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Productivitatea și profitabilitatea pescuitului și acvaculturii sunt în prezent sub standardele așteptate, în 

principal din cauza reducerii calității apei și a habitatelor. Ambele activități suferă din cauza 

managementului slab și a lipsei pregătirii tehnice. În cazul pescuitului, unele specii străine cum ar fi 

carasul, perturbă sistemul, care, la rândul lui, este supus schimbării continue de mediu. Colmatarea masivă 

a lacurilor crește mult turbiditatea apelor, care au un nivel ridicat de eutrofizare. Aceasta a cauzat 

pierderea habitatului reproductiv, mai ales în cazul unor specii de mare valoare cum ar fi știuca și șalăul, 

care ar fi putut controla speciile străine într-un mediu mai bun. Considerând motivele de natură biologică 

și pescuitul drept principalele cauze care au condus la declinul speciilor de valoare, reproducerea naturală 

dirijată1 poate fi justificată pentru că va determina îmbunătățirea posibilităților de dezvoltare a 

activităților de pescuit comercial, recreativ/sportiv, inclusiv pescaturism.  

Sistemul de distribuire prin piețe de tip cherhana pare să reducă profiturile pescarilor și a dus la o 

disponibilitate redusă a peștelui de bună calitate pe piața locală. Percepția globală asupra acestui fapt 

este aceea că pescuitul comercial devine din ce în ce mai mult o meserie neatractivă, pentru că presupune 

o muncă grea. În sprijinul pescuitului comercial, ca activitate specifică comunității locale din Delta Dunării, 

pot fi stabilite o serie de subvenții pentru perioadele de inactivitate, pentru a crea un cadru de 

sustenabilitate și a diminua efectul restricțiilor impuse de regimul de protecție al RBDD. De asemenea, 

siturile ecoturistice ar trebui să fie îmbunătățite pentru a oferi condiții mai bune pescarilor sportivi locali 

și internaționali, aceasta putând constitui o activitate complementară care aduce venituri populației 

locale. Adoptarea de măsuri care să permită prelucrarea peștelui la nivel de gospodărie și sat (conservarea 

la scară mică a peștelui și o afumare îmbunătățită) ar adăuga valoare capturii și ar îmbunătăți legătura cu 

turismul. Eliminarea sau scăderea TVA-ului la produsele piscicole ar putea ajuta pescarii să desfășoare 

această profesie dificilă în zonă pentru cel puțin câțiva ani în plus. Relocarea sau mărirea numărului de 

pescari presupune construirea unei infrastructuri specifice. 

Este necesară revizuirea concesiunilor existente pentru a beneficia de potențialul pe care îl oferă o 

acvacultură profitabilă și durabilă, inclusiv prin combinarea acesteia cu pescuitul sportiv/recreativ. 

Aceasta necesită identificarea unor surse de finanțare dedicate modernizării și exploatării instalațiilor de 

acvacultură. Eliminarea taxei de acces și de pescuit ar trebui reconsiderată drept o compensație pentru 

dezvoltarea acvaculturii în zonă. Este importantă asigurarea că specii invazive nu vor mai pătrunde în 

                                                           
1 O astfel de asistență ar putea include cuiburi făcute de om într-un lac, unde știuca și șalăul ar putea depune ouăle în astfel 

„coșuri”, iar prădatul (dinspre caras etc.) va fi mai mic decât în suprafețele de depunere a icrelor care sunt mai deschise. Acest 

tip de asistență de reproducere este de uz comun în Ungaria (șalău) și în Finlanda (știuca și biban). 

Obiective Sectoriale 

 Restabilirea echilibrului ecologic și a calității apei  

 Creşterea valorii economice a activităților de pescuit şi acvacultură 

 Creşterea numărului de oportunități de angajare de calitate în sectorul pescuit 

 



zonele de acvacultură și că apele uzate care provin de la fermele piscicole respectă toate normele UE 

privind nitrații și fosfații. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Situația actuală a activităților de pescuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tabel 13: Pescuitul și acvacultura – Tipuri de intervenție / proiecte și justificare 

