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RAPORTUL ACTIVITĂŢII DE CERCETARE – DEZVOLTARE - INOVARE 

(C-D-I)  PENTRU ANUL 2018 -  SCDP NUCET 

  

 

 

 Numărul și încadrarea în programele de cercetare europene și naționale (programe 

sectoriale, nucleu, PNCD, programe finanțate de MADR prin subvenții de la buget, programe 

autofinanțate), ale proiectelor contractate de unitatea de c-d și calitatea deținută (director de 

proiect, partener): 

 

- programe sectoriale: 3 (2 director de proiect, 1 parteneriat )  

- PNCD:- 

- nucleu:- 

- programe finanțate de MADR: 

- prin subvenții de la buget:3 (director de proiect) 

- programe autofinanțate:2 (director de proiect) 

- POPAM :1  

- Program Național de Colectare Date (subcontractant) 

 

1. Obiectivele proiectelor de cercetare contractate la nivel european și național, ale 

celor finanțate de la bugetul de stat prin MADR și ale cercetărilor proprii de profil, 

susținute din venituri proprii: 

 

 În cadrul proiectului “ Sisteme și tehnologii  moderne pentru reproducerea și 

cresterea peștilor și a altor organisme acvatice ” obiectivul principal îl costituie 

elaborarea unor sisteme si tehnologii moderne de reproducere  şi de creştere a 

peştilor şi a altor organisme acvatice, care să asigure materialul piscicol  necesar  
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promovarii unei acvaculturi intensive, profitabile, responsabilă  faţă  de mediu şi 

componentele sale şi faţa  de calitatea produsului rezultat. 

In cadrul proiectului sunt elaborate tehnologiile 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 importanţă economică și au perspective 

bune pe piaţă. Astfel, speciile de peşti luate în studiu sunt crapul – specia de bază 

a acvaculturii româneşti pentru care există tradiţie în consum şi cerere pe piaţă, 

ocupând locul I în preferinţele consumatorilor, somnul, şalăul şi bibanul specii 

autohtone valoroase, care sunt recent introduse în cultură, ponderea acestora în 

structura producției fiind foarte redusă şi care prezintă perspective bune de piaţă, 

fiind considerate specii valoroase atât pe piaţa internă cât şi externă. 

 

 Obiectivul general al proiectului „Elaborarea şi implementarea unui program de 

monitorizare, pentru reducerea riscurilor patologice în acvacultură, 

diminuarea pierderilor şi asigurarea sănătăţii şi a bunăstării animale” este: 

elaborarea și realizarea  unui program de monitorizare prin punerea în evidenţă a 

tehnopatiilor – deficienţelor în managementul tehnologic şi elaborarea măsurilor 

de control al acestora, în vederea reducerii riscurilor patologice în acvacultură, 

diminuarea pierderilor şi promovarea unei acvaculturi intensive, sustenabile, 

profitabile dar, responsabile în ceea ce priveşte protecţia mediului, sănătatea şi 

bunăstarea speciilor cultivate. Scopul este de a asigura, pe piata din Romania şi 

din UE, produse de calitate in conformitate cu noile prevederi  impuse de politica 

europeană comună în domeniul acvaculturii şi al organizării pieţei produselor 

rezultate din acest sector. 

 

 Proiectul „Tehnologii moderne pentru exploatarea complexa a bazinelor 

acvatice din fermele piscicole traditionale” încadrat  in obiectivele specifice 2.3 

si 2.4. ale Strategiei Nationale a Sectorului Pescaresc 2014-2020 referitoare la:  

promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protectie a mediului, promovarea 

sanatatii si bunastarii animalelor, precum si a sanatatii si sigurantei; protejarea si 

refacerea biodiversitatii acvatice si imbunatatirea ecosistemelor legate de 

acvacultura precum si promovarea unei acvaculturi eficiente din punct de vedere 

al utilizarii resurselor și are ca și obiectiv general: elaborarea unor tehnologii 

moderne pentru exploatarea complexa a potentialului bioproductiv al 
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ecosistemelor acvatice din fermele piscicole traditionale, pentru cresterea 

cantitativa a productiei si diversificarea speciilor de cultura, in conditiile utilizarii 

eficiente a resurselor si protejarii si refacerii biodiversitatii. Proiectul, prin tematica 

abordată are ca obiectiv rezolvarea problemelor întâmpinate de producătorii,  

procesatorii şi comercianţii de peşte şi produse din peşte prin producerea peştelui 

de consum, în instalaţii care oferă un management riguros al procesului tehnologic 

de creştere a peştelui si asigură posibilitatea de recoltare în cantităţile dorite pe tot 

parcursul anului, în funcţie de cerinţele pieţei. 

