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STURIONII. 
vALOROșI, DAR PE cALE DE DISPARIţIE
În trecut, o zi obișnuită din viața unui 
pescar era solicitantă și, în același timp, 
plină de neprevăzut. Ca să prinzi un sturion 
era nevoie de multă îndemânare, răbdare, 
putere și acele secrete care se transmiteau 
numai din tată-n fiu. Pescuitul la sturion era 
o muncă deosebit de grea, dar reprezenta 
modul tradițional prin care mulți membri 
ai comunității își câștigau în mod constant 
venitul. Și, poate cel mai important, această 
activitate reprezenta un motiv de mândrie 
pentru pescarii care o practicau.

Dar viața s-a schimbat în lungul Dunării. 
În ziua de azi, sturionii, una dintre cele 
mai valoroase specii de pești din Dunărea 
Inferioară, sunt tot mai rar întâlniți în apele 
fluviului. Motivele pentru care sturionii 
din Dunăre sunt pe cale de dispariție sunt 
evidente - pescuitul excesiv, barajele care 
au blocat rutele de migrație și distrugerea 
zonelor unde își depuneau icrele. 

Se poate ca lucrurile să nu mai fie niciodată 
așa cum au fost, dar din fericire nu este 
încă prea târziu pentru a ajuta populațiile 
de sturioni sălbatici să se refacă. Este 
timpul să luăm măsuri, să lucrăm 
împreună, iar dacă ești un pescar, joci un 
rol - cheie în modul în care această poveste 
va continua.
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Prin proiectul Life+ “Protejați sturionii, 
cel mai valoros dar al Dunării!” WWF 
se alătură  comunităților de pescari, 
agențiilor care se ocupă de control, 
precum și factorilor de decizie din 
România și Bulgaria pentru a contribui 
la supraviețuirea pe termen lung a 
sturionilor din Dunăre.
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DE cE SUNT îN PERIcOL 
STURIONII

1. Sturionii sunt printre cei mai valoroși pești 
din bazinul inferior al Dunării, dar după mul-
te decenii de pescuit în cantităţi prea mari, 
în ciuda măsurilor de protecţie, aceștia cad 
în continuare pradă braconierilor.

2. Sturionii sunt pescuiţi ilegal, pentru carnea, 
dar mai ales pentru caviarul lor. 

3. Deși trăiesc mult, sturionii sunt în pericol 
și pentru că depun icre târziu, după ani de 
zile, iar de ce cele mai multe ori femelele 
nu fac acest lucru în fiecare an.

4. cinci dintre cele șase specii de sturioni din 
Dunăre sunt clasificate ca fiind critic pericli-
tate – șipul fiind considerat deja dispărut în 
apele Dunării, iar viza fiind întâlnită foarte rar. 

5. migraţia necesară pentru depunerea icrelor 
este vitală pentru sturioni, dar barajele îi 
împiedică să ajungă la locurile de depunere a 
icrelor ce se află dincolo de acestea.  

6. Sturionii părăsesc sau nu mai folosesc locurile 
unde depun icre, se hrănesc sau stau în timpul 
iernii dacă acestea se schimbă în vreun fel. 
canalizarea Dunării, extracţia de pietriș și 
navigaţia pot duce la astfel de schimbări.
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STURIONII 
DIN DUNĂRE

Sturionii au apărut acum aproxi-
mativ 200 de milioane de ani, fiind 
contemporani cu dinozaurii, și 

de atunci nu și-au schimbat prea 
mult înfăţișarea, ceea ce îi face 
adevărate „fosile vii”.

La fel ca oamenii, sturionii 
trăiesc mult și ajung la matu-
ritate mai târziu. Din cauză că 
depun icre la vârste târzii, uneori 
chiar după mai mult de 10 ani, 

pescuitul în cantităţi mari este o 
ameninţare foarte gravă pentru 
ei, aceste specii având nevoie de 
mulţi ani pentru ca populaţiile să 
se refacă. 



7

Pescuitul sturionilor are o lungă istorie în bazinul 
Dunării și a ajutat mult timp comunităţile locale 
să se dezvolte, fiind pentru pescari o sursă de 
venit constantă și respectabilă. De asemenea, 
pescuitul sturionilor a fost extrem de important 
pentru economia României, cât și a Bulgariei. 

conform datelor privind capturile din secolul 21, 
pescuitul excesiv - odată legal și în prezent ilegal 
- precum și alte ameninţări au dus la scăderea 
constantă a populaţiilor de sturioni. Pentru ca 
această situaţie să se îmbunătăţească este 
nevoie și de ajutorul pescarilor. 

