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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 2020 -  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: 6 (2 director de proiect, 4 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 :1  

- 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 2020, a vizat atingerea următoarelor 

obiective specifice: 

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

externă 

> creşterea productivităţii si a calitatii producţiei în amenajările piscicole 

mailto:scp_nucet@yahoo.com
http://www.nucet.ro/
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> biotehnologii in acvacultura . 

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

acvacutură si din apele interioare ; 

> conservarea şi utilizarea genofondului de peşti de apă dulce; 

> dezvoltarea şi diversificarea sistemelor şi tehnologiilor din acvacultură 

adaptate cerinţelor economice specifice României; 

> 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. 

> 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 ” 

ADER 25.3.1  ”Sisteme recirculante de acvacultură utilizate în etapa premergătoare 

populării apelor naturale cu material piscicol” 

 

 



  

3 
 

Proiecte de cercetare finanţate din Programul Operational de Pescuit şi 

Afaceri   Marine (POPAM), 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 

 

 

                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 

- 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; 
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- 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: 

- 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 

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. 
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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. 

 

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. 

Colectarea datelor  din sectorul pescăresc, acvaculturii și procesării produselor 

pescărești şi evaluarea tendinţelor privind dezvoltarea acestui sector din România 
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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: 

 

- Tehnologii  cadru de reproducere artificiala si de crestere în etapa de 

dezvoltare postembrionară a speciilor stiucă, lin si scoicar 

- Modele experimentale pentru reproducerea artificială și creștere a speciilor 

stiucă, lin si scoicar 

- Programe privind populările de sustinere 

- 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 experientale pentru reproducerea in 

captivitate in statia de incubatie si in arealul de reproducere 

- Module experientale pentru reproducerea in captivitate in statia de incubatie 

si in arealul de reproducere 

- Elaborarea modelului experimental pentru optimizarea conditiilor de incubatie 

si de crestere in etapa de dezvolatare postembrionara 

- Dezvoltarea  si experimentarea metodelor experimentale  pentru 

caracterizarea  morfologică și evaluarea performanțelor productive la speciile 

cu importanță economică: crap, ciprinide asiatice și sturioni; 

- Program  de măsuri de exploatare durabilă a resurselor din habitatele piscicole 

naturale;  

- Analiza stărilor patologice, a metodelor profilactice și procedeelor terapeutice 

din regiunile Centru, S, Buc-IF și S-V ale României. 

- Elaborarea documentaţiei tehnice și realizarea unui model experimental de 

administrare automată a furajelor profilactice. 

- Studii și analize privind starea de sănătate a peștelui obținut din acvacultură, 

asigurarea siguranței alimentare și beneficiile consumului de pește și produse 

din pește din acvacultura din România. 

 

 Studii de fundamentare tehnico – științifică a reproducerii speciilor știuca, 

șalau și lin. 

 

Rezultate: 

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

speciile știuca, șalau si lin; 
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- 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: 

- elaborarea și proiectarea instalației pilot de tipul vivierelor flotabile, 

amplasate in lacurile de acumulare. 

 

 

 Elaborarea Ghidului 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 

 

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

 lucrări cotate BDI și ISI :  

- Daniela Radu, Mihail Costache, Mioara Costache,  Nino Marica - PROFILAXIS 

METHOD FOR INCUBATING CARP EGGS (C.CARPIO) - Volum Congresul 

Internațional USAMV Iași,  22-23.10.2020; 

- Stefan-Mihai Petrea , Mioara Costache , Dragos, Cristea , Stefan-Adrian 

Strungaru  Ira-Adeline Simionov , Alina Mogodan , Lacramioara Oprica, Victor 

Cristea - MACHINE LEARNING APPROACH IN ANALYZING BIOACCUMULATION 

OF  HEAVY METALS IN TURBOT TISSUES -  Molecules, Volume 25, Issue 20 

(October-2 2020); 

- Keresztesi, Á., Nita, I.-A., Birsan, M.-V., Bodor, Z., Pernyeszi, T., Micheu, M.M., 