 

 „Programul Naţional pentru Colectarea Datelor din sectorul pescăresc al 

României pentru anul 2017” are ca și obiectiv general colectarea datelor  din 

sectorul pescăresc, acvaculturii și procesării produselor pescărești şi evaluarea 

tendinţelor privind dezvoltarea acestui sector din România, în conformitate cu 

prevederile regulamentelor şi deciziilor UE aplicabile, precum şi ale Programului 

Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) al României. Programul 

descrie acţiunile planificate pentru colectarea de date şi costurile relevante aşa 

cum sunt descrise în Decizia Comisiei Europene 2016/1701/EU şi în Decizia 

Comisiei Europene 2016/1251/EU, prezintă date referitoare la situaţia tehnică şi 

economică a fermelor de acvacultură precum şi a unităţilor de prelucrare a peştelui 

pentru anul 2017. 

 
 Proiectul „Cercetari privind conservarea gametilor la peșii de cultura” are ca 

scop realizarea si testarea modelului experimental pentru crioconservarea spermei 

la specia de sturion Polyodon spathula în vederea conservării și dezvoltării  

biodiversității genetice și a optimizării biotehnologiei de reproducere.  

 
 Proiectul  „Cercetări privind incidența îmbolnăvirilor în amenajările piscicole 

din zona de sud a României” care are ca obiectiv general  identificarea  unor 

metode si tehnici de diagnostic rapid prin  simpla examinare  a peștilor aflați în 

faza de stare subclinică  a bolii și işi propune să contribuie la rezolvarea 

problemelor cu care se confruntă  sectorul pescăresc. Proiectul se constituie ca un 

„ghid  de bune practici  necesar pentru instruirea fermierilor  în procedurile de 

diagnosticare simplă  și în aplicarea eficientă a terapiilor  și care să contribuie la 

rezolvarea aspectelor   care privesc bolile peștilor și metodele de profilaxie și  

tratamentele  aplicate  în  acvacultură. 
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 Proiectul „Cercetari privind cresterea in sisteme combinate  intensiv – 

extensiv a unor specii piscicole cu perspective bune de piata” are ca obiectiv 

general elaborarea unor tehnologii pentru exploatarea complexă a potentialului 

bioproductiv al ecosistemelor acvatice din fermele piscicole traditionale, pentru 

cresterea cantitativă a productiei şi diversificarea speciilor de cultură, in conditiile 

utilizării eficiente a  resurselor si protejarii şi refacerii biodiversităţii. Proiectul isi 

propune să ajute fermierii din  piscicultura traditională să crească rentabilitatea si 

competitivitatea din propriile ferme,  prin transfer de cunoştinţe ştiinţifice si 

tehnologice din domeniul cercetării în domeniul aplicativ, pentru o  gestionare mai 

eficientă a resurselor materiale, acvatice şi umane precum şi respectarea strictă a 

condiţionalităţilor de mediu şi biodiversitate. 

 
 Proiectul „Cercetari privind refacerea potentialului piscicol al ecosistemelor 

acvatice prin introducerea si extinderea in cultura a unor specii autohtone 

valoroase” îşi propune să contribuie la rezolvarea problemelor cu care se 

confruntă  sectorul pescăresc şi la atingerea obiectivelor strategice prin elaborarea 

unor sisteme şi tehnologii pentru reproducerea artficială şi creşterea unor specii 

autohtone valoroase pentru asigurarea materialului piscicol de populare, creşterea 

cantitativă şi diversificarea producţiei piscicole şi implicit la diminuarea importurilor. 

