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ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE 

„Gheorghe Ionescu Şişeşti” 

STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU PISCICULTURĂ NUCET 

 

Strada Principală, nr. 549, cod poştal 137335                                                               

Tel.: +40245267009 

Nucet, Dâmboviţa                                                                                                          Tel/Fax: +40245267003 

E-mail: scp_nucet@yahoo.com   www.nucet.ro 

 

 

 

 

RAPORTUL ACTIVITĂŢII DE CERCETARE – DEZVOLTARE - INOVARE 

                                    (C-D-I)  PENTRU ANUL 2019 -  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: 5 (2 director de proiect, 3 parteneriat )  

- PNCD:- 

- nucleu:- 

- programe finanțate de MADR: 

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

- programe autofinanțate:2 (director de proiect) 

- Programul Operational Pentru Acvacultura si  Afaceri Marine :2  

- Program Național de Colectare Date pentru Sectorul Pescăresc 

(subcontractant) -1 

 

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: 

 

Tematica de cercetare abordata, in anul 2019, a vizat atingerea următoarelor 

obiective specifice: 

> evaluarea, conservarea, gestionarea şi exploatarea resurselor acvatice vii din 

acvacutură si din apele interioare ; 

> conservarea şi utilizarea genofondului de peşti de apă dulce; 

mailto:scp_nucet@yahoo.com
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> dezvoltarea şi diversificarea sistemelor şi tehnologiilor din acvacultură 

adaptate cerinţelor economice specifice României; 

> introducerea în cultură a speciilor noi, valoroase, solicitate pe piaţa internă si 

externă 

> creşterea productivităţii si a calitatii producţiei în amenajările piscicole 

> biotehnologii in acvacultura . 

> ecologie acvatica aplicata. 

> reducerea riscurilor patologice în acvacultură, asigurarea securităţii 

alimentare a produselor din acvacultură; 

> diseminarea rezultatelor cercetării şi îmbunătăţirea fluxului de informaţii de 

la nivel ştiinţific la fermier şi asigurarea feed-back-ului în vederea orientării 

cercetărilor spre cerinţele fermierilor şi conştientizarea acestora ca principali 

vectori de menţinere a echilibrului mediului înconjurător. 

> Crearea Centrului de consiliere pentru fermele de acvacultura 

> Sanatatea si bunăstarea peştilor. 

Activitatea de cercetare s-a desfasurat in cadrul proiectelor finanţate prin Planul 

sectorial al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Programul Operational 

pentru Pescuit si Afaceri Maritime POPAM 2014-2020, Academia de Stiinte Agricole si 

Silvice ’’Gheorghe lonescu -Sisesti „ surse proprii si contracte incheiate direct cu 

fermierii din acvacultură.  

Proiecte executate in cadrul Planului Sectorial al MADR 

ADER 13.1.1 “ Cercetări privind ameliorarea, protecția și conservarea resurselor 

genetice din apele interioare și din acvacultura României”  

ADER 13.1.2  “Evaluarea si monitorizarea bioresurselor acvatice vii din habitatele 

piscicole naturale, pentru asigurarea exploatării durabile a acestora” 

ADER 14.1.1. “ Diversificarea producţiei din acvacultură, prin introducerea 

speciilor de peşti autohtone şi alohtone valoroase ” 

 ADER 14.1.2. “ Cercetari privind elaborarea de sisteme tehnologice si tehnologii 

pentru dezvoltarea acvaculturii in canalele de irigatii” 

ADER 15.1.1. “Cercetari privind identificarea si dezvoltarea de noi metode de 

profilaxie si tratament in acvacultura ” 

 

 

Proiecte de cercetare finanţate din Programul Operational de Pescuit şi 

Afaceri   Marine (POPAM), 2014-2020 

 

• Cod proiect 121887 - Crearea centrului şi a serviciilor de gestionare, de 
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înlocuire şi de consiliere pentru fermele de acvacultură, la SCDP Nucet - 

cofinanţat din Fondul European Pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM) 

2014-2020 

• Cod proiect 125788 Ghid de bune practici pentru creşterea speciilor de 

peşti de apa dulce pentru dezvoltarea acvaculturii sustenabile, eficiente 

si competitive din Romania cofinanţat din Fondul European Pentru Pescuit 

şi Afaceri Maritime (FEPAM)-2014-2020 

 

                       Proiect finanțat prin Fundația Patrimoniu ASAS 

• Elaborarea tehnologiilor de creştere pentru exploatarea complexă a 

bazinelor acvatice din fermele piscicole tradiţionale 

                Proiecte de cercetare finanțate de la bugetul de stat prin ASAS 

• Elaborarea si testarea metodelor si tehnicilor de conservare a gameților 

la peștii de cultura în vederea conservării şi dezvoltării biodiversității 

genetice şi a optimizării biotehnologiilor de reproducere. 

