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1. Scopul și obiectivele propuse spre realizare în cadrul proiectului. 

 

Scopul proiectului constă în evaluarea stării ecosistemelor, calității produselor piscicole din 

piața Republicii Moldova și elaborarea propunerilor privind monitorizarea calității produselor 

piscicole întru asigurarea securității alimentare a populației. 

Proiectul prevede 2 etape: 

- Monitorizarea calității apei, stării grupelor principale de hidrobionți-nutrienți și a calității 

peștelui-marfă din heleșteie Moldovei 

- Aprecierea calității produselor piscicole din piața Republicii Moldova   

Obiectivele principale ale proiectului:  

 estimarea stării ecologice a heleşteielor din Republica Moldova;  

 determinarea nivelului macro- și microelementelor, pesticidelor şi produşilor lor 

secundari în producția piscicolă autohtonă şi cea importată;  

 aprecierea calității şi siguranţei alimentare conform conţinutului compuşilor potenţiali 

periculoși în produsele piscicole și evidențierea riscului asupra sănătății umane;  

 elaboarea recomandărilor ştiinţifice privind obținerea produselor piscicole de calitate și 

valorificare durabilă a heleșteielor; 

 elaborarea sistemului de monitorizare a calității produselor piscicole; 

 acreditarea metodelor de cercetare ale laboratorului. 

Descrierea activităţilor aferente realizate: 

• Colectarea și analiza eșantioanelor hidrochimice, hidrobiologice din heleșteie; 

• Sistematizarea materialelor recente în hidrobiologie, hidrochimie, ecotoxicologie, 

ihtiologie; 

• Aprecierea starii ecologice a heleșteielor în baza evaluării calității apei conform indicilor 

hidrochimici, regimului gazos, dinamicii mineralizării, elementelor nutritive din zona 

centrală și cea de nord a Republicii Moldova; 

• Estimarea efectivului și biomasei hidrobionților  și aprecierea nivelului de troficitate și 

potențialului hidrobionților- nutrienți pentru creșterea peștelui; 

• Colectarea materialului ihtiologic și evaluarea starii sănătății peștilor după exteriorul lor 

și existența parazitofaunei; 

• Determinarea și analiza conținutului mai multor macro- și micrometale inclusiv metalelor 

grele și a unor poluanți – pesticide și metaboliții acestora, (o bună parte a materialului 

obținut este in proces de sistematizare pentru a fi preătite pentru publicare); 

• Consultații și propuneri concrete fermierilor pentru redresarea situației în heleșteie;  

• Pregătirea și inițierea procedurii de acreditare a laboratorului în conformitate cu metodele 

ISO și normativele naționale (din finanțarea proiectului aceste cheltuieli au fost excluse) . 
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2. Rezultatele științifice obținute în cadrul proiectului 

 

Metodologia aprecierii calității produselor piscicole și stării ecologice a heleșteielor din 

ţară, în majoritatea cazurilor, nu corespunde pe deplin standardelor şi Directivelor UE, 

UNESCO, FAO care prevăd adaptarea metodelor ISO, inclusiv elaborarea schemei naţionale de 

indicatori. Astfel, sistematizarea rezultatelor proprii și evaluarea siguranței produselor piscicole, 

riscului asupra populației constituie o problemă de o importanţă primordială.  

  Prin  investigațiile efectuațe și sistematizarea datelor multianuale, a fost apreciată starea 

actuală a mai multor heleșteie din gospodăriile piscicole din Moldova și anume: nivelul de 

poluare și eutrofizare,  starea parazitară a peștilor, aspecte microbiologice, existența bolilor și 

nivelului de metale și elemente urme în produsele piscicole vii. Sunt evaluate diversitatea, 

efectivul, biomasa și producția  bacterioplanctonului și fitoplanctonului,  nevertebratelor 

planctonice. Aceste date sunt extrem de importante pentru acvacultori și valorificarea durabilă a 

resurselor acvatice. Rezultatele obținute deja au fost prezentate la foruri științifice și sunt 

necesare pentru dezvoltarea acvaculturii ecologice în țară.  