Szép, R., 2020. - ASSESSING  THE  VARIATIONS  IN  THE  CHEMICAL  COMPOSITION  

OF  RAINWATER  AND  AIR  MASSES  USING  THE  ZONAL  AND MERIDIONAL -  

Index Atmospheric Research 237, 104846; 

- Keresztesi,  Á.,  Nita,  I.-A.,  Birsan,  M.-V.,  Bodor, Z.,  Szép,  R.,  2020.  THE  

RISK  OF  CROSS-BORDER POLLUTION AND THE INFLUENCE OF REGIONAL CLIMATE 

ON THE RAINWATER CHEMISTRY IN THE SOUTHERN CARPATHIANS, ROMANIA - 

Environmental Science and Pollution Research. 

 

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 2020: 
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 Masa rotundă: ”Utilizarea materialului de populare selectionat mijloc de 

crestere a productiei piscicole”, organizată la sediul SCDP Nucet pe data de 

27 mai 2020 Participanti-fermieri din piscicultura, cercetători SCDP Nucet 

 Workshop on – line in data de 27 septembrie pentru prezentarea rezultatelor  

obtinute in cadrul fazei nr.2 – proiect  ADER  13.1.1. 2020 – Participanti  - SCDP 

Nucet, ICDEAPA Galati , INMA  Bucuresti INCDCRM  Miecurea Ciuc 

 Workshop  on –line  in data de  24  octombrie  2020- prezentarea Ghidului de 

bune practici pentru creșterea pestilor de apă dulce. 

          Participare manifestări stiintifice: 

  Congresul Științific Internațional „Life Sciences Today for Tomorrow” – 

Seria Zootehnie şi valorificarea producţiilor animale, - Secțiunea 

Acvacultură și pescuit, organizat în perioada 22- 23 octombrie 2020, de către 

Facultatea din cadrul Universităţii de ştiinţe Agricole şi de Medicină Veterinară 

"Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi 

 
  Seminarul de prezentare a rezultatelor proiectului sectorial de cercetare 

ADER 15.1.1 - Cercetări privind indentificarea și dezvoltarea de noi metode de 

profilaxie și tratament în acvacultură  organizat de  Institutul de Cercetare 

Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați,  

 

 Conferința on-line de finalizare a proiectului cu finantare europeana prin 

Programul  Operational  pentru Acvacultura, Pescuit si Afaceri Maritime: ” Ghid 

de bune practici pentru creşterea speciilor de peşti de apa dulce pentru 

dezvoltarea acvaculturii sustenabile, eficiente si competitive din Romania”   

- 11 decembrie 2020 – participanti reprezentanti ASAS, MADR, ANPA,  ICDEAPA 

Galati  fermieri. 

 

 

6. Participări la târguri și expoziții; 

 

-  

 

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

beneficiari; 

Activitatea de diseminare a rezultatelor obținute in anul 2020,  de SCDP Nucet 

catre beneficiari s-a concretizat astfel: 

 

- Diseminare  rezultate prin  reportaje TV în cadrul  emisiunii  Viata Satului din 

data de 17 mai 2020 si  Ferma din 28 iunie 2020 

- Aplicare în Biobaza Experimentală SCDP Nucet 

http://www.uaiasi.ro/zootehnie/simpozion.html
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- Livrare către fermieri a cca. 60.000 kg  material piscicol de populare de diferite 

specii si vârste. 

        

- ,, Ghid de bune practici pentru creşterea speciilor de peşti de apa dulce pentru 

dezvoltarea acvaculturii sustenabile, eficiente si competitive din Romania” ce 

conține un set de recomandări de creștere și  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 

- 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: 

 

 Evaluarea potențialului de reproducere selectivă și programare epigenetică 

pentru a îmbunătăți adaptarea la condițiile de mediu în schimbare 

(temperatură, oxigen, calitatea apei, furaje etc.); 

 Crearea bancii de gene pentru  speciile și rasele valoroase, cercetari de  

genetică moleculara pentru dezvoltarea raselor rezistente la boli 

 Dezvoltarea tehnologiilor de acvacultură în apă dulce pentru specii rare 

pentru conservarea biodiversitatii  și a serviciilor de mediu. 