Proiectul are ca și obieciv general fundamentarea stiintifica s i tehnica a 

reproducerii artificiale si cresterii dirijate a speciilor stiuca, salau si lin; elaborarea 

tehnologiilor de reproducere artificiala si crestere; promovarea si extinderea 

tehnologiilor elaborate si a produselor rezultate la agentii economici din 

piscicultura. 

 „Tehnologie inovativa de creștere a speciei de sturion Polyodon spathula, in 

lacuri de acumulare  pentru producția de carne si de caviar ” Proiectul are ca 

obiectiv asimilarea si utilizarea  rezultatelor de cercetare obținute pana in prezent 

la creșterea sturionului Polyodon spathula,  pentru  elaborarea si  punerea la 

dispoziția fermierilor a unei tehnologii  inovative de creștere  a speciei in instalații 

pilot amplasate in lacuri de acumulare, pentru producția de carne si caviar. De 

asemenea, proiectul  își propune sa stimuleze creșterea cheltuielilor  agenților 

economici privați din acvacultura  pentru  realizarea si dezvoltarea instalațiilor pilot 

de producere a unor specii valoroase, contribuind  la obținerea de noi produse si 
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tehnologii care sa duca la utilizarea eficienta a bioresurselor  acvatice si 

lacreșterea competitivității sectorului.Obiectivul general al proiectului îl constituie 

elaborarea  unei  tehnologii inovative  pentru creșterea speciei de sturion Polyodon 

spatula, în instalații pilot, amplasate in lacurile de acumulare,  pentru producția de 

carne si caviar. 

 

 „Crearea centrului și a serviciilor de gestionare, de inlocuire și de consiliere 

pentru  fermele de acvacultura, la SCDP NUCET” . Obiectivele strategice ale 

proiectului sunt: 

- Consolidarea dezvoltării tehnologice, a inovării și a transferului de 

cunoștințe; 

- Implementarea noilor tehnologii, sisteme, metode etc care să asigure  

creșterea competitivității sectorului;  

- Consilierea potențialilor beneficiari în accesarea POPAM; 

- Creşterea calităţilor şi competenţelor profesionale a personalului din 

sector; 

- Sprijinirea fermelor de acvacultură pentru atingerea standardelor înalte de 

mediu, sanitare, privind bunăstarea animalelor și siguranță alimentară. 

 

2. Rezultate obținute pentru fiecare obiectiv, prezentate în mod concret și sintetic 

(fără referire la proiecte), cu evidențierea rezultatelor valorificate în anul de 

referință sau în curs de valorificare: 

 

 Prezentarea si demonstrarea fezabilităţii tehnice si economice a 

tehnologiilor pentru reproducerea si cresterea peștilor; Diseminarea 

rezultatelor prin comunicarea şi publicare naţională şi internaţională 

Rezultate obtinute : 

 Elaborarea unor sisteme și tehnologii  moderne de reproducere artificială a 

peștilor din speciile șalău, somn, biban si crap. 

Tehnologiile de reproducere  au fost fundamentate prin:  

- modelul de control și de monitorizare a  condițiilor de mediu corelat cu 

particularitățile biologiei reproducerii  pentru  speciile de pești  care fac 

obiectul proiectului 

- metode de evaluare și de selecție a reproducătorilor ; 
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- metode de stimulare hormonală, de prelevare și de incubație a produselor 

sexuale ; 

- testarea comparativă a unor substanțe hormonale ;  

- stabilirea parametrilor tehnici care caracterizează reproducerea artificială a 

principalelor specii de pești de apă dulce ; 

- elaborarea, proiectarea și realizarea instalațiilor pilot pentru reproducerea 

artificială a peștilor de cultură ; 

- stabilirea variantelor tehnologicee cele mai performante sub aspectul  

calităţii şi eficienţei; 

- definitivarea tehnologiilor de reproducere artificială 

 Elaborare tehnologii de creștere in perioada postembrionară a peștilor din 

speciile șalău, somn, biban si crap  

Tehnologiile de creștere  in perioada de dezvoltare postembrionara  au fost 

fundamentate prin : 

- modelul de control și de monitorizare a  condițiilor de mediu corelat cu 

particularitățile fiecarei specii;  

- elaborarea, proiectarea și realizarea modelelor experimentale de creștere 

în perioada de dezvoltare postembrionară; 

- stabilirea variantelor tehnologice cele mai performante sub aspectul  calităţii 

şi eficienţei; 

- definitivarea tehnologiilor de reproducere artificială. 