   Problema asigurării alimentare este una dintre cele cu prioritate mondială, având două 

direcții de bază: obținerea produselor și calitatea acestora. Un rol deosebit le revine produselor 

piscicole. Calitatea produselor piscicole depinde de starea mediului acvatic – ecosistem natural, 

heleșteu, sistem închis de recirculare, etc., componența nutriției și metoda de creștere a peștilor și 

nu mai puțin important – de condițiile de transport și păstrare a produselor obținute. În Republica 

Moldova, producerea peștelui-marfă și furnizarea lui pe piața internă se datorează activității 

întreprinderilor piscicole specializate și a fermelor piscicole individuale. În ultimii ani se observă 

o degradare a stării ecologice a heleșteielor piscicole atât din cauza secetei provocate de 

schimbările climaterice, cât și a lipsei unui managment corespunzător.  

În present, cantitatea de pește autohton produsă anual este de cca 11 mii tone sau 25% din 

valoarea întregii producţii piscicole și a produselor respective consumate în țară (Curcubet G., 

Domanciuc M., Tîmciuc I., 2016). Aceste date demonstrează prevalarea netă a produselor 

piscicole de import asupra celor autohtone în țara noastră. Conform datelor Biroului Naţional de 

Statistică al Republicii Moldova, peștele este importat preponderent în formă congelată. De 

exemplu, în trimestru I al anului 2017 au fost importate 6005,4 t de pește congelat (cod NCM 

0303 (NCM – Nomenclatura Combinată a Mărfurilor a Republicii Moldova) și 76,5 t de peşte 

proaspăt sau refrigerat (cod NCM 0302). Peștele congelat importat a avut ca origine țările CSI – 

Federația Rusă și Ucraina (1,6% din cantitatea totală), țările Uniunii Europene (32,7%) și alte 

țări ale lumii (65,7%). Sistemul de control al calității produselor piscicole se supune cadrului 

normativ în vigoare cu privire la produsele alimentare, în general, și produsele alimentare de 
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origine animală, în special, care au ca scop asigurarea consumatorilor cu produse alimentare 

salubre, inofensive şi calitative. 

          Importul de pește viu și alte produse piscicole este reglementat prin Hotărârea de Guvern 

(HG) nr. 1099 din 29.09.2008 cu privire la normele sanitar-veterinare privind controalele sanitar-

veterinare la importul animalelor, HG nr. 1113 din 06.12.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-

veterinare pentru importul și plasarea pe piața a animalelor vii de acvacultură și a produselor 

obținute de la acestea, HG nr. 103 din 18.02.2011 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare 

privind cerințele la importul și plasarea pe piață a unor produse de acvacultură. La importul 

produselor piscicole este obligatoriu examenul organoleptic şi testarea fizică sau chimică simplă 

(tăiere, topire, gătire). În dependență de produs și riscul evaluat, probele se supun testelor fizico-

chimice, microbiologice, la nivel de metale grele, reziduuri de medicamente veterinare, etc. 

(Planul Național Multi-Anual de Control al Republicii Moldova în domeniul supravegherii 

produselor alimentare, a sănătății animalelor și sănătății plantelor pentru 2016-2020, ANSA). 

Astfel, identificarea conținutului de metale, inclusiv grele, în produsele piscicole importate nu 

face parte din lista testărilor obligatorii. Regulamentul sanitar privind contaminanții din 

produsele alimentare, aprobat prin HG nr. 520 din 22.06.2010, reglementează nivelurile maxime 

ale trei metale în mușchi de pește: plumb -  0,3 mg/kg de masă umedă, cadmiu – 0,05-0,25 

mg/kg de masă umedă, în dependență de specia de pești, și mercur – 0,5-1,0 mg/kg de masă 

umedă. 

         În scopul estimării stării ecologice a ecosistemelor, au fost efectuate expediții complexe la 

mai multe gospodării piscicole din zonele de centru și nord ale țării,. A fost evidenţiată 

diversitatea hidrobionților care servesc drept hrană pentru pești și determinat nivelul de 

corespundere a calităţii apei în heleşteie pentru creşterea peştilor, conform indicilor 

hidrochimici: temperatură, pH, concentrația gazelor dizolvate, a ionilor majori, mineralizare,  

duritatea apei, elemente nutritive – compuși de azot, fosfor și siliciu, consumul biochimic și 

chimic al oxigenului, microelemente – Bi, B, Be, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Li, Ni, Fe, Mo, V, Se, P, 

Sr, Zn, Ni, Pb, Sb, Tl, diferite substanțe organice în 26 heleșteie.   