• Cercetări privind creșterea in sisteme combinate intensiv - extensiv a 

unor specii piscicole cu perspective bune de piață 

• Cercetări privind incidența îmbolnăvirilor in amenajările piscicole din 

zona de sud a României 

Proiecte de cercetare finanţate din surse proprii 

• Cercetări privind refacerea potenţialului piscicol al ecosistemelor 

acvatice prin introducerea si extinderea in cultura a unor specii 

autohtone valoroase 

• Tehnologie inovativa de creștere a speciei de sturion Polyodon spathula, 

in lacuri de acumulare pentru producţia de carne si de caviar 

Obiectivele proiectelor de cercetare  europene, naţionale, finanţate de la 

buget  sau susţinute din surse proprii 
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- Studii si analize in vederea fundamentării stiintifice si tehnice a programelor  

de ameliorare, protectie si conservare a resurselor genetice  din apele 

interioare si din acvacultură 

- Stabilirea programelor de realizare a populărilor de sustinere  pe specii.  

Capturarea si constituirea nucleelor de  reproducători,  pregătirea fiziologică 

pentru reproducere în captivitate. Proiectarea si  realizarea modulelor 

experimentale pentru reproducerea in captivitate 

-   Dezvoltarea  si experimentarea metodelor pentru caracterizarea  morfologică și 

evaluarea     performanțelor productive la speciile cu importanță economică: 

crap, ciprinide asiatice și sturioni 

- Realizarea experiențelor de reproducere artificială cu utilizarea numărului 

minim eficace de genitori, pentru meținerea biodiversității genetice; 

Realizarea de  metiși, hibrizi și linii înalt productive în cadrul familiei 

Cyprinidae; 

           -Dezvoltarea populațiilor piscicole prin realizarea populărilor de susținere 

speciile de pești rare, periclitate sau amenințate cu dispariția.- stabilirea 

măsurilor de ameliorare pentru speciile de ciprinide; 

- stabilirea stării de conservare a speciilor de sturioni 

În ceea ce privește resursele piscicole din ecosistemele acvatice naturale, proiectul 

își propune să contribuie la refacerea  potențialului pescăresc al acestora, prin  

reproducerea artificială și obținerea materialului piscicol necesar realizării 

populărilor de susținere pentru speciile de pești rare, periclitate sau amenințate  

cu dispariția. Activitățile derulate sunt următoarele: 

- analiza datelor și informațiilor existente, privind starea resurselor piscicole din 

ecosistemele naturale  vizate; 

- stabilirea programelor de populare pe specii și vârste; 

- capturarea reproducătorilor din mediul natural; 

- realizarea instalațiilor pilot pentru reproducerea  și creșterea până la vârsta de 

populare, adaptate fiecărei specii; 

- realizarea experiențelor de reproducere artificială cu utilizarea numărului minim 

eficace de genitori, pentru meținerea biodiversității genetice; 

- creșterea descendențelor rezultate din speciile rare, periclitate sau amenințate cu 

dispariția,  până în momentul populării lor în bazinele naturale. 

Pentru, atingerea obiectivelor de ameliorare, protecție și conservare a resurselor 

genetice din acvacultură, în cadrul proiectului  s-au derulat următoarele  

activități: 

- caracterizarea fenotipică și  a performanțelor productive pentru rasele  și liniile de 

crap de cultură; 

- realizarea de  metiși, hibrizi și linii înalt productive în cadrul familiei Cyprinide; 

- caracterizarea genetică și stabilirea măsurilor de ameliorare pentru speciile de 

ciprinide asiatice; 

- stabilirea stării de conservare a speciilor de sturioni; 

- identificarea și elaborarea  principalelor căi de ameliorare, protecție și 
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conservare a resurselor genetice din acvacultură pentru speciile de crap, 

ciprinide asiatice și sturioni; 

- realizarea obiectivelor de diversificare si de crestere a productiei piscicole 

prin elaborarea unor tehnologii moderne de reproducere artificiala si de 

crestere  a speciilor stiuca, linul si scoicar, in vederea asigurarii materialului de 

populare pentru crestere dirijata si refacere a populatiilor natural 

- evaluare a resurselor acvatice vii pe lacurile din Romania pretabile pescuitului 

comercial si recreativ. 