 

 Organizarea de loturi demonstrative, mese rotunde şi vizite de lucru pentru 

identificarea de potenţiali beneficiari. 

 

 Măsuri profilactice şi terapeutice în  piscicultură ;   

Demonstrarea funcţionalităţii  şi utilităţii programului de monitorizare 

Rezultate obținute: 

- Raport de cercetare; 

- Elaborarea și implemenarea modelului conceptual  al programului  de 

monitorizare a stărilor patologice  şi testarea acestuia în cadrul unor unităţi  

piscicole  combinate; 

- Identificarea agenţilor patogeni ai celor mai răspândite stări patologice 

declanşate în unităţile  piscicole prin realizarea unor examene clinice 
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complete, cu identificarea agentului etiologic, stabilirea  gradului de 

infecţiozitate precum şi stabilitatea în cadrul populaţiei piscicole şi a unităţii 

sistematice,  distribuţia agenţilor patogeni în efectivele piscicole din Centrul 

şi Sudul României; 

- stabilirea tehnicilor şi a metodologiei de diagnostic privind agenţii patogeni 

luaţi în studiu; 

- constituirea unei baze de date, concretizată într-un ,, Produs cadru” un Ghid 

de recomandări privind gestionarea sănătății producției acvacole,  ce 

cuprinde, recomandări de intervenţii tehnologice specifice sistemelor 

intensive de creştere a ciprinidelor, pentru implementarea standardelor de 

mediu, sănătate şi igienă, în conformitate cu  reglementările comunitare; 

- dezvoltarea biosecurităţii  în unităţile de acvacultură; 

- Tratamentele  profilactice și/sau de corectare/armonizare a parametrilor 

hidrochimici și biologici, provocatori/declanșatori ai stării morbide, s-au 

realizat, în unitățile de creștere ale agenților economici (acolo unde boala 

bacteriană a fost manifestă în anul anterior), făcându-se astfel și transferul 

tehnologic către agentul economic; 

- diseminarea rezultatelor în reviste  ştiinţifice de specialitate și demonstrarea 

funcționalității și utilității programului, prin transferul tehnologic către agentul 

economic 

- Ghidul cu recomandări este completat de  6 anexe ce conțin: 

1. Recomandări de diagnostic la pești, funcție de calitățile fizico-chimice ale 

apei; recomandări de diagnostic funcție de comportamentul peștilor în apă; 

2. Chestionar pentru unitățile de piscicultură privind identificarea bolilor și 

tratamente administrate pentru prevenirea și controlul bolilor din sectorul  

românesc  al acvaculturii și mortalităţile înregistrate în unitățile de acvacultură; 

3. Schemă cu factorii multiplii ce se pot constitui în cauzatori de boli 

bacteriene 

4. Orientarea diagnosticului  în urma unui examen clinic, în bolile peștilor 

5. Stadializarea examinării  ihtiopatologice  

6. Fișă produs ce cuprinde Schema fluxului de monitorizare 

 

 Demonstrarea fezabilitatii tehnice a tehnologiei de exploatarea complexă a 

bazinelor acvatice din fermele   piscicole tradiţionale  
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   Rezultate: 

- Elaborarea documentatiei tehnice de realizare a tehnologiilor; 

- Realizarea studiilor de bioeconomie in scopul demonstrarii rentabilitatii 

sitemelor si tehnologiilor elaborate; 

- Tehnologie : două modele pentru exploatarea complexă a bazinelor acvatice 

din fermele piscicole tradiţionale, după cum urmează: 

1. Creşterea în sistem combinat prin realizarea şi amplasarea în bazine piscicole 

(iaz, eleşteu) a unor module intensive de tipul spaţiilor protejate (baterie de 

ţarcuri), speciile de peşti pentru creşterea în sistem intensiv sunt crapul 

(Cyprinus carpio carpio) şi somnul (Silurus glanis), model adaptat bazinelor 

piscicole cu adâncimea apei de  1,5 - 2,0 m; 

2. Creşterea în sistem combinat prin realizarea şi amplasarea în bazine piscicole 

a unei sau mai multe baterii de viviere flotabile, pentru creşterea intensivă a 

următoarelor specii de peşti: sturionul nord - american Polyodon spathula, 

tilapia (Oreochromis niloticus) şi crap (Cyprinus carpio carpio), model fiind 

adaptat bazinelor piscicole cu adâncimea apei mai mare.  