DE cE E ImPORTANT SĂ PROTEJĂm 
STURIONII DIN DUNĂRE

©
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driana Trocea

©
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În lucrarea *Distribuția și diversitatea genetică a sturionilor care se hrănesc în zona marină a Rezervației Biosferei Delta Dunării”, Holostenco Daniela, 
Onără Dalia Florentina, Suciu Radu, Honț Ștefan, Paraschiv Marian, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării.

Cega
(Acipenser ruthenus)

Nisetrul 
(Acipenser gueldenstaedtii)

Morunul
(Huso huso)

anan

an an

Pastruga
(Acipenser Stellatus)

**CPUE - captură pe unitate de efort

*Numărul puilor de sturioni prinși la Isaccea de către cercetătorii INCDD Tulcea în perioada 2000 - 2011 
care arată cât de mulți sturioni s-au înmulțit în anul respectiv.

 REPRODUcEREA NATURALĂ A SPEcIILOR DE STURIONI DIN DUNĂREA INfERIOARĂ  îN PERIOADA 2000-2011:
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EfORTURI DEPUSE PENTRU 
PROTEJAREA STURIONILOR
în prezent, eforturile pentru refacerea populaţi-
ilor de sturioni din Dunăre s-au intensificat. 

Există o interdicţie completă privind pescuitul 
de sturioni în România și Bulgaria, dar și în 
celelalte ţări de pe coasta mării Negre. 

multe organizaţii lucrează împreună cu membri 
ai comunităţilor locale pentru a consolida 
populaţiile de sturioni din Dunăre, prin activităţi 

de reproducere, marcare și eliberare a puietului 
de sturioni în fluviu.

Există, de asemenea, proiecte prin care se 
dorește identificarea și protejarea zonelor de 
reproducere rămase pe Dunărea Inferioară și un 
un plan de a construi pasaje de trecere pentru 
pești la Barajul Porţile de fier dintre România și 
Serbia. 
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ImAGINI DE LA AcţIUNEA DE REPOPULARE cU NISETRU șI mORUN DE LA fETEșTI, ROmâNIA, OcTOmBRIE 2013:
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• Corpul este compact și masiv. 

• Botul este mediu ca lungime și ascuțit, mai 
puțin la indivizii în vârstă,  și are tendința de 
a fi puțin întors în sus.

• Mustățile sunt turtite și lamelare.

• Gura este mare, semilunară și deschiderea ei 
se întinde până aproape de laturile capului. 

• Buza inferioară este despicată la mijloc.

• Culoarea variază de la gri-albăstrui, până la 
negru, pe lateral fiind mai deschis la culoare, 
iar burta fiind albicioasă. 

• Șirurile de scuturi osoase dispar la peștii 
mai bătrâni, devenind mai moi și sunt 
acoperite de piele.

mORUNUL 
/ Huso huso
mORUNUL ESTE cEL mAI mARE DINTRE SPEcIILE DE STURIONI 
DIN DUNĂRE, DAR şI cEL mAI mARE PEşTE DE APĂ DULcE DIN LUmE. 

LUNGImE: 
peste 6 m, dar de obicei atinge aproximativ 2,8 m.

GREUTATE: 
peste 1000 kg, dar de obicei până la 300 kg.

Cel mai mare morun capturat vreodată cântă-
rea 1,571 kg și avea 7,2 m lungime.

cARAcTERISTIcI:

©
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ihov

În Dunăre se află singurele populații reproducătoare de morun din întregul bazin al Mării Negre.

SPEcII DE STURIONI îNTâLNITE îN DUNĂRE
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vIAţA mORUNULUI:
Morunii se maturizează destul de târziu din punct de vedere sexual și pot trăi până la 100 de ani.

mATURITATE vâRSTĂ LUNGImE GREUTATE
masculi 10-13 ani 166 cm 50 kg
femele 13-15 ani 200 cm 80 kg

©
 S

toyan M
ihov

60%
2005 2002

capturile de morun au scăzut cu 60% 
în doar 3 ani, în România

TONE
TONEPescuite în România

Pescuite în România
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NISETRUL 
/ Acipenser gueldenstaedti
NISETRUL ESTE UNUL DINTRE cEI mAI mARI STURIONI DIN DUNĂRE.

• Botul este scurt și rotunjit.

• Mustățile cilindrice, fără franjuri sunt mai 
apropiate de vârful botului decât de gură.

• Gura se deschide în jos.

• Buza de jos este despicată la mijloc. 