Tipul intervenției/proiect Localizare Sursa de finanțare Justificare 

Înmulțirea habitatelor cu 
pește, reducerea proceselor 
de sedimentare și eutrofizare 
în majoritatea lacurilor prin 
instalarea unor ecluze, 
decolmatarea și dragarea 
marilor lacuri pentru a 
restabili adâncimea și 
calitatea apei 
 
Intervenții: I.40, I.41 

Proiecte: 56, 57, 58 

Lacurile 
Fortuna și 
Uzlina (în 
primă fază) 

POIM 
Axa Prioritară 4 - 
Protecția mediului 
prin măsuri de 
conservare a 
biodiversității, 
monitorizarea 
calității aerului și 
decontaminare a 
siturilor poluate 
istoric 
 

Îmbunătățirea ecosistemelor acvatice 
și a calității apei sunt esențiale pentru 
refacerea optimă a populațiilor de 
pește, inclusiv a speciilor de prădători 
mari, care reprezintă baza pentru 
pescuitul comercial și 
sportiv/recreativ și pentru 
acvacultură în amenajări piscicole.  

Diversificarea activităților 
pescarilor care practică 
pescuit comercial prin 
dezvoltarea unor activități 
complementare- 
îmbunătățirea siturilor eco-
turistice pentru a satisface 
nevoile pescarilor sportivi 
- monitorizarea capturilor  
- promovarea și furnizarea de 
servicii de pregătire pentru 
pescaturism și pescuit 
recreativ/sportiv durabil  
- reglementarea sau 
eliminarea campării 
necontrolate în vederea 
pescuitului. 
 
Intervenții: I.42, I.45 

Proiecte:  110, 111, 112 

Zona ITI Delta 
Dunării 

POPAM 

Pescuitul recreativ, de agrement sau 
sportiv poate fi o activitate 
complementară pescuitului 
comercial. 

Conform Băncii Mondiale, potențialul 
economic al pescuitului recreativ este  
mai ridicat decât cel al pescuitului 
comercial, fiind mai compatibil cu 
ecoturismul și obiectivele de 
conservare a naturii specifice RBDD.  

Îmbunătățirea acvaculturii  
- studii privind concesiunile 
actuale pentru a stabili dacă 
acestea pot deveni 
profitabile, inclusiv prin 
pescuitul recreativ/sportiv 
- aplicarea strategiei FLAG 
pentru susținerea 
investițiilor în concesiuni 
pentru acvacultură 
- furnizarea instruirii tehnice 
pentru o acvacultură durabilă 
și procesarea peștelui în 
ferme pentru a câștiga 
valoare adăugată  
 
Intervenție  I.50 

Zona ITI Delta 
Dunării  
 

POPAM 
 

Chiar dacă anumite concesiuni nu 
sunt viabile, acvacultura/pescuitul 
recreativ la scară redusă nu ar afecta 
în mod negativ fauna și flora sau 
calitatea apei. 



Tipul intervenției/proiect Localizare Sursa de finanțare Justificare 

Proiect  114 

 Susținerea procesării 
peștelui la scară mică 
- diversificarea procesării 
peștelui la nivel de 
gospodărie și sat prin 
introducerea unităților de 
procesare prin conservare la 
scară mică pentru caras și 
îmbunătățirea sistemelor de 
afumare (afumătoare simple 
sau afumătoare electrice de 
mici dimensiuni), în principal 
pentru producerea de 
delicatese pentru turiști 
Intervenție  I.51 

Proiect  114 

Teritoriul 

RBDD 

 

POPAM  

Există potențial de a exploata carasul, 
care în prezent este o specie cu 
valoare economică scăzută, din 
pescuitul tradițional pentru 
conservarea acestuia la scară mică (cu 
condimente) și îmbunătățirea 
sistemelor locale de afumare, pentru 
producția locală de delicatese. 
Aceasta ar contribui la crearea de 
oferte turistice locale, mai ales în 
centrul Deltei. Pescuitul de caras ar 
trebui permis și în perioadele de 
prohibiție. Acest lucru presupune 
schimbarea legislației.  