   Sistematizarea materialelor retrospective și analiza datelor actuale denotă o degradare 

continuă a stării ecologice a heleșteielor. Mineralizarea apei în mai multe heleșteie oscilează de 

la 1,6 g/l pînă la 6,8 g/l, valorile pH-ului sunt aproape de 9, dar în unele cazuri ating 9,8, ceea ce 

afecteză ritmul de crestere și dezvoltare al peștilor ciprinizi. Multe heleșteie sunt intens 

înamolite, foarte puține din ele sunt eliberate de apă pentru curățire și ameliorare în perioada de 

iarnă, ca urmare lipsei surselor pentru pomparea în ele a apelor din rîuri în perioda de primăvară.  

În majoritatea cazurilor, heleșteiele piscicole sunt într-o situație ecologică necorespunzătoare sau 

aproape la limita rezistenței peștelui, în deosebi, în perioada estivală. 
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  Consumul chimic al oxigenului cu permanganat (indicator de poluare cu substanțe organice 

ușor degradabile) constituie 10-68 mgO2/l, iar cu bicromat (indicator de poluare cu substanțe  

organice greu degradabile) – 30-235 mg O2/l.. Calitatea apelor, conform conținutului de 

substanțe organice, se încadrează în clasele de calitate III-V (de la moderat poluată până la 

puternic poluată).  

Un exemplu- în heleșteile din r-nul Glodeni consumul chimic a oxigenului de bicromat 

CCOCr a atins valorile de 660 mgO/l - cantitate enormă. Noi am propus prelucrarea urgentă a  

mîlurilor. O săptămimă mai târziu, după prelucrare, aceste valori s-au diminuat  de 2-3 ori și 

după ploile din iunie – s-au coborît - pînă la 170 mgO/l. Producția bacteriilor saprofite puțin a 

sporit, însă baza trofica, indeosebi producția nevertebratelor  planctonice și bentonice lasă de 

dorit – este extrem de joasă. Am propus  hrănirea peștelui dar într-o zonă special amenajată. 

Aceste propuneri au fost binevenite pentru fermierii cărora li s-a oferit consultații 

             Dominanța ionilor de amoniu asupra celui de nitrat cît și conținutul mai mare al azotului 

organic decât al azotului mineral nu este o noutate pentru heleșteile din Moldova dar sperăm ca 

procesele de îmbunătățire a stării mediului  conform propunerilor de redresare a situației se 

petrec in directie pozitivă și despre aceste ne denotă deminuarea poluării secundare și sporirea 

proceselor de autoepurare în aceste ecosisteme. Conținutul fosforului total din apa heleșteielor 

investigate permite creșterea peștelui și nu constituie un factor limitator.  

       Însă peste 70% de heleșteie studiate, conform stării bacterioplanctonului, au avut statut trofic 

”eutrof”  şi calitatea apelor ”moderat poluată”- ”poluată ” (clasele de calitate  III-IV) . 

În componenţa fitoplanctonului au fost identificate 24-30 specii şi varietăţi de alge 

planctonice, care se referă la următoarele grupe taxonomice: Cyanophyta-7, Bacillariophyta-3, 

Pyrrophyta-1, Euglenophyta-5, Chlorophyta-8. Cele mai răspăndite au fost algele din filumurile 

Cyanophyta, Chlorophyta şi Euglenophyta. Deseori, efectivul numeric sporit al algelor din 

grupul Cyanophyta (Aphanizomenon flos aquae, Oscillatoria planctonica, Merismopedia 

tenuissima) şi  Euglenophyta (Euglena polymorpha, Euglena acus, Trachelomonas hispida) 

provoacă „înflorirea” apei în heleșteie.  