• Culoarea este gri-verzui, lateralele fiind 
gri-maroniu și burta gri-gălbui.  

• Șirurile de scuturi sunt destul de 
proeminente, iar între șirurile dorsale și cele 
ventrale putem observa  scuturi osoase în 
formă de stea. 

LUNGImE: 
aproximativ 2 m, recordul este 2,36 m.

GREUTATE: 
de obicei 20-30 kg, în mod excepțional pot 
cântări 100 kg, recordul fiind de 115 kg.

cARAcTERISTIcI:

SPEcII DE STURIONI îNTâLNITE îN DUNĂRE
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vIAţA NISETRULUI:
Nisetrul atinge maturitatea sexuală destul de târziu și poate trăi peste 30 de ani. Cel mai 
longeviv nisetru a trăit 33 de ani. 

mATURITATE vâRSTĂ LUNGImE GREUTATE
masculi 11-13 ani 100 cm 12 kg
femele 12-16 ani 120 cm 20 kg

2002 2003 2004 2005

capturile de nisetru au scăzut cu 99% în decursul a 4 ani, 
conform datelor din România.

KG KG KG KG

foarte rar în Bazinul mării Negre
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PĂSTRUGA
/ Acipenser stellatus
PĂSTRUGA ESTE O SPEcIE mARE, zvELTĂ, șI POATE fI 
LA fEL DE LUNGĂ câT O BARcĂ OBIșNUITĂ DE PEScUIT. 

• Corpul este deosebit, fiind mai alungit. 

• Botul distinct este foarte lung – de obicei 
acesta reprezentând mai mult de 60% din 
lungimea capului - îngust și ascuțit spre vârf. 

• Mustățile cilindrice fără franjuri sunt mai 
apropiate de gura decât de vârful botului.  

• Gura se deschide în jos.

• Buza de jos este despicată la mijloc. 

• Culoarea pielii este de la gri închis până la 

negru, iar scuturile și burta sunt albe, uneori 
chiar rozalii.  

• Scuturile dorsale sunt bine dezvoltate, cu vârful 
ascuțit direcționat spre înotătoarea caudală. 

• Șirurile de scuturi laterale sunt proeminente 
și sunt alcătuite din mai puțin de 55 de 
scuturi.  Între șirurile de scuturi, corpul este 
acoperit cu plăcuțe osoase albe înformă de 
stea și cu o structură fin granulară.

LUNGImE: 
peste 2 m, dar de obicei ating doar 1-1,2 m.

GREUTATE: 
până la  50 kg, în mod excepțional pot atinge 
100 kg, dar de obicei nu depășesc  max. 20 kg.

cARAcTERISTIcI:

SPEcII DE STURIONI îNTâLNITE îN DUNĂRE
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2002

2005

Păstruga poate avea lungimea 
unei bărci de pescuit.

vIAţA PĂSTRUGII:
Păstruga atinge maturitatea sexuală la vârstele și dimensiunile menționate în tabelul de mai jos 
și poate trăi maxim 35 de ani.

mATURITATE vâRSTĂ LUNGImE GREUTATE
masculi 5-6 ani 90 cm 3-4 kg
femele 7-10 ani 120 cm 9-10 kg

capturile de păstrugă au scăzut cu 72,5% în doar 4 ani, în România.

TONE

TONE
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• Botul este de obicei ascuțit, mai rotunjit și 
mai turtit la indivizii mai în vârstă.

• Mustățile sunt franjurate.  

• Gura se deschide în jos.

• Buza de jos este despicată la mijloc.

• Culoarea poate varia de la maro la gri, mai 

deschisă pe lateralul corpului, iar burta este 
albicioasă. 

• Cele peste 55 de scuturi sunt mult mai 
deschise la culoare decât pielea din jurul lor, 
astfel încât împreună formează o bandă albă 
pe partea laterală a corpului. 

cEGA 
/ Acipenser ruthenus
cEGA TRĂIEșTE DOAR îN APE DULcI șI NU mIGREAzĂ îN mAREA NEAGRĂ. 

LUNGImE: 
max. 1,2 m.

GREUTATE: 
max. 16 kg, dar cele mai multe specimene 
cântăresc doar 3-4 kg. 

cARAcTERISTIcI:
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Cega este cea mai mică specie dintre sturionii întâlniți în Dunăre. 