 

 Evaluarea situaţiei economice din acvacultură, industria de procesare şi a 

organizării pieţei în sectorul  produselor pescăreşti şi de acvacultură.  

Descrierea capacităţii 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. 

Rezultate: 

- realizare Raport;  

- evaluarea sectorului de acvacultură şi industria de procesare a produselor 

pescărești; 

- descrierea generală a sectorului de acvacultură şi de procesare;   

- achiziţionarea datelor cu privire la sectorul de acvacultură şi de procesare 

(definirea variabilelor, tipul datelor colectate; ţinta şi populaţia cadru, sursa 

datelor, mod eşantionare), estimări ;  

- prezentarea datelor şi indicatorilor specifici;  
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- descrierea actorilor 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;  

- colectare de date  privind grupele  de consumatori şi comportamentul de consum 

pentru peste si produse din peşte;  

- colectarea şi analiza datelor privind strategiile, aşteptărilor şi nevoilor actorilor 

care activează pe piaţa de peşte şi produse din peşte din România. 

Activităţi realizate pentru regiunile de dezvoltare 3: Sud, 4: Sud- V est, 7: Centru şi 

8: Bucureşti-Ilfov. 

 Elaborarea şi proiectarea  modelului experimental pentru  crioconservarea 

spermei  la pesti 

Rezultate: 

- Studii si analize documentare; 

- Elaborarea şi proiectarea  modelului experimental pentru  colectarea  şi 

evaluarea  calităţii spermei  inainte de congelare;  

- Stabilirea  indicatorilor de calitate, a metodelor de determinare si a factorilor 

care o influienţează. 

 

 Elaborarea modelului conceptual al programului de culegere şi prelucrare 

date privind stările patologice. 

Rezultate: 

- stabilirea metodelor şi tehnicilor de prelevare/investigare a probelor biologice şi 

a celor de hidrochimie/hidrobiologie; 

- stabilirea instrumentelor de diagnostic a stărilor patologice la materialul piscicol 

din amenajările sistematice prin metode de imunologie şi biochimie. 

 

 Studii privind evaluarea potentialului bioproductiv al  bazinelor piscicole  în 

vederea fundamentării stiintifice si tehnice a metodelor de exploatare  

durabilă din punct de vedere al mediului si eficientă din punct  de vedere al 

utilizării resurselor 

 

Rezultate: 

- analiza situatiei actuale  a acvaculturii  din România,; 

- stabilirea  indicatorilor de sustenabilitate si a metodelor utilizate pentru 

determinarea acestora; 
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- stabilirea metodelor de  evaluare a potentialului bioproductiv al  bazinelor 

piscicole  din fermele traditionale; 

 

 Fundamentarea tehnico – științifică a reproducerii speciilor știuca, șalau și 

lin. 

 

Rezultate: 

- studii si analize documentare; 

- studiu privind stabilirea criteriilor de selecție a loturilor de reproducători din 

speciile știuca, șalau si lin; 

- stabilirea intervențiilor tehnologice pentru intretinerea și prematurarea loturilor de 

reproducători. 

 

 Elaborarea și proiectarea instalației pilot, pentru creșterea speciei de sturion 

nord – american Polyodon spathula, în lacuri de acumulare 

Rezultate: 

- studii si analize documentare; 

- elaborarea și proiectarea instalației pilot de tipul vivierelor flotabile, amplasate in 

lacurile de acumulare. 

 

 Servicii de consiliere pentru fermele de acvacultură din România și pentru 

potențialii beneficiari din acvacultură prin intermediul POPAM.  