Diversitatea specifică a zooplanctonului a fost constituită din 3 grupe principale: 

Rotatoria, Copepoda, Cladocera, cu 7-15 unități taxonomice. În heleșteiele raionului Orhei; 

Glodeni au fost înregistate valori extrem de mici ale biomasei zooplanctonului – 0,16-0,24 mg/l, 

ceea ce constituie destul de puțin comparativ cu valorile optime pentru dezvoltarea peștelui (6-10 

mg/l). În heleșteiele raionului Fălești a fost determinată o deficiență a resurselor trofice naturale, 

reprezentate de comunitățile zooplanctonice, în perioada de toamnă, valorile biomasei fiind de 

2,52-4,75 mg/m3. Primavara biomasa a variat în limitele 4,13-17,93 mg/m3, aceste valori fiind 

favorabile pentru creșterea peștelui. In urma utilizării apelor din heleșteiele și pentru irigare și a 
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creșterii temperaturii în perioada estivală, nivelul apei în perioada de vegetație a variat destul de 

semnificativ, fapt care s-a reflectat și asupra dezvoltării hidrobionților-nutrienți și, respectiv, 

asupra capacității bioproducționale a heleșteielor. Conform parametrilor biomasei  

zooplanctonului, ecosistemele lacurilor investigate pot fi atribuite la categoria de troficitate 

„eutrofă-politrofă”.  

 S-a analizat o parte  de pești autohtoni privind conținutului  macro- și micrometalelor în 

mușchi și piele . Concentrația de magneziu în mușchi a fost de 26,8-32,8 μg/g, în piele 12-42,3 

μg/g greutate umedă, la majoritatea peștilor nivelul de magneziu a fost mai mare în mușchiul 

corpului și numai în piele - în piele. 

       Conținutul de potasiu din mușchii trunchiului a fost destul de ridicat - 325-411 μg /g și mai 

mare decât în piele -132-340 μg /g greutate umedă. Conținutul ridicat de potasiu care se conțin în  

mușchii peștilor este foarte importantă în dieta persoanelor cu probleme cardiovasculare. 

       Nivelul de sodiu variază de la 19,2 la 43,1 μg/g în mușchii de pește și de la 29,6 până la 

84,83 μg/g pe piele. Numai în crapii din iazuri nivelul de sodiu în mușchi a fost cu 3-5% mai 

mare decât în piele. 

       În ceea ce privește metalele grele, mercurul a fost depistat numai în  mușchii peștilor din 

lacul-refrigerent Cuciurgan. La 10 exemplare de Perca fluviatilis acesta a variat în diapazonul  

0,04-0,20 µg/g de masă umedă a mușchilor. 

        În ceea ce privește metalele grele, nivelul cadmiului și cromului nu depășește 0,01 μg/g, 

nivelul plumbului este în intervalul 0,01-0,03 μg/g, bismutul și arsenul 0,02-0,06 μg/g greutate 

umedă . Concentrațiile de zinc (0,70-2,93 și 2,32-8,40 µg/g), fier (0,23-0,75 și 0,62-1,25 µg/g), 

seleniu (0,17 -0,27 și 0,18-0,35 µg/g), aluminiu (0,11-4,55 și 0,22-0,76 µg/g), nichel (0,01-0,24 

și 0 , 01-0,48 µg/g), cupru (0,04-0,10 și 0,06-0,11 µg/g), stronțiu (0,10-0,16 și 0,08-5,6 µg/g), 

respectiv în mușchi și pe piele a peștelui crescut în heleșteie. Concentrațiile specificate de 

oligoelemente și metale nu provoacă îngrijorări cu privire la riscurile pentru sănătatea publică. În 

proces de publicare sunt și rezultatele analizei pestelui din ecosstemele fl. Nistru și r.Prut 

Prin  metode soficticate (emisie atomică cu plasma cuplata, cromatografie) am studiat 

următoarele elemente  Bi, B, Be, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Li, Ni, Fe, Mo, V, Se, Sr, Zn, Ni, Pb, Sb, 

Tl, P și diferite substanțe organice.   

Au fost investigațe probe de pești importați din Franța, Norvegia, Grecia, Italia, Spania, 

China. În majoritatea cazurilor conținutul metalelor înclusiv celor incluse in Regulamentu 

R.Moldova  în peștele importat erau mai mari decât cele din peștele crescut în heleșteile din țară. 