SPEcII DE STURIONI îNTâLNITE îN DUNĂRE
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vIAţA cEGII:
Cega atinge maturitatea sexuală destul de repede comparativ cu alte specii de sturioni și poate 
trăi peste 20 de ani. 

mATURITATE vâRSTĂ LUNGImE GREUTATE
masculi 3-5 ani 35 cm 1 kg
femele 4-7 ani 40-45 cm 1-2 kg

©
 S
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ihov

După ce mult timp au fost în scădere, din 1980 
stocurile au început să crească.
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• Cel mai înalt punct al corpului este 
reprezentat de primul scut care este, de 
asemenea și cel mai mare. 

• Gura se deschide în jos. 

• Buza de jos este continuă, fără a fi despicată 
la mijloc. 

• Pielea  este de culoare gri-verzuie, mai 
deschisă pe lateralul corpului, iar burta este 
alb-gălbuie. 

• Are mai mult de 10 scuturi ventral. Acestea 
dispar la specimenele mai în vârstă. 

vIzA 
/ Acipenser nudiventris
SE cONSIDERĂ cĂ vIzA AR PUTEA fI DISPĂRUTĂ DIN APELE DUNĂRII.

LUNGImE: 
max. 2,2 m.

GREUTATE: 
max. 80 kg, în mod excepțional poate ajunge 
până la 120 kg. 

cARAcTERISTIcI:

SPEcII DE STURIONI îNTâLNITE îN DUNĂRE
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vIAţA vIzEI:
Viza atinge maturitatea sexuală târziu și poate trăi mai mult de 30 de ani. 

mATURITATE vâRSTĂ LUNGImE GREUTATE
masculi 6-9 ani 100-130 cm 10 kg
femele 12-14 ani 140-150 cm 30 kg

Nu au mai fost documentate capturi de viză în ultimii 30-40 de ani, 
nici în România, nici în Bulgaria. 
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• Șipul este destul de dificil de identificat.

• Botul destul de lat are un vârf îngust și 
ascuțit care se “tocește” odată cu înaintarea 
în vârstă. Gura se deschide în jos. 

• Buza de jos este despicată la mijoc. 

• Pielea este de culoare verzui-maronie până 
la albastru-negricios, cu lateralele mai 
deschise și burta argintiu-cenușie. 

• Scuturile laterale sunt mai deschise la 
culoare decât pielea din jur.

• Cea mai deosebită caracteristică a lor o 
reprezintă scuturile post-anale întâlnite de 
ambele părți ale aripioarei anale. 

• O diferențiere între șip (A. sturio) și  
Sturionul de Atlantic (A. oxyrinchus) este 
posibilă doar prin analize genetice. 

şIPUL 
/ Acipenser sturio

LUNGImE: 
de obicei 2 m, max. 5-6 m.

GREUTATE: 
până la 120 de kg, dar poate ajunge în mod 
excepțional până la 600 de kg.

șTIm cĂ AcEASTĂ SPEcIE SE îNmULţEA îN DUNĂREA INfERIOARĂ DEOAREcE îN 
ANII 1930 SUNT DEScRIșI îN ScRIERILE DE SPEcIALITATE hIBRIzI DE șIP cU ALTE 
SPEcII DE STURIONI. 

cARAcTERISTIcI:

SPEcII DE STURIONI îNTâLNITE îN DUNĂRE
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cândva o specie des întâlnită în toată Europa, azi mai există doar o 
populaţie sălbatică de șip, în râurile Garonne și Dordogne, în franţa. 

vIAţA șIPULUI:
Șipul este un pește care crește încet și care trăiește mult, atingând chiar și 60 de ani.  

mATURITATE vâRSTĂ LUNGImE GREUTATE
masculi 7-9 ani 100 cm 7 kg
femele 8-14 ani 180 cm 32 kg
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cAvIARUL
Sturionii sunt sursa caviarului, unul dintre cele mai 
scumpe alimente din lume. Acesta este motivul 
pentru care sunt pescuiţi atât legal, cât și ilegal. 

femelele de sturioni transportă o mulţime de ouă 
și pot produce mult puiet. Dar, pentru că au nevoie 
de o perioadă cuprinsă între 5 și 15 ani pentru a 
depune icre prima dată și se deosebesc greu de 
masculi, capturarea peștilor adulţi influenţează 
major apariţia de noi pui și deci, existenţa acestor 
specii de-a lungul anilor. în plus, mișcările previzi-
bile - rutele de migraţie lungi pentru reproducere 
și faptul că au nevoie de suprafeţe extinse în 
marea Neagră și în Dunăre pentru hrană, înmulţire 

sau trecerea peste iarnă, fac sturionii vulnerabili 
la metodele de pescuit specifice și la pierderea 
zonelor unde își depun icrele.
Astfel, gestionarea durabilă a populaţiilor este 
foarte dificilă și complicată. Este nevoie de o 
perioadă lungă de timp pentru ca stocurile să se 
refacă în urma pescuitului, și se poate ajunge 
ușor în situaţia în care acestea scad sau dispar 
complet.
La nivel mondial, comerţul cu caviar este supus 
unor legi stricte, iar în prezent comerţul cu cavi-
ar provenit de la sturioni sălbatici este interzis 
în Bulgaria și în România.
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LEGISLAţIA PRIvIND 
STURIONII

