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1. INTRODUCERE 
În cursul anului 2020, România a inițiat elaborarea documentelor programatice 

pentru viitorul ciclu financiar 2021-2027 și revizuirea „Planului Strategic Național 

Multianual pentru Acvacultură pentru perioada 2021 – 2030”, document strategic ce 

stabilește direcțiile de acțiune pentru dezvoltarea pe termen mediu a sectorului. 

Pornind de la  strategia sectorului din perioada 2014 – 2020, actualizată și 

adaptată la contextual actual, acesta propune o serie obiective, direcții și acțiuni, în 

scopul de a stimula competitivitatea, de a consolida și dezvolta sectorul de acvacultură 

românesc, în mod sustenabil, din punct de vedere economic, dar și durabil, din punct 

de vedere al mediului înconjurător.  

La nivelul Comisiei Europene  se află în curs de revizuire  Oriențările 

Strategice pentru  Dezvoltarea Durabilă a Acvaculturii din UE pentru perioada 2021-

2030, care va oferii statelor membre instrumentele necesare, vizând atingerea 

potențialului  productiv durabil al acvaculturii și reducerea  dependenței de importuri. 

De asemenea, anul 2020, marchează inițierea procesului de revizuire a Politicii 

Comune pentru Sectorul Pescăresc (CFP), în care capitolul dedicat acvaculturii pune 

un accent mai mare pe sustenabilitate socială, economică și de mediu, pe eliminarea 

tratamentului discriminatoriu dintre agricultură și acvacultură, mai ales în ceea ce 

privește plățile directe și  sprijinirea efectivă a creșterii producției de pește si a altor 

organisme acvatice, ca obiectiv de importanță strategică atât pentru Uniunea 

Europeană cât și penru fiecare stat membru. 

Scopul avut în vedere este sprijinirea unei creșteri pe termen lung a sectorului 

pescăresc, crearea de locuri de muncă și, în cele din urmă, aprovizionarea cetățenilor 

Uniunii Europene cu pește într-o manieră sănătoasă și sustenabilă. 

Principalele elemente de politici publice care se regăsesc în documentele 

Comisiei Europene și care trebuie preluate în documentele naționale se referă la : 

➢ planificarea spațiului destinat acvaculturii și simplificarea accesului la 

acesta; 

➢ simplificarea procedurilor administrative referitoare  la acvacultură, 

debirocratizare și digitalizare; 

➢ performanțele de mediu; 

➢ bunăstarea efectivelor piscicole; 

➢ cercetarea – dezvoltare în acvacultură; 

➢ colectarea de date și organizațiile de producători; 

➢ promovarea imaginii acvculturii și a produselor din acvacultură. 

Referitor la activitatea de cercetare - dezvoltarea  din sectorul de acvacultură  

este necesară asigurarea accesului la finanțare atât prin programe naționale, cât și prin 
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programe europene, pentru obiectivele de cercetare care sunt de interes pentrul 

sectorul productiv. Dintre obiectivele de cercetare menționăm: 

- determinarea capacității de suport a ecosistemelor și stabilirea 

tehnologiilor adaptate pentru  exploatarea durabilă a zonelor noi de 

acvacultură sau pentru cele repuse în funcțiune; 

- identificarea și cuantificarea serviciilor de mediu pe tipuri de 

acvacultură; 

- stabilirea metodelor de referință pentru determinarea amprentei de 

carbon din fermele de acvacultură. 

În ceea ce privește bunăstarea efectivelor piscicole, obiectivele urmărite 

vizează: 

➢ stabilirea unui Ghid de Bune Practici pentru Avacultură care să vizeze pe lângă 

aspectele  tehnologice și de mediu, soluții pentru rezolvarea incidențelor 

ihtiopatologice care nu sunt listate în legislația relevantă națională sau 

europeană; 

➢ Ghidul de Bune Practici pentru Avacultură trebuie să conțină și un capitol care 

să acopere toate aspectele relevante – norme de populare, norme de furajare, 

norme de combatere a dăunătorilor și prădătorilor, norme de transport și de 

sacrificare; 

➢ dezvoltarea de soluții de tratament, inclusiv vaccinuri,  pentru manifestările 

ihtiopatologice frecvente sau care au un impact major asupra efectivelor 

piscicole. 

 

Din analiza SWOT a sectorului de acvacultură românesc, coroborată cu 

propunerile de revizuire a PNSMA a rezultat necesitatea racordării producătorilor 

români la reglementări/norme/standarde privind calitatea, impuse de legislaţia 

naţională şi europeană aplicabilă, atât în ceea ce priveşte fazele post-recoltare 

(etichetare, transport, comercializare, igienă, etc), cât mai ales în ceea ce priveşte 

fazele tehnologice productive (reglementări privitoare la bunăstarea efectivelor 

piscicole, la protecţia mediului şi a biodiversităţii, reguli referitoare la gestionarea 

regimului hidrologic, la gestionarea relațiilor de muncă, la gestionarea stocurilor, la 

planificarea producției, la eficienţa energetică etc.).  