Unele concentrații, ca de exemplu, a celor al arsenicului (As - 5,2 -7,4 mg/kg) în sardina din 

Spania, cit și  cele în dorada  regală și codul negru din Grecia ( As-2,8-4.2 mg/kg)  sunt destul 

de inalte și depășesc limitele admisibile pentru  produsele de pește de 3-7 ori. La fel conținutul 
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sporit de plumb – din codul negru din Grecia, tilapia – din China și tonul din Spania depășeste 

limitele admisibile aprope de 2 ori. Ne îngrijorează și valorile mari ale bismutului (Bi) in  

somonul din Norvegia, și dorada regală din Grecia. Sursele acestui metal pot fi unele  

medicamente, care nimeresc in ape inclusiv cele utilizate în aquacultură, în aceste specii și 

conținutul zincului (Zn - 103-134 mg/kg) și a cromului ( Cr – 6,6 mg/kg) depășeau limitele 

stabilite pentru produsele piscicole în mai multe țări. 

Investigațiile efectuate în bazinele cu destinație piscicolă din R.Moldova arată că  situația 

epizootică este extrem de dinamică și depinde în mare măsură de schimbările condițiilor de trai a 

peștilor. Speciile de pești din crescătoriile particulare în sistem semiintensiv și extensiv din 

familia Cyprinidae, precum: crapul (Cyprinus carpio), carasul argintiu (Carassius auratus s. 

lato), sânger (Hypophthalmichthys molitrix), novacul (Hypophthalmichthys molitrix),  cosașul 

(Ctenopharyngodon idella), șalăul (Sander lucioperca) și din fam. Percide  bibanul (Perca 

fluviatilis) au fost supuse analizelor ihtioparazitologice. Materialul ihtiologic a fost recoltat cu 

ajutorul năvoadelor. Peștii au fost transportați în stare vie, cu ajutorul unor recipiente de plastic 

cu apă, iar ulterior au fost examinați în condiții de laborator.  

S-au semnalat următorii agenți ai bolilor infecțioase și parazitare: Saprolegnia sp., 

Ichthyophthirius sp., Chilodonella sp., Trichodinella sp., Myxobolus sp., Dactylogyrus sp., 

Gyrodactilus sp., Ligula sp., Digramma sp., Diplostomum sp., Posthodiplostomum sp., 

Botriocephalus sp., Eustrongilides sp., Piscicola și Caspiobdella sp., Philometroides sp., Lernae 

sp., Argulus sp., infecții bacteriene din genurile: Aeromonas, Pseudomonas, Flexibacter ș.a. 

 În funcție de clasificarea sistematică a paraziților putem menționa următoarele grupe: 

       Oomycetele (Clasa Oomycota, Ordinul Saprolegniales) sunt reprezentate de Saprolegnia 

parasitica, specie considerată ca având o importanţă ihtiopatologică însemnată. Cu localizare la 

nivelul tegumentului, branhiilor şi rar organelor interne ( Fig.1). 

 
Fig.1 Biban afectat cu Saprolegnia parasitica 
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        Cilioforele (Clasa Oligohymenophorea, Ordinul Ophryoglenina.  Ichthyophthirius 

multifiliis a fost semnalat la specia Carassius gibelio iar Chilodonella cyprini semnalată la 

Cyprinus carpio prin examen microscopic lamă-lamelă al mucusului din raclatele cutanate și 

branhiale. 

        Monogenele (Clasa Monogenea, Ordinul Monopisthocotylea) peștilor dulcicoli, majoritatea 

sunt ectoparazite pe branhii și pe tegumentul peștilor. Examenul clinic a permis evidențierea la 

nivel branhial și cutanat a hipersecreției de mucus, echimoze și ulcerații. Ciclul biologic al 

parazitului este direct fără gazde intermediare. 

         Cestodele (Clasa Cestoda, Ordinul Pseudophyllidea) prezente la peștii gazdă din iazurile și 

heleșteiele din țară parazitează atât ca adulți dar și ca larve (Diphyllobothrium latum, Ligula 

intestinalis) ( Fig.2).  

 

                 Fig. 2  Plerocercoizi de Ligula intestinalis la puietul de sânger 

 

În stadiul adult au gazdă numeroase vertebrate, iar ca larve atât nevertebratele cât și 

vertebratele. În ciclul biologic sunt implicate una sau mai multe gazde intermediare existând și o 

gazdă de acumulare. Prima gazdă intermediară este de regulă un crustaceu sau un oligochet.  