©
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ohdal

PEScUITUL cOmERcIAL
În România, legea cadru privind  pescuitul 
comercial este Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 23 din 5 martie 2008 
privind pescuitul și acvacultura1 aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 317/20092 cu 
modificările și completările ulterioare. Dată 
fiind situația actuală a sturionilor, al cărui 
pescuit este interzis, aceste specii se supun, 
în special, unor articolele din Capitolul 
III Protecția, conservarea și exploatarea 
resurselor acvatice vii și a celor legate de 
acvacultură. Așadar, pescuitul sturionilor din 
sălbăticie nu se poate face fără o autorizație 
specială, netransmisibilă, cu caracter 
temporar, având drept scop cercetarea 
științifică sau prinderea reproducătorilor 
necesari în fermele specifice și care trebuie 
ținută la bordul navelor alături de alte 
documente obligatorii pentru pescuitul legal.

Pescuitul comercial al sturionilor este 
reglementat în detaliu de Ordinul comun 
nr. 84 din 24 aprilie 2012 privind măsurile 
de refacere și conservare a populațiilor de 
sturioni din habitatele piscicole naturale 

și dezvoltare acvaculturii de sturioni în 
România3 cu modificările și completările 
ulterioare, care interzice pescuitul comercial al 
tuturor speciilor de sturioni, comercializarea 
produselor și subproduselor obținute de la 
exemplarele sălbatice (carne, icre etc) până la 
31 decembrie 2015 dar și folosirea ohanelor 
și carmacelor pentru prinderea acestora. 
Prohibiția este întărită și de Ordinele anuale de 
stabilire a perioadelor și zonelor de prohibiție a 
pescuitului, precum și a zonelor de protecție a 
resurselor acvatice vii.

În contextul intrării în vigoare a Noului 
Cod Penal, prin Legea nr. 187 din 24 
octombrie 2012 de punere în aplicare a 
Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal4 
cu modificările și completările ulterioare, 
art. 64-65 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și 
acvacultura au fost modificate. Astfel art 64 
are următorul conținut:

ART.64 
Următoarele fapte constituie infracțiuni 
și se pedepsesc cu amendă și interzicerea 
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dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă 
între un an și 3 ani:

a)pescuitul comercial sau sportiv fără 
licență sau autorizație de pescuit;

b)pescuitul prin orice metode al 
reproducătorilor, în perioada de 
prohibiţie, şi distrugerea icrelor 
embrionate de peşte în zonele de 
reproducere naturală;

c)reducerea debitului și a volumului de apă pe 
cursurile de apă, în scopul pescuitului ilegal;

d)deschiderea, închiderea, obturarea, bararea 
cu garduri pescărești sau cu unelte de pescuit 
de orice fel, de către persoane neautorizate, a 
canalelor și a gârlelor de legătură cu lacurile, 
bălțile ori cu terenurile inundabile;

e)pescuitul comercial în habitatele 
piscicole naturale, prin orice metode 
şi mijloace, al peştilor şi al altor 
vieţuitoare acvatice, în perioada de 
prohibiţie şi în zonele de protecţie;

f)procesarea, fără drept, a produselor 
obținute din pescuit sau acvacultură;

g)pescuitul resurselor acvatice vii cu 
unelte de pescuit având ochiul de plasă sub 
dimensiunile minime legale;

h)deținerea, transportul sau comercializarea 
fără documente legale a peștelui, icrelor ori 
produselor din pește obținute din pescuit;

i)producerea, importul, comercializarea, 
deținerea sau folosirea la pescuit de către 
persoanele neautorizate a năvoadelor, 
voloacelor, prostovoalelor, vârșelor, 
vintirelor, precum și a altor tipuri de unelte 
de pescuit comercial;

j)pescuitul cu japca, cu ostia, sulița, 
țepoaica și cu orice alte unelte înțepătoare 
sau agățătoare, prin greblare sau harponare;

k)producerea, importul, deținerea, 
comercializarea sau utilizarea uneltelor de 
plasă de tip monofilament;

l)pescuitul cu alte unelte sau scule 
neautorizate.