La nivel european şi global sunt dezvoltate, revizuite și actualizate permanent, 

coduri de conduită, indicatorii de sustenabilitate şi sisteme de certificare, etc., pentru 

a ajunge la o înţelegere comună şi acceptată a sustenabilității în acvacultură printre 

factorii de decizie şi modul în care poate fi obţinută în practică sustenabilitatea în 

acvacultură.  
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Până în acest moment, în acvacultura din România, nu au fost impuse 

certificări de Bune Practici de Producție (BPP), funcționarea în condiții de 

sustenabilitate ecologică și asigurarea sănătății și siguranței alimentare a produselor 

obținute fiind urmărite prin cadrul legal care stabilește aspectele referitoare la 

autorizarea și funcționarea unităților de acvacultură. Acest lucru arată că una dintre 

direcțiile de dezvoltare a acvaculturii românești trebuie să urmărească elaborarea și 

introducerea de ghiduri de bune practici și/sau coduri de conduită care să permită 

creșterea sustenabilă a sectorului. 

În acest context, ghidul elaborat în cadrul proiectului ” Ghid de bune practici 

pentru creșterea speciilor de pești de apă dulce pentru dezvoltarea acvaculturii 

sustenabile, eficiente și competitive din România” cofinanțat din Fondul European 

pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) 2014-2020, a avut ca obiectiv să 

contribuie la dezvoltarea sectorului de acvacultură, recomandând cele mai utile soluții, 

practici, metode și măsuri, care sunt posibil de aplicat de către fermier, astfel încât să 

obțină producții eficiente din punct de vedere economic, în deplin consens cu 

reglementările specfice în domeniu. 

Având în vedere că, în acest moment, cea mai mare parte a producției piscicole 

din România, se realizează în sisteme extensive si semi-intensive, prin creșterea în 

policultură a ciprinidelor cu alte specii, aceasta dovedindu-se cea mai eficientă metodă 

de a obține și a furniza o sursă de proteină sănătoasă consumatorilor, în condiții de 

sustenabilitate și performanță de mediu,  ghidul elaborat se adresează în primul rând,  

acestui  tip de acavcultură. De asemenea, sunt prezentate bunele practici pentru 

creșterea peștilor în monocultură, în instalații și spații ptrotejate de tipul: vivierelor, 

țarcurilor și cuștilor.  

Ghidul este structurat în 8 capitole abordând „aspectele cheie” în creșterea 

peștilor de apă dulce începând cu: alegerea amplasamentului fermei, construcții și 

instalații piscicole, infrastructura de producție a fermei, managementul apei, 

managementul hrănirii, tehnologii de creștere în diferite sisteme, transport, sănătate și 

bunăstare, biosecuritate și aspecte legislative. 

 În mod specific, ghidul de bune practici îndeplinește următoarele condiții :  

a) are relevanță pentru natura sectorului de acvacultură; 

b) este flexibil;  

c) este practic și oferă o ușoară punere în aplicare; 

d) oferă opțiuni pentru un management îmbunătățit. 

Acest Ghid va fi în permanenţa actualizat sau revizuit, în conformitate cu cele 

mai noi recomandări în domeniu. 
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2. INFRASTRUCTURA DE PRODUCȚIE A FERMEI 
 

Pentru obținerea unor rezultate bune pe termen lung, într-o amenajare piscicolă 

este necesară o infrastructură de producție corespunzătoare tipului de amenajare. 

Infrastructura fermei include: bazine cu diferite destinații, instalații  speciale 

(de reproducere artificială, de creștere protejată ex țarcuri, viviere flotabile, cuști), 

clădiri, căi de acces; utilaje (pompe, aeratoare), fabrică pentru furaje si vehicule (bărci, 

tractoare, autoutilitare, camioane).  

2.1. Construirea de noi  bazine, heleșteie și instalații piscicole 
 Pentru proiectarea și construcția de noi instalații piscicole se va avea  în vedere 

respectarea anumitor condiții: 

✓ construirea  în conformitate cu practicile existente în construcții; 

✓ o fermă bine proiectată va reduce la minimum problemele potențiale pe termen 

lung; 

✓ pentru dezvoltare și extindere unei noi ferme piscicole, se ia în calcul suprafața 

disponibilă, cantitatea și calitatea apei disponibile și capacitatea de gestionare 

a fermei.  

Existența  unei surse de apa pentru alimentare, accesul la drumurile publice și 

posibilitatea ca ferma să poată fi racordată la energia electrică reprezintă condiții 

esențiale în construcția unei noi amenajări piscicole . 

Proiectarea fermei necesită topografia detaliată a amplasamentului, precum și 

analize ale calității apei și solului pentru construcția heleșteielor/instalațiilor speciale, 

a clădirilor din cadrul fermei (depozite, magazie de furaje, ateliere și birouri, locuințe 

pentru personalul angajat în cadrul fermei). 

 

Heleșteiele 

Majoritatea speciilor de pești produse în acvacultura mondială sunt crescute în 

heleșteie. Heleșteiele, sunt folosite pentru a realiza producții importante din punct de 

vedere economic.  

Heleșteiele pot fi definite din punct de vedere operațional ca și corpuri de apă 

stătătoare, care sunt administrate pentru a produce o cultură de organisme acvatice 

(figura 5.1). 

În ceea ce privește posibilele efecte de mediu ale acvaculturii în heleșteu, 

acestea pot fi definite din punct de vedere funcțional ca, ecosisteme acvatice în care 

calitatea apei ca mediu de creștere, este controlată în principal de procesele fizice, 
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