Rezultate: 

- Lansarea proiectului; 

- Realizarea și distribuirea materialelor de informare și publicitate; 

- Realizare și actualizare site web ; 

- Organizarea unei conferințe pentru diseminarea rezultatelor proiectului 

- Amenajarea, organizarea și dotarea Centrului de consiliere în acvacultură 

Nucet 

- Promovarea Centrului de consiliere; 

- Auditul proiectului. 
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4. Lucrări științifice publicate în diferite reviste naționale și internaționale, lucrări 

cotate ISI : 3; 

 Research Regarding The Influence Of Different Types Of Hormones On 

Reproductive Performances Of European Catfish (Silurus glanis L.) - 

Mioara Costache, Mihail Costache, Daniela Radu, Nino Marica, Dobrotă 

Gheorghe -  18 th International Multidisciplinary Scientific GeoConference 

SGEM 2018 (30 June - 9July, 2018); 

https://doi.org/10.5593/sgem2018/6.2 

 Research On Reproductive Performance Of Carp Breeds (Cyprinus 

carpio L.) Frasinet, Ineu And Ropsa, pg. 513-520 -Radu Daniela, 

Costache Mihail,  Costache Mioara,  Nino Marica, Dobrotă Nicoleta  -  18 

th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018 

(30 June - 9July, 2018) -https://doi.org/10.5593/sgem2018/6.2 

 Research on Bacterial Disease in Silver Carp (Hypophthalmichthys 

Molitrix Val.), Farmed in Ponds, - Bucur Cecilia, Radu Daniela, Costache 

Mioara , Marica Nino, Radu Silvia -18 th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference SGEM 2018 (30 June - 9July, 2018) -

https://doi.org/10.5593/sgem2018/6.2 

5. Brevete și omologări:  

6. Manifestări științifice organizate de unitatea de c-d și participări la evenimente 

științifice interne și externe; 

 

Manifestări științifice organizate de SCDP Nucet in anul 2018: 

 

- Lansarea proiectului „ Crearea Centrului si a Serviciilor de Gestionare, de 

Inlocuire si de Consiliere pentru  Fermele de Acvacultura, la SCDP 

NUCET” / 5 octombrie 2018; 

- Masa rotunda “Elaborarea procedurilor pentru evaluarea impactului pasarilor 

ihtiofage asupra materialului piscicol” 

- Workshop cu tema “Prezentarea şi demonstrarea fezabilităţii tehnice şi 

economice a tehnologiilor pentru reproducerea şi creşterea peştilor” 

- Workshop cu tema “Efectul schimbarilor climatice asupra ihtiofaunei.Scenarii 

pentru adaptarea acvacuturii la acestea “ 

- Workshop cu tema: “Reducerea riscurilor patologice in acvacultura, 

diminuarea pierderilor si asigurarea sanatatii si a bunastarii animale” 

 

 

Participări la evenimente științifice interne și externe: 

https://doi.org/10.5593/sgem2018/6.2
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- Lansare proiect „Conservarea biodiversității în situl Natura 2000 

ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului/ Asociația pentru Mediu și Educație 

(AME) /28 martie 2018, 

- Conferința  cu tema: „Reformele Agrare din Romania, factori determinanți 

pentru atenuarea problemelor socio - economice din spațiul românesc” / 

Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu – Șișești” – 26 aprilie  

2018  

- Conferința  cu tema: „Economia Agro – Rurală, factor determinant al 

dezvoltării economico – sociale a României” / Academia de Științe Agricole și 

Silvice "Gheorghe Ionescu – Șișești” – 31 mai   2018  

- Simpozionul Internaţional „Mediul actual şi dezvoltarea durabilă”, / 

2018,  Facultatea de Geografie si Geologie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza 

din Iasi, Romania/1 - 3 iunie. 