          Identificarea nematodelor (Clasa Secernentea, Ordinul Ascaridida) endoparazite s-a 

realizat direct prin examen macroscopic, observându-se larvele în locul de străpungere al 

peretelui abdominal, dar și prin examen microscopic prin efectuarea de preparate proaspete 

lamă-lamelă. Parazitul Eustrongylides sp. a fost prelevat de la 2 specii de pești Sander 

lucioperca și Perca fluviatilis. Peștii infestați cu acest nematod, prezintă 4 stadii de dezvoltare 

ale parazitului care se interpun între faza de ou și cea de adult. Ouăle depuse de paraziții adulți în 

corpul gazdei definitive (în cazul nostru păsări ihtiofage prezente în zonă: egreta mică, stârci, 

cormorani, lebede), ajunse în apă odată cu excrementele gazdei, ecluzează și eliberează o larvă 

înotătoare care este ingerată de către un oligochet. La nivelul speciilor răpitoare de pești se 

dezvoltă stadiul larvar  invaziv L4, care așteaptă să fie ingerat de către gazda finală (păsări 

ihtiofage) ( Fig.3). 
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                                Fig. 3 Larvă de Eustrongylides sp. la biban. 

 

             Hirudineele (Clasa Clitellata, Ordinul Rynchobdellida) Piscicola geometra a fost 

depistată prin examen clinic la specia Carassius auratus s. lato. Prin efectuarea preparatelor 

native lamă-lamelă s-au pus în evidenţă cele două ventuze cu cele patru pete oculare și câmpurile 

pigmentare dispuse radial. Sunt hermafrodite lipsite de gazde intermediare, coconii cu ouăle sunt 

depuse pe fundul apei sau pe plantele acvatice. 

               Crustaceele parazitează pe tegumentul cât și branhiile peștilor. Cele două specii de 

crustacee prelevate de la speciile de pești Cyprinus carpio, Carassius auratus s. lato și Perca 

fluviatilis sunt Argulus foliaceus (Clasa Maxillopoda, Ordinul Arguloida) şi Lernaea cyprinacea 

(Clasa Maxillopoda, Ordinul Cyclopoida). La specia Argulus foliaceus parazitează ambele sexe, 

sau numai femela în cazul crustaceului Lernaea cyprinacea, masculul fiind formă liberă. Forma 

corpului, caracterul aparatului de fixare, forma sacilor ovigeri sunt criteriile taxonomice în 

determinarea speciilor. Acestea se hrănesc cu mucus, celule epiteliale distruse, sânge, provocând 

hemoragii, inflamații și ulcerații ale țesutului afectat.  

Printre cei mai semnificativi factori care stimulează, în prezent, răspândirea 

ihtiozooantropocenozelor în condițiile Republicii Moldova, pot fi enumerați:  

 Starea sanitar-ecologică deplorabilă a obiectivelor cu destinație piscicolă  și eutrofizarea 

activă a ecosistemelor acvatice care conduce la majorarea efectivelor gazdelor finale, 

intermediare și complementare (crustacee planctonice, moluște, oligochete, pești, păsări 

ihtiofage ș.a.);  

 Reducerea zonelor umede, inundabile și concentrarea păsărilor (gazdelor) pe suprafețe 

limitate, cauzând contactul indivizilor afectați cu cei sănătoși;  

 Expansiunea și proliferarea activă a speciilor alogene și interveniente de pești, aceștia 

servind ulterior ca vectori de bază în transmiterea parazitozelor;  

Este necesar restabilirea funcționării Consiliului ihtiologic pe lîngă Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu participarea Institutului de Zoologie ( 
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ihtiologi, hidrobiologi, ecotoxicologi, parazitologi și posibil  și cu ANSA pentru  a evidenția 

locurile focale și pentru prevenirea efectelor nefaste in aquacultura națională. 