- Analiza privind  situatia existenta in  domeniul  acvaculturii în canalele de irigații pe 

plan national si caracteristicile hidrotehnice ale canalelor de irigatii din Romania. 

- asigurarea sănătății și bunăstării viețuitoarelor acvatice, siguranței și securității 

alimentare prin cercetări privind identificarea și dezvoltarea de noi metode de 

profilaxie și tratament în acvacultură. 

- Stabilirea metodelor de evaluare a calităţii spermei la principalele specii de peşti 

de cultura 

- Stabilirea metodelor si tehnicilor de crioconservare pentru speciile de ciprinide si 

de sturioni : 

-Elaborarea unor tehnologii moderne pentru creşterea in sisteme combinate 

intensiv - extensiv a unor specii piscicole cu perspective bune de piaţa pentru 

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

sănătăţii şi bunăstării animalelor, precum şi a sănătăţii şi siguranţei publice; 

-protejarea şi refacerea biodiversităţii acvatice şi îmbunătăţirea ecosistemelor 

legate de acvacultură precum şi promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de 

vedere al utilizării resurselor 

 - Refacerea potenţialului piscicol prin fundamentarea ştiinţifica si tehnica a 

reproducerii artificiale si creşterii dirijate a speciilor autohtone valoroase; 

- elaborarea tehnologiilor de reproducere artificiala si de creştere in condiţii 

dirijate ; 

- promovarea si extinderea tehnologiilor elaborate si a produselor rezultate la 

agenţii economici din piscicultura. 

- Producerea materialului biologic piscicol de populare pentru refacerea 

populaţiilor prin repopularea in ecosisteme acvatice naturale si pentru creşterea 

ponderii acestora in structura producţiei. 

-Stabilirea unor metode si tehnici de diagnostic rapid pentru evaluarea stării de 

sănătate a materialului piscicol din fermele din zona de sud si sud -vest a României; 

-monitorizarea factorilor care influenţează starea de sănătate a materialului pisciol ( 

alimentaţia şi mediul de viaţă); 

- măsuri de profilaxie şi tratament; 

-elaborarea unui ghid de bune practici 
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 -Elaborarea unei tehnologii inovative pentru creşterea speciei de sturion Polyodon 

spathula, în instalaţii pilot, amplasate in lacurile de acumulare, pentru producţia de 

carne si caviar. 

-Crearea Centrului de consiliere pentru acvacultura 

- colectarea datelor  din sectorul pescăresc, acvaculturii și procesării produselor 

pescărești şi evaluarea tendinţelor privind dezvoltarea acestui sector din România 

 

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: 

 

- metode de evaluare și de selecție a genitorilor ; 

- metode de stimulare hormonală, de prelevare și de incubație a produselor 

sexuale ; 

- 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 tehnologice cele mai performante sub aspectul  

calităţii şi eficienţei; 

 Elaborare tehnologii de creștere in perioada postembrionară a peștilor 

din de cultură 

 Organizarea de loturi demonstrative, mese rotunde şi vizite de lucru 

pentru identificarea de potenţiali beneficiari. 

 

 Măsuri profilactice şi terapeutice în  piscicultură ;   

- stabilirea tehnicilor şi a metodologiei de diagnostic privind agenţii patogeni 

luaţi în studiu; 

- 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; 

 Demonstrarea fezabilitatii tehnice a tehnologiei de exploatarea complexă 

a bazinelor acvatice din fermele   piscicole tradiţionale  

  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; 
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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. 

 Model experimental pentru  crioconservarea spermei  la pesti 

 Modelul conceptual al programului de culegere şi prelucrare date privind 

stările patologice. 

