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Acvacultura în România

Patrimoniul administrat de ANPA

Suprafața totală  

administrată

59.120,9842 ha

Terenuri aflate în domeniul 

public al statului

50.634,589 ha

Terenuri aflate în domeniul 

privat al statului

8.486,3952 ha

➢ Unitățile de producție sunt dispersate pe întreg

teritoriul țării, în zonele de câmpie și de deal

predomină acvacultura ciprinidelor, iar în zonele de

munte predomină acvacultura salmonidelor



Acvacultura în România

 Ferme de acvacultură care dețin licențe

 Ferme de acvacultură în situri Natura 2000

Nr. de unități de 
acvacultură

Suprafață totală
(ha)

Pepiniere 233 6,761.96

Crescătorii 695 70,140.08

Total 928 76,902.04

Nr. de unități de 
acvacultură

Suprafață totală
(ha)

Pepiniere 78 3,830

Crescătorii 184 38,710

Total 262 42,540
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Producția din acvacultură 2010-2017 
(tone)

SPECIA 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017

CRAP 2888.1 2652.051 3,265.511 3395.293 3736.651 4348.861 4140,828 4539,250

CARAS 933.96 1047.68 868.056 1003.483 915.785 872.568 882,937 861,842

SANGER 2015.51 1323.232 2,086.554 2031.24 1899.499 1842.718 2364,254 1811,848

NOVAC 1019.98 1288.648 2,109.507 2109.808 2286.887 1839.846 2120,565 1973,567

COSAS 84.18 62.464 181.664 190.189 204.135 128.161 95,542 425,331

SOMN 163.82 32.511 44.882 44.016 41.178 85.467 48,025 46,011

SALAU 57.12 42.272 55.945 42.846 51.434 83.66 166,955 46,611

STIUCA 30.86 34.18 31.256 28.064 44.223 41.791 17,997 17,225

POLIODON 24.23 4.856 3.690 4.403 7.064 1.117 2,328 463,00

STURIONI 14.4 13.7 7.997 11.2 2.85 12.515 33,087 251,414

PASTRAV CURCUBEU 1400.11 1677.977 1,074.408 1072.31 1151.998 1344.834 1109,120 1840,415

PASTRAV INDIGEN 16.914 33.88 27.21 22,000 8,262

PASTRAV FANTANEL 15.024 170.138 463,573 230,206

BIBAN 5.58 4.288 6.769 1.801 7.297 1,938 1,689

PLATICA 32.19 61.307 79.368 58.337 78.314 37.7 91,293

BABUSCA 6.53 9.407 3,204

ANGHILA 0.1 3.519 0,083

LIN 0.13 11.460 1,033

OBLETE 0.42

ROSIOARA 5.21 2.723

SOMN AFRICAN 72.133 150.137 94 100.264 110.438

RACI 1.356 1,360

ALTE SPECII APA DULCE 99 4.029 9.528 13.721 33.923 181,351 114,441

Total specii apa dulce 8781.43 8351.96 9995.515 10130.4 10541.3 10980.95 12447,475 12209,12

CALCAN 15.58

MIDII 1.31 8.758 16 20.87 34.819 24,640

STRIDII 0.417 0.385 0.132

ALTE SPECII MARINE 0.65

Total specii marine 0 1.31 9.175 16.385 37.232 34.819 24,640 0

TOTAL GENERAL 8781.43 8353.27 10004.69 10146.78 10578.53 11015.77 12472,115 12209,12



Repartizarea pe specii (producția 2017)
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Cantitatea

Crap Caras Sanger

Novac Cosas Somn

Salau Stiuca Poliodon

Sturioni Pastrav Biban

Alte specii de apa dulce





Guvernanța în acvacultură (I)

 Cadrul legal:

➢ OUG nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura,
completată și modificată prin OUG nr. 85/2016

➢ H.G. nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de
licențiere și autorizare în pescuit și acvacultură

➢ Ordin nr. 332/2008 privind înscrierea unităţilor de
producţie din acvacultură în Registrul unităţilor de
acvacultură şi eliberarea licenţei de acvacultură



Guvernanța în acvacultură (II)

 Strategia națională pentru acvacultură

➢ Planul Strategic Național Multianual pentru Acvacultură 2014-2020 
reprezintă una dintre condiționalitățile ex-ante privind aprobarea 
Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020 
(buget FEPAM 168.4 mil Euro, din care aprox. 84 mil. euro finanțare 
nerambursabilă pentru acvacultură – contribuția UE)

➢ Principalele direcții de dezvoltare ale acvaculturii în perioada 2014 – 2020;

➢ Simplificarea procedurilor administrative;

➢ Amenajarea coordonată a teritoriului;

➢ Consolidarea competitivității acvaculturii;

➢ Promovarea unor condiții de concurență echitabilă pentru operatorii 

economici;

➢ Guvernanță și parteneriat;



Guvernanța în acvacultură (III)