      Rezultatele investigațiilor sunt permanent solicitate de piscicultori, au fosr efectuate zeci de 

consultări pe probleme protecţiei mediului acvatic și dezvoltării acvaculturii. Beneficiari – 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării, Ministerul Sănătăţii și Agențiele sale, ONG-urile de mediu, cercetători ştiinţifici 

preocupați de aprecierea calităţii apei şi studierea ecosistemelor acvatice, tineretul studios în 

domeniul ecologiei, protecţiei mediului ambiant, hidrobiologiei, ihtiologiei, parazitologiei, 

cetăţenii RM, în ansamblu.  

Metodologia aprecierii calității produselor piscicole și a stării ecologice a heleșteielor din 

ţară, în majoritatea cazurilor, nu corespunde pe deplin standardelor şi Directivelor UE, 

UNESCO, FAO care prevăd adaptarea metodelor ISO, inclusiv elaborarea schemei naţionale de 

indicatori. Din acest considerent, este necesară elaborarea și validarea metodelor de determinare 

a conținutului metalelor toxice, pesticidelor în produsele piscicole, ceea ce va fortifica siguranța 

produselor alimentare, asigurând păstrarea sănătății umane, și elaborarea recomandărilor 

științifice destinate producătorilor autohtoni privind îmbunătățirea calităţii produselor piscicole . 

Obținerea produsului piscicol ecologic va lărgi posibilitățiile producătorilor autohtoni de intrare 

pe piața Uniunii Europene.  

Pentru inițierea procedurii de acreditare a Laboratorului de Hidrobiologie și Ecotoxicologie 

conform standardului EN ISO/CEI 17025 în cadrul proiectului 18.51.07.08A/PS, au fost 

finalizate următoarele activități: 

 A fost determinat Domeniul de acreditare a încercărilor fizico-chimice din cadrul activității 

LHșiE care pot fi utilizate pentru realizarea Programului de Stat «Securitatea și siguranța 

alimentara în perioada de tranziție demografica» (formular MOLDAC PR-04-F-2-LÎ: 

Domeniul de acreditare solicitat). 

 Au fost achiziționate toate standardele naționale din Domeniul de acreditare, inclusiv: 

SM SR ISO 6060:2006 Calitatea apei. Determinarea consumului chimic de oxigen; 

SM SR ISO 9297:2012 Calitatea apei. Determinarea conținutului de cloruri. Metoda Mohr; 

SM SR EN 1899-2:2007 Determinarea consumului biochimic de oxigen după n zile (CBOn). 

Partea 2: Metoda pentru probe nediluate; 

SM STAS 8601:2007 Ape de suprafață și ape uzate. Determinarea sulfaților; 

SM SR EN ISO 15586:2011 Calitatea apei. Determinarea elementelor în urme prin 

spectrometrie de absorbție atomică cu cuptor de grafit; 

SM SR EN ISO 11885:2012 Calitatea apei. Determinarea elementelor selectate prin 

spectroscopie de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-OES). 

http://www.madrm.gov.md/ro
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 Au fost completate 2 dosare cu 46 standarde naționale din domeniile: Sistemul de 

Management al Calității și Calitatea apei, inclusiv ghiduri cu privire la tehnicii de prelevare, 

conservare și păstrare a probelor, metode de analiză biologice și microbiologice. 

 Au fost pregătite și transferate prin Lista de difuzare: copiile de lucru ale documentelor de 

referință, metodelor standardizate și formularelor Sistemul de Management al Calității. 

 Au fost elaborate pe baza standardelor naționale și internaționale proceduri operaționale 

pentru metodele din Domeniul de acreditare. 

 În conformitate cu înlocuirea standardului de referință SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 cu 

versiunea nouă (SM EN ISO/IEC 17025:2018), a fost realizată participarea angajatului 

Laboratorului de Hidrobiologie și Ecotoxicologie la cursuri de instruire organizate de Centrul 

National de Acreditare MOLDAC cu tema: 

Aplicarea cerințelor standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018 «Cerințe generale pentru 

competența laboratoarelor de încercări și etalonări». Formarea auditorilor interni în 

conformitate cu SM EN ISO 19011:2018 «Ghid pentru auditarea sistemelor de 

management», pentru auditarea Sistemului de Management implementat conform SM EN 

ISO/IEC 17025:2018. 

 S-au achiziționat un set de mijloace de măsurare etalonate  (higrometre - psihrometre) pentru 

controlul mediului în încăperile unde metodele de încercare din Domeniul de acreditare al 

LHșiE se realizează. 

