36 t ; 

o Remonţi  şi reproducători : 8 t. 

 

o Principalul furnizor de material de populare de diferite vârste din  speciile de peşti de cultură, 

pentru fermele piscicole  din sudul şi sud-vestul ţării din judeţele Ialomiţa, Calaraşi, Damboviţa, 

Prahova, Buzău, Teleorman, Argeş,Vâlcea, Dolj, Olt, Caraş Severin, Timiş, Cluj și Arad.  
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o Unul dintre furnizorii importanți de material de populare de diferite vârste  din  speciile de peşti 

de cultură, pentru fermele piscicole din zona centrală, vestică, nord –estică și sud-estică a ţării 

din judeţele  Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Bihor, Satu –Mare, Sălaj,  Cluj,  Mureş,  Bistriţa, 

Iaşi, Botoşani și Constanţa.    

o Furnizorul unor cantităţi semnificative de material biologic exportat în Bulgaria, Ungaria, 

Cehia și Slovacia, ca o confirmare a calităţii  materialului  biologic produs şi în spiritul 

continuității  tradiţiei  unitătii, care  a exportat material biologic în ţări din Europa, Asia, Africa 

și America de Nord. 

I. 8  Evidenţierea cercetărilor de   perspectivă 

Având în vedere, experienţa vastă în reproducerea artificială a peştilor de cultură şi deținerea unui 

patrimoniu genotic impresionant de specii de peşti de apă dulce (probabil cel mai mare ca 

dimensiune şi structură din ţară şi după unele informaţii şi din Europa), SCDP Nucet îşi propune:  

o Abordarea  cercetărilor în domeniul biotehnologiilor de reproducere, în domeniul utilizării 

tehnicilor  PCR şi realizarea  primei bănci de gene, în vederea ameliorării, protecţiei şi 

conservării resurselor genetice din acvacultura de apă dulce, în scopul asigurării materialului 

piscicol de populare, care este o condiţie esenţială pentru  dezvoltarea pisciculturii.  În acest 

sens, este necesară  completarea dotării cu aparatură  de laborator, specializarea personalului şi 

atragerea  unor cercetători  cu experienţă în acest domeniu. 

 

o Promovarea tehnologiilor  şi echipamentelor  necesare trecerii la o acvacultură  intensivă şi 

competitivă  pe plan european, prin infiinţarea în cadrul  unităţii a unor  instalaţii pilot, în care 

să poata fi asimilate şi demonstrate practic  noile tehnologii (acvacultura intensivă în heleştee, 

acvacultura intensivă  în sisteme cu recirculare şi tratare a apei). 

o Dezvoltarea cercetărilor privind managementul durabil  al ecosistemelor naturale şi 

artificiale, prin aplicarea unor tehnologii adecvate diferitelor tipuri de exploataţii 

piscicole şi de conservare  a biodiversitătii, inclusiv  prin folosirea tehnicilor şi logisticii 

existente în scopul propagării  artificiale a speciilor de peşti rare sau ameninţate. 

  

I. 8  Dificultăţi întâmpinate şi propuneri de soluționare 
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Ca urmare a imposibilității  asigurării resurselor financiare necesare activităţii de cercetare, în 

ultimii ani, dar mai ales în 2017, au fost semnalate serioase și repetate dificultăți privind: 

o Imposibilitatea modernizării infrastructurii de cercetare, a staţiilor pilot şi a dotărilor tehnice, 

care să reducă treptat decalajele existente faţă de statele membre UE; 

o Imposibilitatea menţinerii în unitate şi a atragerii în sfera specifică de activitate a unor 

cercetători valoroşi;  

o Lipsa posibilității de formare și instruire profesională pentru tinerii absolvenţi angajați care nu 

mai au de la cine să înveţe şi să se formeze în spiritul regulilor şi conduitei specifice activităților 

de cercetare.  

Aceste aspecte afectează atingerea obiectivelor de cercetare, gradul de accesare a fondurilor 

financiare destinate  proiectelor de cercetare, dar şi  calitatea  rezultatelor cercetărilor efectuate. 

        DIRECTOR,  

dr. ing. Mioara Costache 

 