Față de vechea reglementare, nu se mai 
prevăd limitele amenzii, în acest sens 
aplicându-se prevederile  Codului Penal 
referitoare la sistemul zilelor amendă.  
În cazul neplății amenzii pedeapsa se 
preschimbă în închisoare.

De remarcat este faptul că s-a păstrat 
interdicția de pescuit pentru o perioadă 
cuprisă între 1 și 3 ani în cazul săvârșirii 
acestor infracțiuni .

Se poate observa că din actuala 
reglementare au fost scoase dispoziţiile 
directe referitoare la pescuitul sturionilor.  
Astfel aceștia se găsesc cuprinși în literele 
b), respectiv e). Conform art. 12(4)  din 
O.U.G nr. 23/2008, perioadele de prohibiție 
și zonele de protecție se stabilesc anual prin 
intermediul Ordinului de prohibiție.

Pentru navele care pescuiesc în apele 
maritime interioare, marea teritorială, 
zona contiguă, zona economică exclusivă 
a României, în cadrul ANPA se înființează 
Registrul național de evidență a 
încălcărilor în domeniul pescuitului al 
cărui scop este de a evidenția încălcările 
normelor politicii comune privind 
pescuitul. 

Punctele de penalizare precum și 
procedura de suspendare a licenței de 
pescuit sunt detaliate în Anexele 1.1 și 1.2 
din Normele din 11 iunie 2012 privind 
accesul la resursele acvatice vii din 
domeniul public al statului în vederea 
practicării pescuitului comercial în 
habitatele piscicole naturale, cu excepția 
ariilor naturale protejate5 cu modificările și 
completările ulterioare.

1  Publicată în Monitorul Oficial nr. 180 din 10 martie 2008
2  Publicată în Monitorul Oficial nr. 708 din 21 octombrie 2009
3  Publicat în Monitorul Oficial nr. 300 din 7 mai 2012
4  Publicată în Monitorul Oficial nr. 757 din 12 noiembrie 2012
5  Publicate în Monitorul Oficial nr. 402 din data de 15 iunie 2012
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• Persoanele cu drept de inspecție și control 
din cadrul Agenției Naționale pentru 
Pescuit și Acvacultură 

• Garda Națională de Mediu 

• Persoanele cu drept de inspecție  și control 
din cadrul Administrației Rezervației 
Biosferei Delta Dunării 

• Ofițerii și agenții din cadrul Poliției 
Române 

• Ofițerii și agenții din cadrul Poliției de 
Frontieră Române

• Ofițerii și agenții din cadrul Jandarmeriei 
Române

• Personalul silvic din cadrul Regiei 
Naționale a Pădurilor ROMSILVA

• Autoritatea Națională Sanitară Veterinară 
și pentru Siguranța Alimentelor 

DREPTUL DE A cONTROLA AcTIvITATEA DE PEScUIT șI 
PRODUSELE DIN PEșTE REvINE, cONfORm LEGISLAţIEI, 
URmĂTOARELOR ORGANISmE:
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În bazinul Mării Negre s-a observat o 
scădere a populațiilor de sturioni încă 
din anii 1960. Pentru a stopa acest lucru 
țările de pe coasta Mării Negre au introdus 
interdicții de pescuit la sturioni. Turcia 
a fost prima țară care a făcut acest pas 
interzicând pescuitul sturionilor sub 
10 kilograme prin Ordine de Ministru 
începând cu anul 1958. La data de 1 
aprilie 1971, prin intermediul Legii cadru 
privind pescuitul (Legea nr. 1380/1971) 
a fost interzis pescuitul regional, în 

special în marile râuri, iar începând cu 30 
ianuarie 1996 a fost interzis total pescuitul 
sturionilor.  În prezent pescuitul acestor 
specii este reglementat de Regulamentul 
de pescuit comercial nr. 65/2012 care 
este actualizat la fiecare 4 ani. Și celelalte 
tări din bazinul Mării Negre s-au alăturat 
acestui demers astfel:  Ucraina în anul 
1996, Georgia în anul 1967, România 
în 2006 și Bulgaria în anul 2011. Rusia 
dorește să extindă aceasta interdicție și 
pentru Marea Caspică.
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PEScUITUL STURIONILOR 
îN ţĂRILE DE PE cOASTA mĂRII NEGRE
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Uniunea Europeană încurajează asocierea 
grupurilor de producători în organizații 
de producători mai mari care să permită 
susținerea intereselor proprii. 

