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

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

programe finațate de ASAS, programe susținute din fonduri proprii etc.), ale proiectelor 

contractate de unitatea de cercetare -dezvoltare, 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: 2 (director de proiect) 

- programe susținute din fonduri proprii:1 (director de proiect) 

- Program Național de Colectare Date pentru Sectorul Pescăresc (subcontractant) - 1 

 

2. 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 fonduri proprii: 

 

Tematica de cercetare abordata, in anul 2021, a vizat atingerea următoarelor obiective specifice: 

- dezvoltarea acvaculturii tradiţionale; 

- diversificarea produselor din acvacultură în concordanţă cu cererea şi încurajarea 

producătorilor  de a aplica metode de acvacultură  prietenoase cu  mediul; 

- diseminarea rezultatelor cercetării şi îmbunătăţirea fluxului de informaţii de la nivel 
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ştiinţific la fermier; 

- asigurarea feed-back-ului în vederea orientării cercetărilor spre cerinţele fermierilor şi 

conştientizarea acestora ca principali vectori de menţinere a echilibrului mediului 

înconjurător; 

- producerea de materialului biologic piscicol cu origine cunoscută și performanțe 

productive testate 

- introducerea în cultură a speciilor noi, valoroase, solicitate pe piaţa internă si externă; 

- dezvoltarea tehnologiilor sustenabile de producție a peștilor, intensificarea durabilă a 

acesteia prin acvacultură multitrofică integrată, sisteme intensive, extensive, combinate, 

sisteme de acvacultură recirculante (ras) acvaponice; 

- creşterea productivităţii si a calitatii producţiei în amenajările piscicole; 

- evaluarea, conservarea, gestionarea şi exploatarea resurselor acvatice vii din acvacutură 

si din apele interioare ; 

- conservarea şi utilizarea genofondului de peşti de apă dulce; 

- 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; Academia de Științe Agricole și Silvice 

’’Gheorghe lonescu -Sisesti„ ; susținute din 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” 
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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” 

 

 Proiecte de cercetare finanțate de la bugetul de stat prin ASAS 

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 susținute din surse proprii 

 Cercetări privind refacerea potenţialului piscicol al ecosistemelor acvatice prin 

introducerea si extinderea in cultura a unor specii autohtone valoroase 

 

Obiectivele proiectelor de cercetare  europene, naţionale, finanţate de la buget sau susţinute 

din surse proprii 

- Stabilirea metodelor și tehnicilor care să asigure ameliorarea, protecția și conservarea 

resurselor genetice din apele interioare și din acvacultură;  

- Obtinerea prin reproducere artificială/dirijată a a descendenților din speciile care fac 

obiectul populărilor de susținere;   

- Ameliorarea genetică a speciilor din familia Cyprinidae, în vederea obținerii materialului 

piscicol de populare pentru acvacultură cu caracteristici bioproductive testate; 

- Evaluarea şi monitorizarea bioresurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale  

- Studiu privind tabloul sinoptic privind resursele acvatice vii pescărești pe lacurile din 

Romania pretabile pescuitului comercial si recreativ.  

- Cercetări asupra tabloului general privind demografia speciilor de peşti din lacurile din 

Romania care fac obiectul activităţii de pescuit comercial si recreativ pe specii si vârste. 

- Cercetări asupra tabloului sinoptic privind starea resurselor acvatice vii din habitatele 

piscicole natural cercetare.  

- Cercetări asupra tabloului general privind demografia speciilor de peşti care fac obiectul 

activităţii de pescuit comercial si recreativ, pe specii si vârste.  

- Studiu privind starea de sănătate a resurselor acvatice vii pe lacurile din Romania in 

vederea cunoașterii sanogenitătii acestora. Realizarea studiului privind starea de sănătate 

a resurselor acvatice vii care fac obiectul activităţii de pescuit comercial si recreativ, pe 

specii si vârste. 