 Modificări ale cadrului legal în vederea susținerii dezvoltării acvaculturii

➢ Hotarare nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat
pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură, a fost
aprobată în data de 20 Septembrie 2018;

➢ OUG nr. 85/2016 de completare a OUG nr. 23/2008 (privind pescuitul și
acvacultura)

➢ Status: în curs de aprobare la Parlamentul României;

➢ Prin aprobarea OUG nr. 85/2016 se va realiza:

• Introducerea în activitatea de producție a cca. 25.000 ha de amenajări
piscicole;

• Acțiuni de sprijin pentru producătorii din acvacultură de către ANPA;

• Îmbunătățirea sistemului de acces la resurse acvatice vii pentru pescuitul

recreativ;

• Dezvoltarea acvaculturii marine;

• Îmbunătățirea sistemului de colectare date.



Guvernanța în acvacultură (IV)
➢ Proiect de lege privind aprobarea Programului de susținere a 

producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii

➢ Status: în curs de aprobare

➢ În baza Programului de susținere a producătorilor din sectorul 
pescuitului și acvaculturii se pot realiza următoarele investiții:

▪ Centre de reproducere a speciilor de pești folosiți în acvacultură sau
care urmează să fie introduse

▪ Modernizarea centrelor de reproducere a peștilor existenți

▪ Achiziționarea de echipamente și utilaje

▪ Costuri generale privind investiția (consultanți, specialiști)

▪ Achiziționarea sau dezvoltarea de software

▪ Reducerea impactului negativ asupra mediului, utilizarea eficientă a
resurselor

▪ Reducerea impactului activităților din acvacultură asupra utilizării și a
cantității de apă sau de substanțe chimice, antibiotice și alte
medicamente utilizate asupra calității apei rezultate

➢ Nivelul ajutorului de stat pentru cheltuieli eligibile prevăzute mai sus 
este de 40% cu creșteri de 20%, dar nu mai mult de 90% pentru:

• Tinerii piscicultori (0 – 5 ani de activitate în domeniu);

• Unitățile de acvacultură situate în zone defavorizate;

• Membrii asociațiilor de producători din acvacultură;



Guvernanța în acvacultură (V)
➢ Planificare spațială

• Cadru legal: Lege nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

✓ Amenajarea teritoriului – zona de uscat și de coastă

• Disponibilitatea şi accesul la zonele cu caracteristici favorabile acvaculturii reprezintă
constrângeri pentru dezvoltarea durabilă a acvaculturii

• Zonarea acvaculturii poate ajuta la abordarea unor serii de probleme, cum ar fi
managementul integrat, evaluarea riscurilor, dezvoltarea acvaculturii de coastă,
extinderea mariculturii în larg, sănătatea animalelor acvatice (biosecuritatea), cele mai
bune practici de management, managementul acvaculturii în contextul concurenței

• Romania are o multitudine de instrumente de planificare spațială, dar niciunele nu se
integrează cu activitatea de acvacultură

• Este nevoie de o mai mare transparență și predictibilitate privind legislația și o mai
bună coordonare între administrații

✓ Amenajarea spațiului maritim (Directiva UE/89/2014)

• Reprezintă un pilon important al Politicii Maritime Integrate

• Acvacultura marină se află în stadiu incipient

• Există potențial pentru dezvoltare în viitor, însă de multe ori condițiile de mediu dificile
specifice bazinului Mării Negre reprezintă un obstacol

➢ Mecanisme participative în procesul de luare a deciziilor
• Cadru legal: OMADR nr. 96/2011 pentru aprobarea componenței, organizării și

funcționării Comitetului Consultativ pentru sectorul pescăresc (stakeholders:
producători, organizații profesionale, institute de cercetare, autorități publice)

- ultima întâlnire a fost în 4 Octombrie 2018



Perspective

➢ Aspecte emergente privind guvernanța în domeniul acvaculturii

 Concesionarea a 25.000 ha de teren și reintroducerea lor în producție;

 Accesul dificil la lacurile de acumulare care se pretează activităților de acvacultură și care se află
în administrarea Administrației Naționale Apele Române;

 Problemele cauzate de cormorani și alte păsări prădătoare;

 Nevoia creșterii sprijinului financiar destinat acvaculturii în perioada 2021 – 2027 la 75% (în
comparație cu 60% în per. 2007 – 2013 și 50% în per. 2014 – 2020) – posibilitatea accesării în
continuare a granturilor pentru acvacultură și nu a instrumentelor financiare;

 Creșterea sprijinului oferit tinerilor fermieri din acvacultură (0 – 5 ani);

 Introducerea de tehnologii noi și moderne: sisteme recirculante pentru dezvoltarea acvaculturii
intensive (în unități de producție extensive) – dezvoltarea parteneriatului IMMuri – CDI;

 Introducerea de noi specii cu productivitate ridicată;

 Training pentru resursele umane;

 O mai bună promovare a produselor și activității de acvacultură în rândul publicului și al
consumatorilor.
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