Condițiile pentru organizare precum 
și de recunoaștere sunt stipulate în 
Regulamentul (CE) nr. 104/2000 din 
17 decembrie 1999 privind organizarea 
comună a piețelor în sectorul produselor 
pescărești și de acvacultură6 cu 
modificările și completările ulterioare.

La nivel național, prevederile 
Regulamentului nr. 104/2000 au fost 

transpuse prin Ordinul nr. 772 din 
6 septembrie 2007 privind criteriile 
de recunoaștere a organizațiilor de 
producători din sectorul pescuitului 
și acvaculturii7 cu modificările și 
completările ulterioare.

În baza Regulamentului nr.104/2000 
organizațiilor de producători li se oferă 
libertatea de decizie referitoare la  
desfășurarea rațională a pescuitului și 
a îmbunătățirii condițiilor de vânzare 
a produselor capturate de membri 
organizației, prin adoptarea unor măsuri 
precum:

©
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ORGANIzAţIILE 
DE PRODUcĂTORI
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6  Publicat în Ediția Specială a Jurnalului Oficial cu nr. 0 din data de 1 
ianuarie 2007
7  Publicat în Monitorul Oficial nr. 701 din 17 octombrie 2007

• Încurajarea planificării producției și 
adaptarea acesteia la cerere (cantitativ 
și calitativ) în special prin aplicarea 
planurilor de captură

• Promovarea concentrării ofertei

• Stabilizarea prețurilor

• Încurajarea și folosirea metodelor de 
pescuit durabil 

Conform statutului aceste organizații 
trebuie să aplice normele adoptate privind 
pescuitul, producția și comercializarea 
produselor din pește. De asemenea  Statul 
Membru al UE poate decide ca o parte din 
cota de pescuit și/sau aplicarea măsurilor 
sale privind eforturile de pescuit să fie 
gestionate de aceste organizații. 

În statutul organizației mai trebuie să existe 
prevederi referitoare la excluderea formelor 
de discriminare între membri, plata 
contribuțiilor financiare de către membri 
pentru finanțarea organizației, penalități 
pentru nerespectarea obligațiilor, reguli 
privind admiterea noilor membri, dispoziții 
contabile și bugetare.

Pentru a fi recunoscute de către Stat, 
organizațiile de producători trebuie să aibă 
sediul social pe teritoriul României, să 
fie suficient de active din punct de vedere 
economic, adică să aibă un anumit număr 
de membri și să înregistreze o anumită 
cantitate de pește, și să facă o cerere în 
acest sens. 

Pe baza documentației și a dovezilor 
depuse, Statul, în termen de 3 luni 
acordă recunoașterea organizațiilor 
de producători iar la intervale regulate 
evaluează dacă acesta respectă 
condițiile de recunoaștere, în caz 
contrar retrăgând-o.  Anual Comisia 
publică în partea ”C” a Jurnalului 
Oficial al Comunităților Europene o 
listă cu organizațiile de reproducători 
recunoscute/retrase în anul anterior.

O organizație nou recunoscută este scutită 
de obligația întocmirii unui program 
operațional în primul an.

Odată recunoscute aceste organizații de 
producători, la începutul fiecărui sezon 
de pescuit trebuie să întocmească un 
plan operațional pentru speciile de pești 
pescuite. Acest plan trebuie să conțină 
strategia de comercializare pentru a 
adapta oferta (cantitativ și calitativ) 
la cerințele pieței; un plan de pescuit 
(în special pentru speciile pentru care 
există cote de pescuit);  măsuri speciale 
anticipate de adaptare a ofertei de specii 
care de obicei prezintă dificultăți de 
comercializare pe durata sezonului de 
pescuit; penalități pentru membrii care 
încalcă aceste prevederi.

În îndeplinirea acestor obligații și pentru 
sprijinul activităților organizațiilor de 
producători, Statele pot acorda pe o 
perioadă limitată compensații.



30

Pentru a asigura protecția resurselor 
piscicole și, în același timp, gestionarea 
flotelor de pescuit și pentru a permite  
pescarilor să concureze în mod echitabil, 
Uniunea Europeană a adoptat o serie de 
reguli încă din anii 1970. Cea mai recentă 
versiunea este Regulamentul (UE) nr. 
1380/2013 aplicabil de la 1 ianuarie 20148.