- Cercetări asupra cunoașterii stării de sănătate a resurselor acvatice vii din habitatele 

piscicole naturale cercetate. 
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- Creșterea calitativă și cantitativă a producției și diversificarea acesteia cu specii valoroase 

prin elaborarea și implementarea tehnologiilor de reproducere și de creștere  a 

materialului piscicol de populare pentru speciile lin, știucă și scoicar; 

- Experimentarea tehnologiilor şi modelelor de reproducere artificială și de creștere în 

etapa de dezvoltare postembrionară pentru determinarea parametrilor biotehnologici care 

caracterizează reproducerea artificială și creșterea în diferite sisteme a speciilor știucă, lin 

și scoicar; 

- Dezvoltarea si diversificarea sistemelor si tehnologiilor de acvacultura; 

- implementarea tehnologiei  de creștere a speciilor de pești de cultură pretabile canalelor 

de irigații. Validarea aplicării tehnologiei în canale de irigații; 

- Asigurarea sănătății viețuitoarelor acvatice și a oamenilor ; 

- Studii și cercetări suport pentru asigurarea bunăstării și sănătății viețuitoarelor acvatice, 

siguranței și securității alimentare;  

- Dezvoltarea și experimentarea unor metode și produse profilactice și procedee terapeutice 

de intervenție în vederea aplicării unor tehnologii inovative de stimulare a imunității 

peștilor în acvacultură; 

- Realizarea unui sistem acvacol recirculant (outdoor) utilizat in etapa premergatoare 

repopularii apelor naturale cu material piscicol, proiectarea si executarea unei statii pilot 

si a unui sistem de monitorizare a statiei pilot, realizarea unui hibrid de generare a energiei 

electrice (fotovoltaic si eolian); 

- Studii și cercetări suport pentru asigurarea bunăstării și sănătății viețuitoarelor acvatice, 

siguranței și securității alimentare; 

- Evaluarea, protecția și reconstrucția biodiversității resurselor acvatice vii; 

- Fundamentarea stiintifica si 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; 

- Elaborarea și implementarea sistemelor și tehnologiilor competitive și performante, 

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

și a componentelor sale. 

Colectarea datelor  din sectorul pescăresc, acvaculturii și procesării produselor pescărești şi 

evaluarea tendinţelor privind dezvoltarea acestui sector din România 
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3. 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: 

 Raport ştiinţific privind privind ameliorarea, protecţia şi conservarea resurselor genetice 

din apele interioare şi din acvacultura României; 

 Obtinerea de material piscicol pentru realizarea populărilor de sustinere; 

 Obtinerea de metiși, hibrizi  și linii in cadrul familiei Cyprinidae; 

 Obținerea  prin reproducere artificială/dirijată de descendenți din speciile care fac 

obiectul populărilor de susținere: Crap, lin și somn, pe baza nucleelor de genitori 

proveniți din ecosistemele naturale; 

 Obținerea de metiși industriali de crap prin încrucișarea rasele parentale Frăsinet și Ropșa 

și a unor linii inalt productive din rasele Frăsinet, Ineu si Ropșa fondate/obținute din 

genitori cu caracteristici morfologice și productive în ceea ce privește creșterea și 

reproducerea cunoscute si testate; 

 Au fost creați metișii Frăsinet x Ropșa și Ropșa x Frăsinet și trei linii de crap înalt 

productive; 

 A fost creat hibridul dintre speciile A. nobilis și H. Molitrix; 

 Metisii, liniile de crap  si  hibridul dintre A.nobilis si H. molitrix, realizați ca urmare a 

cererilor de material de populare primite din partea fermierilor din diferite zone ale țării; 

 Au fost intretinute si dezvoltate banca de gene –colectia de specii si rase si este in curs 

de realizare laboratorul de genetică moleculară; 

 Raport ştiinţific privind evaluarea si monitorizarea bioresurselor acvatice vii din 

habitatele piscicole naturale, pentru asigurarea exploatării durabile a acestora; 

 Realizarea tabloului sinoptic privind resursele acvatice vii pescărești pe lacurile din 

Romania pretabile pescuitului comercial si recreativ; 

 Evaluarea biomediului acvatic şi a bioresursei din lacurile de acumulare de pe Olt, pe 

sectoare,  cu menţionarea datelor hidrologice, determinarea principalilor parametri fizico-

chimici şi hidrobiologici, precum şi evaluarea stocurilor resurselor acvatice vii; 

 Evaluarea stării de sănătate a resurselor acvatice vii pe lacurile din Romania pretabile 

pescuitului comercial si recreativ; 

 Studiu privind evaluarea starii de sănătate a resurselor acvatice vii pe lacurile din 

Romania in vederea cunoașterii sanogenitătii acestora.  