 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 

 

 Studii de fundamentare 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.  

a) servicii de consiliere a fermelor de acvacultură pentru evaluarea impactului 
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asupra mediului aşa cum este menţionat în Directiva 2001/42/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului în Directiva 92/43/CEE. în cadrul acestei secţiuni vor 

putea fi accesate următoarele tipuri de servicii: 

- analize fizico-chimice ale efluentului din fermele de acvacultură; 

- evaluarea impactului de mediu ale tehnologiilor de creştere în acvacultură; 

- evaluarea pierderilor înregistrate în ferme de acvacultură situate în situri Natura 

2000; 

- evaluarea beneficiilor de mediu ale tehnologiilor de creştere multitrofică, integrată; 

- implementarea de măsuri suplimentare de mediu, în cadrul fermelor de acvacultură. 

b) servicii de consiliere fermelor de acvacultură în ceea ce priveşte respectarea 

legislaţiei Uniunii şi a celei naţionale cu privire la bunăstarea animalelor acvatice, 

sănătate şi siguranţă. în cadrul acestei secţiuni vor putea fi accesate următoarele 

tipuri de servicii: 

- tehnologii standard de creştere a speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice; 

- tehnologii ecologice de creştere a speciilor de peşti; 

- analize fizico-chimice ale apei tehnologice din fermele de acvacultură; 

- analize hidrobiologice ale apei tehnologice şi solului din fermele de acvacultură; 

- asistenţă tehnică privind întocmirea şi administrarea reţetelor furajere; 

- ghiduri de bune practici privind implementarea diferitelor tehnologii de creştere a 

speciilor de peşti. 

c) servicii de consiliere fermelor de acvacultură în ceea ce priveşte respectarea 

legislaţiei Uniunii şi a celei naţionale privind standardele de sănătatea publică şi 

siguranţă. în cadrul acestei secţiuni vor putea fi accesate următoarele tipuri de 

servicii: 

- analize ihtiopatologice în fermele de acvacultură; 

- măsuri de profilaxie aplicate în cadrul fermelor de acvacultură; 

- scheme de tratament pentru stările patologice înregistrate în fermele de 

acvacultură; 

- analiza biochimică a furajelor administrate; 

- analiza biochimică a cărnii de peşte provenit din fermele de acvacultură. 

d) servicii de consiliere fermelor de acvacultură cu accent pe strategii de 

marketing şi de afaceri. în cadrul acestei secţiuni vor putea fi accesate următoarele 

tipuri de servicii: 

- studii tehnologice privind creşterea extensivă, semi-intensivă şi intensivă a speciilor 

de peşti; 

- studii de fezabilitate privind înfiinţarea de ferme piscicole; 

- planuri de afaceri privind creşterea peştilor şi a altor vieţuitoare acvatice; 

- asistenţă tehnică privind accesarea finanţărilor prin intermediul POPAM; 

- asistenţă tehnică la punerea în funcţiune a fermelor de acvacultură; 

- studii de piaţă privind consumul de peşte şi produse din peşte. 
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Serviciile oferite sunt particularizate, cu abordări specifice şi corespondente 

nevoilor agenţilor economici sau particularităţilor fermei piscicole. Acestea 

reprezintă o activitate cu conţinut specializat, având ca rezultat efecte utile, 

destinate satisfacerii unei nevoi ale agentului economic. 

3. Lucrări științifice publicate în diferite reviste naționale și internaționale, 

 lucrări cotate ISI :  

 

- Mioara Costache, Daniela Radu, Mihail Costache, Marica Nino, 2019 - RESEARCH ON 

EMBRYONIC AND POSTEMBRYONIC DEVELOPMENT TO THE PIKE (ESOX LUCIUS) 

Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies, 2019, 52 (1) 

 

- Costache Mioara, Costache Mihail,  Radu Daniela, Marica Nino - SGEM BULGARIA / 2019 

- RESEARCH ON EMBRYONIC AND POSTEMBRYONIC DEVELOPMENT TO THE 

PADDLEFISH (POLYODON SPATHULA) IN THE ACCLIMATIZATION AREA - Proceedings 

of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2019, 

Vol. 19, p 889 

 

4. Brevete și omologări:  

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

evenimente științifice interne și externe; 

 

Manifestări științifice organizate de SCDP Nucet in anul 2019: 

 