Obiectivul acestei politici este de a stabili, 
în perioada 2015-2020, limite de pescuit 

care să asigure menținerea populațiior 
pe termen lung și în același timp de a se 
asigura că pescuitul se realizează în mod 
sustenabil.

Politica Comună privind pescuitul 
cuprinde 4 domenii de acțiune:  
gestionarea durabilă a pescuitului, politica 
internațională privind pescuitul, piața 
și politica comercială și măsurile de 
finanțare.

POLITIcA cOmUNĂ îN DOmENIUL 
PEScUITULUI
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8  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, 
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) 
nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului, publicat în JOL nr. 354 din 28 decembrie 2013.
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Pentru perioada 2014-2020 Uniunea 
Europeană a propus realizarea unui 
fond în continuarea Fondului European 
pentru Pescuit din perioada 2007-2013 și 
anume Fondul European pentru Pescuit 
și Afaceri Maritime al cărui scop este de 
a sprijini pescarii în tranziția către un 
pescuit durabil, diversificarea veniturilor, 
îmbunățirea calității vieții, crearea de noi 
locuri de muncă pentru comunitățile din 
zonele de coastă, precum și accesul la surse 
de finanțare.

Fondurile acestui program vor fi alocate 
Statelor membre, iar ulterior acestea 
trebuie să creeze câte un program național 
în care vor trebui să precizeze cum vor fi 
cheltuiți acești bani. După aprobarea de 
către Comisia Europeană a planurilor, 
țările pot începe să finanțeze proiectele 
primite. 
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• Eliberați peștele cu grijă, pentru a evita 
încălcarea legii și amenzile considerabile.

• Eliberați rapid peștele și nu îl strângeți 
prea tare. 

• Nu amânați eliberarea, deoarece șansele 
ca peștele să supraviețuiască scad cu 
trecerea timpului. 

• Eliberând peștele ajutați populațiile 
de sturioni sălbatici din Dunăre să se 
refacă. 

DAcĂ SUNTEţI mARTORUL UNOR 
AcTIvITĂţI SUSPIcIOASE SAU ILEGALE
Încălcarea legislației privind fauna sălbatică 
reprezintă o infracțiune gravă. Vă rugăm 
să contactați autoritățile și să oferiți cât 
mai multe detalii posibil, inclusiv data, ora, 
locul, numărul de înmatriculare al mașinii 
sau al bărcii, precum și natura incidentului. 
Ajutați-ne să stopăm braconajul, raportând 
încălcările legislației privind pescuitul.

SfATURI îN cAz DE 

cAPTURĂ AccIDENTALĂ
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cONTAcTE UTILE
AGENţIA NAţIONALĂ PENTRU PEScUIT șI AcvAcULTURĂ 
www.anpa.ro

mINISTERUL mEDIULUI 
www.mmediu.ro

INSTITUTUL NAţIONAL DE cERcETARE-DEzvOLTARE DELTA DUNĂRII (INcDD) 
www.ddni.ro

REzERvAţIA BIOSfEREI DELTA DUNĂRII (ARBDD) 
www.ddbra.ro

GARDA NAţIONALĂ DE mEDIU 
www.gnm.ro

INSTITUTUL DE cERcETARE-DEzvOLTARE PENTRU EcOLOGIE AcvATIcĂ, 
PEScUIT șI AcvAcULTURĂ, GALAţI (IcDEAPA) 
www.icdeapa.ro

POLIţIA DE fRONTIERĂ  ROmâNĂ 
www.politiadefrontiera.ro

POLIţIA TRANSPORTURI 
www.politiaromana.ro

DIREcţIA GENERALĂ A vĂmILOR 
www.customs.ro

AUTORITATEA NAţIONALĂ SANITARĂ vETERINARĂ șI PENTRU 
SIGURANţA ALImENTELOR 
www.ansvsa.ro



De ce existăm
Pentru a stopa degradarea mediului înconjurător și pentru
a construi un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura.

www.wwf.ro

STURIONII DIN 
DUNĂRE, îN cIfRE:

● PROTEJAREA STURIONILOR DIN DUNĂRE
STURIONI.wwf.RO

Doar 2 țări din UE – România 
și Bulgaria – mai au populații 

viabile de sturioni sălbatici

Unii sturioni pot trăi 
chiar și 100 de ani

Sturionii au apărut acum 
200 de milioane de ani, fiind 
contemporani cu dinozaurii

În total, 14 capturi 
de caviar ilegal din 
Bulgaria și România 
au fost raportate în UE 
între anii 2000 și 2009. 

200 mILIOANE2

100 14

100%
hâRTIE

REcIcLATĂ
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