 Raport ştiinţific privind diversificarea producţiei din acvacultură, prin introducerea 

speciilor de peşti autohtone şi alohtone valoroase; 

 Tehnologie cadru de reproducere artificială/ natural-dirijata la lin; 

 Tehnologie de creștere în etapa de dezvoltare postembrionară la lin; 

 Tehnologie cadru de reproducere artificiala la stiuca; 
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 Tehnologie de crestere în etapa de dezvoltare postembrionară la stiuca; 

 Tehnologie cadru de reproducere artificiala la scoicar; 

 Tehnologie de crestere în etapa de dezvoltare postembrionară la scoicar; 

 Model experimental pentru pentru conditionarea apei tehnologice pentru incubația și 

creșterea în perioada de dezvoltare postembrionara a speciilor știucă, lin si scoicar; 

 Raport ştiinţific şi tehnic privind elaborarea de sisteme tehnologice si tehnologii pentru 

dezvoltarea acvaculturii in canalele de irigatii 

 Model experimental în vederea elaborării tehnologiilor de creştere a speciilor de peşti de 

cultură în canale de irigaţii. 

 Tehnologie  de creştere a speciilor de peşti de cultură în canale de irigaţii. 

 Raport ştiinţific privind identificarea și dezvoltarea de noi metode de profilaxie și 

tratament în acvacultură 

 Procedee terapeutice inovative în vederea obținerii de produse sigure pentru consumatori; 

 Proceduri terapeutice inovative pentru combaterea infestării  cu Saprolegnia sp., 

materialul biologic a fost reprezentat de icre provenite dela următoarele specii: Esox 

lucius (știucă), Cyprinus  carpio (crap) și Polyodon spathula (sturion Nord-American); 

 Raport științific și tehnic privind realizarea de sisteme recirculante de acvacultură 

utilizate în etapa premergătoare populării apelor naturale cu material piscicol; 

 Proiectarea modelelor  experimentale tehnic si tehnologic  de  producere a materialului 

piscicol în vara II şi a III –a, stabilind speciile, vârsta, talia, densitatea si ponderea fiecărei 

specii in structura de populare 

 

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

cotate BDI și ISI :  

 

 Mioara Costache, Dragos Sebastian Cristea , Stefan-Mihai Petrea , Mihaela Neculita , 

Maria Magdalena Turek Rahoveanu , Ira-Adeline Simionov,  Alina Mogodan , Daniela 

Sarpe , Adrian Turek Rahoveanu 2021 Integrating aquaponics production systems into the 

Romanian green procurement network  Land Use Policy 108 (2021) 105531 

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105531 

 Constanta Laura Augustin (Zugravu), Ciprian Petrisor Plenovici, Loredana Dima, Dragos 

Cristea, Mioara Costache , Gheorghe Adrian Zugravu,  2021 Rationalization of Transhumance 

in Beekeeping Through Intensive Productivity Model, Proceedings of the 37th International 

Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-6-4, 30-31 

May 2021, Cordoba, Spain, p 1129-1134  https://ibima.org/university/dunarea-de-jos-university-

galati/ WOS:000561117201031 

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

Dobrotă Gheorghe (2021) Tehnologii moderne pentru exploatarea complexă a bazinelor 

acvatice din fermele piscicole tradiţionale, The Internațional Conference ”Agriculture for Life, 

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105531
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life for Agriculture”  iunie 3-5 2021 București 

 Daniela Radu, Marica Nino, Mioara Costache -“Morphologic characterization of  

Mylopharingodon pisceus (Linnaeus, 1758) through the classical and modern methodology”  

Congresul Internațional USAMV Iași 22-23.10.2021 

 Dobrotă Ghe., Cristea V., Dobrotă N.G., Costache M., (2021) The influence of the population 

density on the survival rate of the pikeperch during the cold season (Sander lucioperca - Linaeus 

1758) in industrial aquaculture systems -Internnational Symposium, Euro-aliment „Dunărea de 

Jos” University of Galaţi, Edition 10th.  