  Dezvoltarea tehnologiilor sustenabile de producție a peștilor, intensificarea 

durabilă (sisteme de acvacultură recirculante (RAS), acvacultură multi-

trofică integrată, sisteme intensive extensive combinate, acvaponică). 

  Prevenirea și tratamentul bolilor peștilor, inclusiv reducerea utilizării 

medicamentelor veterinare prin  administrarea de stimulente imune, 

probiotice, dezvoltarea vaccinurilor și programe de reproducere pentru 

dezvoltarea tulpinilor rezistente la boli. 

  Studii privind schimbările climatice. 

 Noi specii de acvacultură și tehnologii de creștere (atât în bazine, cât și în  

Sisteme de Acvacultură Recirculantă, RAS). 

  Bunăstarea animalelor în sistemele de acvacultură. 
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  Dezvoltarea de noi furaje pentru pești, eficiente și inovatoare pe baza unor 

ingrediente noi, mai ecologice (în special, surse alternative de proteine) și 

elaborarea recomandărilor corespunzătoare de hrănire. 

 Rentabilitatea sistemelor de producție acvatică; analiza costurilor de 

producție a tehnologiilor de producție a peștelui sustenabile din punct de 

vedere ecologic. 

 

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

termen mediu și lung: 

Obiectivele strategice pe termen mediu si  lung se concentreaza pe cateva 

directii importante : 

 Dezvoltarea tehnologiilor, inclusiv acvacultura intensivă și de heleșteu, precum 

și tehnologiile de acvacultură combinate și integrate.  

 Dezvoltării tehnologiilor de creștere a speciilor noi pentru a diversifica gama de 

specii de acvacultură.  

 Sănătatea peștilor și siguranța alimentelor.   

 Problemele de mediu și sociale ale acvaculturii. 

  

Obiectivele specifice  vizeaza: 

 

- Dezvoltarea de tehnologie durabilă, eficientă din punct de vedere al costurilor 

și al resurselor: optimizarea proiectării bazinelor, utilizarea apelor de suprafață 

și tehnologii îmbunătățite de tratare a apei, inovații pentru RAS de mărime 

medie etc; 

- Optimizarea controlului si monitorizarii parametrilor de calitate ai apei;   

- Îmbunătățirea managementului sănătății (toate tipurile de prevenire, inclusiv 

optimizarea condițiilor de mediu și utilizarea stimulatorilor imuni); 

- Cercetari care  sustin legalizarea medicamentelor pentru  acvacultura , inclusiv 

a celor destinate reproducerii induse; 

- Probleme de siguranță și calitate a alimentelor (certificare, standardizare, 

etichetare. Evitarea problemelor de gust și miros); 

- Optimizarea strategiei de hrănire a peștilor și a nutriției peștilor în diferite 

tipuri de sisteme de producție folosind furaje și aditivi alternativi și  mai putin 

uzitați sustenabili; 

- Performanța diferitelor stocuri genetice în RAS; 

- Planificarea strategică transfrontalieră  și modelarea dezvoltării acvaculturii de 

apă dulce sub impactul schimbărilor climatice globale 
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- Biosecuritate; 

- Ecologia speciilor de acvacultură de apă dulce (poluare, materiale plastice și 

nanoplastice, respirație, dezvoltare în condiții diferite etc.); 

- Hidrobionți invazivi și acvacultură de apă dulce: identificare prin ADN de mediu; 

management, epigenetică și factori declanșatori ai invaziei; 

- Paraziți și noi vectori purtători de paraziți în acvacultura și ecosistemele de 

apă dulce; 

- Managementul prădătorilor acvaculturii de apă dulce: păsări, mamifere, pești; 

- Uciderea etică a peștilor (de exemplu, în punctele de vânzare). 

 

 

DIRECTOR, 

 Dr.  ing. Mioara Costache 