- Geoconferința Internațională Multidisciplinară Științifică SGEM/30 iunie – 9 

iulie 2018, la Albena – Bulgaria 

- Workshop-ul  internaţional de Diseminare, inclus  în proiectul   „IMTA Effect 

” finanțat prin Programul european COFASP ERA-NET FP7, / Iași 8-9 octombrie 

2018 

- Workshop-ul  de prezentare a tehnologiilor eco-eficiente din sectorul de 

acvacultură și pescuit, în cadrul Planului sectorial ADER 2020 derulat de 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ADER 10.1.2./Galați 15 iunie 2018 

- Dezbaterea publică a Planului de management aferent ariei protejate 

ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului / Asociația pentru Mediu si Educație 

(AME) /09  octombrie 2018, 

- Conferința  cu tema: „POTENȚIAL ȘI REALITATE ÎN AGRO-ECONOMIA 

RURALĂ” / Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu – Șișești” 

– 18 octombrie 2018  

- Sesiunea de comunicări științifice a ICDPP „Protecția plantelor- cercetare 

interdisciplinară în slujba dezvoltării durabile a agriculturii și a protecției 

mediului” / Facultatea de Biotehnologii – USAMV București/ 09. noiembrie 2018 

- Conferința "100 de ani de pescarie romaneasca" - Constanta / 12 decembrie 

2018. 

- Simpozion "Realizări și perspective în cercetarea științifică zootehnică" /  

Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu – Șișești” – 14 

decembrie 2018  

 

7. Participări la târguri și expoziții; 

- Târgul internațional de produse și echipamente în domeniul agriculturii, 

horticulturii, viticulturii și zootehniei – INDAGRA 2018 
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8. Activitate de diseminare a rezultatelor obținute de unitățile de c-d către 

beneficiari; 

Activitatea de diseminare a rezultatelor obținute in anul 2018  de SCDP 
Nucetcatre beneficiari s-a concretizat astfel: 

 
- In cadrul proiectului  “Sisteme și tehnologii moderne pentru 

reproducerea și creşterea peștilor și a altor   organisme  acvatice”, 

materialul biologic piscicol  reprezentat prin puiet predezvoltat obtinut din 

reproducerea artificiala a speciilor: Perca fluviatilis , Sander lucioperca, 

Cyprinus carpio, Silurus glanis, a fost  achiziționat de către diverși agenți 

economici care au ca principal obiect de activitate pescuitul si acvacultura. 

- In cadrul proiectului “ Elaborarea şi implementarea unui program de 

monitorizare, pentru reducerea riscurilor patologice în acvacultură, 

diminuarea pierderilor şi asigurarea sănătăţii şi a bunăstării 

animale’’a fost realizat un ,,Ghid de recomandări privind gestionarea 

sănătății producției acvacole” ce conține un program de monitorizare a 

riscurilor patologice stadializat, tehnici și metode de profilaxie și tratament, 

recomandări de intervenţii tehnologice specifice sistemelor intensive de 

creştere a ciprinidelor, pentru implementarea standardelor de mediu, 

sănătate şi igienă, în conformitate cu  reglementările comunitare, ce este 

pus la dispozitia agenților economici cu activitate de acvacultură. 

- In cadrul proiectului “Crearea Centrului si a Serviciilor de Gestionare, 

de Inlocuire si de Consiliere pentru  Fermele de Acvacultura, la SCDP 

NUCET” realizarea și distribuirea de materiale de informare si 
organizarea unei conferințe pentru diseminarea rezultatelor proiectului. 

 

9. Cercetări de perspectivă: 

- Cercetări privind ameliorarea, protecția și conservarea resurselor genetice din 

apele interioare și din acvacultura României 

- Cercetări privind indentificarea și dezvoltarea de noi metode de profilaxie și 

tratament în acvacultură. 

- Cercetări privind elaborarea de sisteme tehnologice și tehnologii pentru 

dezvoltarea acvaculturii în canalele de irigații. 
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- Diversificarea producției din acvacultură prin introducerea speciilor de pești 

autohtone și alohtone valoroase. 

 

 

10. Elemente și propuneri pentru o nouă strategie în domeniul cercetării, pe 

termen mediu și lung: 

- Dezvoltarea de bune practici privind cresterea pestilor prin analiza practicilor 

tehnologice existente in fermele din Romania si a bunelor practici pe plan 

internațional;  

- Strategii privind elaborarea de sisteme tehnologice și tehnologii pentru 

dezvoltarea acvaculturii în canalele de irigații. 

- Implementarea unui program de monitorizare, pentru reducerea riscurilor 

patologice în acvacultură 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

Cs.II. ing. Mioara Costache 