- Conferința  de finalizare a proiectului  cu finantare europeana prin Programul  

Operational  pentru Acvacultura, Pescuit si Afaceri Maritime 

 ” Crearea centrului si a serviciilor de consiliere pentru fermele de acvacultura , la 

SCDP Nucet”  -  6 februarie 2019 –80  de participanti – reprezentanti ASAS, 

MADR, Patronatul Pestelui, Asociatia crescătorilor de crap din România – 

Romfish, instituții de cercetare si învățământ superior de profil 

 

- Workshop cu tema – ”Prezentarea serviciilor de consiliere și a actiunilor de 

transfer tehnologic  puse la dispozitia fermierilor din acvacultură de către SCDP 

Nucet.  27 ianuarie  2019 -120 de participanti – fermieri din acvacultură 

 

- Conferința de lansare a proiectului cu finantare europeana prin Programul  

Operational  pentru Acvacultura, Pescuit si Afaceri Maritime: 

”Ghid de bune practici pentru cresterea peștilor de cultură ”   - 6 martie 2019 – 

30 de participanti reprezentanti ASAS, MADR,  ICDEAPA Galati  fermieri 
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- Masă rotunda avand ca tema prezentarea rezultatelor obtinute in cadrul 

proiectelor ADER  2015-2019 si prezentarea obiectivelor proiectelor 

contractate pentru perioada 2019-2022  -20 septembrie 2019 - particicpanti 

reprezentanti ai Patronatului Pestelui din Romania,  Asociatia 

producatorilor de peste Romfish, fermieri  

 

-  Masa rotunda  cu tema ”Stabilirea măsurilor de prevenire a aparitiei si 

extinderii herpesvirozei crapului KOI  in fermele piscicole din România” –   5 

noiembrie 2019 – SCDP Nucet, fermieri, Patronatul Pestelui  

 

- Realizarea  studiilor privind impactul pradătorilor in 18 amenajări piscicole  

incluse in siturile Natura -2000 pentru stablirea plătilor compensatorii; 

 

 

6. Participări la târguri și expoziții; 

 

- Târgul internațional de produse și echipamente în domeniul agriculturii, 

horticulturii, viticulturii și zootehniei – INDAGRA 2019 

 

7. Activitate de diseminare a rezultatelor obținute de unitățile de c-d către 

beneficiari; 

Activitatea de diseminare a rezultatelor obținute in anul 2019,  de SCDP 

Nucet catre beneficiari s-a concretizat astfel: 

- Emisiune de prezentare a activitătii  si diseminare a rezultatelor  la  TVR 1 

- Viata satului – 10 noiembrie – 2019; 

 

- Livrare către fermieri a cca. 50.000 kg  material piscicol de populare de 

diferite specii si vârste. 

        

,,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. 

- Secvente tehnologice de crestere in diferite sisteme 

- In cadrul Centrului de Consiliere pentru  Fermele de Acvacultură  realizarea și 

distribuirea de materiale de informare si organizarea unei conferințe pentru 

diseminarea rezultatelor proiectului , servicii de consiliere a fermelor de acvacultură 

pentru evaluarea impactului asupra mediului,servicii de consiliere a fermelor de 

acvacultură în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei Uniunii şi a celei naţionale cu 

privire la bunăstarea animalelor acvatice, sănătate şi siguranţă, studii tehnologice 
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privind creşterea extensivă, semi-intensivă şi intensivă a speciilor de peşti;studii de 

fezabilitate privind înfiinţarea de ferme piscicole;asistenţă tehnică privind accesarea 

finanţărilor prin intermediul POPAM; 

- asistenţă tehnică la punerea în funcţiune a fermelor de acvacultură; 

- studii de piaţă privind consumul de peşte şi produse din peşte. 

Serviciile oferite sunt particularizate, cu abordări specifice şi corespondente 

nevoilor agenţilor economici sau particularităţilor fermei piscicole. Acestea 

reprezintă o activitate cu conţinut specializat, având ca rezultat efecte utile, 

destinate satisfacerii unei nevoi ale agentului economic. 

8.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. 

- Diversificarea producției din acvacultură prin introducerea speciilor de pești 

autohtone și alohtone valoroase. 

 

 

8. 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, 

 Dr.  ing. Mioara Costache 

 