 Gheorghe Dobrotă, Lucian Oprea, Mirela Cretu, (2021) The use of synthetic hormones in 

pikeperch (Sander lucioperca Linne, 1758) directed reproduction works, Scientific conference of 

doctoral schools scds-udjg 2021, The Ninth Edition, GALAŢI, PP.1.13  

 Gheorghe Dobrotă, Lucian Oprea, Nicoleta-Georgeta Dobrotă, Mioara Costache, Nino 

Marica, Silvia Radu, (2021) Aspects regarding the controlled reproduction of pikeperch 

(sander lucioperca linne, 1758) in industrial aquaculture systems, The Tenth Anniversary 

Edition of the International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture", 

University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest between 3rd and 

5th June 2021. 

 

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 2021: 

 

- Masa rotundă: ”Utilizarea materialului de populare selectionat mijloc de crestere a 

productiei piscicole”, organizată la sediul SCDP Nucet pe data de 28 mai 2021 

Participanti-fermieri din zona de sud si sud est, cercetători SCDP Nucet 

- Workshop on – line in data de 24 septembrie pentru prezentarea rezultatelor  obtinute 

in cadrul fazei nr.3 – proiect  ADER  13.1.1. si 14.1.1.  – Participanti  - SCDP Nucet, 

ICDEAPA Galati , INMA  Bucuresti INCDCRM  Miecurea Ciuc 

 

          Participare manifestări stiintifice: 

- The Internațional Conference ”Agriculture for Life, life for Agriculture”  iunie 3-5 2021 București 

- Conferința internațională „ Instrucțiunile părților interesate din industria pescuitului și 

acvaculturii ”, organizată de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură 

(FAO) în colaborare cu Organizația Internațională pentru Dezvoltarea Pescuitului și 

Acvaculturii în Europa (EUROFISH) 06 oct 2021.  

- Euro-Aliment 2021 - Euro-Aliment  Symposium „Food connects people and  shares science 

in a resilient world” Faculty of Food Science and Engineering Dunărea de Jos University  
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Galati 7-8 oct 2021 

- „Conferința Globală pentru Acvacultură Millennium+20 , organizată de  Organizația 

Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) 23, 24 septembrie 2021.  

- Conferința Internațională ” Atelierul Artemia aliniat la SDG” organizată de  Organizația 

Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și GCA, 22 septembrie 2021. 

- 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,  

 

 

7. Participări la târguri și expoziții 

 

 

8. Activitate de diseminare a rezultatelor obținute de unitățile de c-d către beneficiari; 

 

Activitatea de diseminare a rezultatelor obținute in anul 2021,  de SCDP Nucet catre 

beneficiari s-a concretizat astfel: 

 

- Emisiune  Ferma TVR 2 - 20 iunie - Prezentarea rezultatelor de cercetare si a materialului 

piscicol care fac obiectul actiunilor de transfer tehnologic 

- Livrare către fermieri a cca. 60.000 kg  material piscicol de populare de diferite specii si 

vârste; 

- 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. 

 

9. Cercetări de perspectivă: 

- Cercetari privind siguranța și calitatea produselor din acvacultura (certificare, 

standardizare, etichetare, evitarea problemelor de gust și miros); 

- Evaluarea potențialului de reproducere selectivă și programare epigenetică pentru a 

îmbunătăți adaptarea la condițiile de mediu în schimbare (temperatură, oxigen, calitatea 

apei, furaje etc.); 

- Dezvoltarea tehnologiilor sustenabile de producție a peștilor, intensificarea durabilă a 

acesteia prin acvacultură multitrofică integrată, sisteme intensive, extensive, combinate, 

sisteme de acvacultură recirculante (RAS) acvaponice; 
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- Dezvoltarea tehnologiilor de acvacultură în apă dulce pentru specii rare pentru 

conservarea biodiversitatii  și a serviciilor de mediu. 

- Dezvoltarea acvaculturii tradiţionale, diversificarea produselor din acvacultură în 

concordanţă cu cererea şi încurajarea producătorilor  de a aplica metode de acvacultură  

prietenoase cu  mediul. 

- 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. 

- 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. 

 

10. 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 : 

- Sănătatea peștilor și siguranța alimentelor.   

- 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.  

- 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. 

- 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; 
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- 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 

- 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). 

 

11. Existența unor publicații pe suport de hartie sau on-line, la nivelul unității 

 

 

12. Aspecte / fotografii care să reprezinte activitatea colectivului de cercetare din 

unitățile de CDI 
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DIRECTOR, 

 dr. ing. CS I Mioara COSTACHE 