Adăposturi pescărești cu 
facilități de acostare pentru 
susținerea activității 
tradiționale de pescuit 
comercial 
 
Intervenție  I.42 

Proiect  111 

Centrul Deltei 
și Marea 
Neagră  

POPAM  

Sprijinul pentru realizarea 
adăposturilor pescărești va duce, pe 
termen lung, la o dezvoltare durabilă 
a zonelor de pescuit prin accesul 
îmbunătăţit la locuri de muncă, 
implicarea activă a comunităţii locale 
şi coeziunea teritorială sporită. 

Stație de reproducere a 
speciilor de pești autohtoni 
pentru susținerea și 
refacerea populațiilor unor 
specii sălbatice în declin 
(șalău, știucă, crap sălbatic, 
caracudă, etc.) 
 
Intervenție  I.43 

Proiect  111 

Centrul Deltei  POPAM  

 Susținerea sistemului de 
reproducere artificială a 
speciilor valoroase, precum 
știuca și șalăul, și construirea 
unor debarcadere în cazul 
creșterii numărului de 
pescari  
- Îmbunătățirea colectării și 
analizei datelor legate de 
pescuit 
- Îmbunătățirea sistemului de 
colectare a peștelui în Delta 
Dunării 
- Consolidarea capacității de 

Centrul Deltei 
și Lacul Razim 

PO Competitivitate 
Axa Prioritară 1: 
Cercetare, dezvoltare 
tehnologică și 
inovare (CDI) în 
sprijinul 
competitivității 
economice si 
dezvoltării afacerilor 

CJT și ARBDD sunt de acord cu 
necesitatea unui sistem de 
reproducere artificială a speciilor 
valoroase, precum și cu construirea 
unor debarcadere. 
 
De asemenea, sunt de acord cu 
necesitatea colectării de date legate 
privind activitatea de pescuit și 
înțelegerea anumitor defecte legate 
de pescuitul de tip cherhana; totuși, 
pentru a oferi alternative credibile 
sunt necesare studii suplimentare.  
 



Tipul intervenției/proiect Localizare Sursa de finanțare Justificare 

analiză a INCDD 
- Îmbunătățirea activităților 
de cercetare și dezvoltare în 
cadrul institutelor de 
cercetare, instituțiilor publice 
și asociaților de pescari  
Intervenție  I.47, I.48 

Proiect  116, 118, 120 

Eliminarea sau scăderea TVA-ului la 
produsele piscicole poate determina 
îmbunătățirea condițiilor de viață. 
Acest lucru este în acord cu poziția 
favorabilă a  autorităților. 
 
 

Sprijinirea consolidarii 
dezvoltarii tehnologice, 
inclusiv prin creşterea 
competitivităţii flotei de 
pescuit (marin şi interior), a 
inovarii, inclusiv a cresterii 
eficientei energetice, si a 
transferului de cunostinte 
Intervenție  I.48, I.51 

Teritoriul 
RBDD 

POPAM 
Programe 
guvernamentale și 
alte surse de 
finanțare 

Modernizarea flotei de pescuit are ca 
scop imbunatatirea condițiilor de 
siguranță si de lucru, reducerea 
impactului pescuitului asupra 
mediului acvatic, inclusiv evitarea 
capturilor nedorite. Aceasta va fi 
facută în principal prin selectivitate şi 
eliminarea aruncărilor peste bord 
prin modernizarea echipamentelor 
de pescuit. 
In vederea stimularii inovarii in 
domeniul pescuitului, trebuie 
sprijinite proiecte care vizeaza 
introducerea unor procese, tehnici, 
produse si echipamente, sisteme de 
gestionare si organizare noi sau 
substantial imbunatatite, inclusiv la 
nivelul prelucrarii si al comercializarii. 

Dezvoltarea formarii 
profesionale, de noi 
competente profesionale si 
invatarea pe tot parcursul 
vietii. Promovarea capitalului 
uman. 
Intervenție  I.51 

Teritoriul 
RBDD 

POPAM 
Programe 
guvernamentale și 
alte surse de 
finanțare 

Investitiile in capitalul uman sunt 
esentiale pentru imbunatatirea 
competitivitatii si a performantei 
economice a activitatilor economice 
si de pescuit. Sprijinirea programelor 
de stagiu si cursuri privind practicile 
de pescuit durabile in special pentru 
tinerii care se confrunta cu dificultati 
privind accesul pe piata muncii.  

 