 A fost efectuată validarea metodelor (conform standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018) 

utilizate de Laboratorul de Hidrobiologie și Ecotoxicologie în cadrul proiectului 

18.51.07.08A/PS. Pentru metodele validate, a fost implementată o procedură de estimare a 

incertitudinii de măsurare, ca un element necesar al Sistemului de Management al Calității.  

 Au fost elaborate următoarele documente ale Sistemului de Management al Calității: 

Nr. Denumirea documentului aparține de: cod 

1 Domeniul de acreditare solicitat (formular) MOLDAC PR-04-F-2-LÎ 

2  Lista personalului (formular) MOLDAC PR-04-F-3-LÎ 

3 Lista echipamentelor (formular) MOLDAC PR-04-F-4 

4 Regulamentul privind activitatea  LHșiE IZ, LHșiE R-4.1-01 

5 Declarația privind politica în domeniul calității IZ, LHșiE P-4.2-01 

6 Manualul calității (MC) IZ, LHșiE MC-4.2-02 

7 Schema de amplasare (Anexa 1 la MC) IZ, LHșiE SA-4.1-03 

8 Lista procedurilor SMC (Anexa 2 la MC) IZ, LHșiE LPS-4.2-02 
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9 Lista procedurilor operaționale (Anexa 3 la MC) IZ, LHșiE LPO-4.2-03 

10 Lista documentelor normative (Anexa 4 la MC) IZ, LHșiE LDN-4.3-03 

11 Nomenclatorul documentelor (Anexa 5 la MC) IZ, LHșiE ND-4.3-01 

12 Lista documentelor arhivate (Anexa 6 la MC) IZ, LHșiE LDA-4.3-02 

13 Lista de difuzare (Anexa 7 la MC) IZ, LHșiE LD-4.3-04F 

14 
Lista serviciilor de laborator oferite către clienți 

(Anexa 8 la MC) 
IZ, LHșiE LSL-4.4-01 

15 
Analiza cererilor/ofertelor și contractelor 

(Anexa 9 la MC)  
IZ, LHșiE AC-4.4-02F 

16 
Cerere/ofertă pentru efectuarea serviciilor de laborator 

(Anexa 10 la MC) 
IZ, LHșiE C/O-4.4-03F 

17 
Registru de evidență al cererilor și contractelor 

(Anexa 11 la MC) 
IZ, LHșiE RECC-4.4-04 

18 
Contract de prestare a serviciilor de laborator 

(Anexa 12 la MC) 
IZ, LHșiE CSL-4.7-01 

19 
Programul de executare a cererilor și contractelor 

(Anexa 13 la MC) 
IZ, LHșiE PEC-4.7-03F 

20 Chestionarul de satisfacere clientului (Anexa 14 la MC) IZ, LHșiE CS-4.7-04F 

21 
Registru de evidență al reclamațiilor 

(Anexa 15 la MC) 
IZ, LHșiE ReR-4.8-01 

22 Lista furnizorilor acceptați (Anexa 16 la MC) IZ, LHșiE LFA-4.6-01 

23 Fișa de evaluare a furnizorilor (Anexa 17 la MC) IZ, LHșiE EF-4.6-03F 

24 Fișa de evaluare a livrării (Anexa 18 la MC) IZ, LHșiE EL-4.6-04F 

25 Comanda de materiale (Anexa 19 la MC) IZ, LHșiE CM-4.6-05F 

26 
Raportul cu privire la activității neconforme 

(Anexa 20 la MC) 
IZ, LHșiE RAN-4.9-02 

27 
Registru de evidență al activităților neconforme 

(Anexa 21 la MC) 
IZ, LHșiE ReAN-4.9-02 

28 Plan de acțiuni preventive (Anexa 22 la MC) IZ, LHșiE PLAP-4.12-01 

29 Plan de audituri interne (Anexa 23 la MC) IZ, LHșiE PLAI-4.14-04 

30 Lista auditorilor interne (Anexa 24 la MC) IZ, LHșiE LAI-4.14-01 

31 Program de audit intern (Anexa 25 la MC) IZ, LHșiE PrAI-4.14-05 

32 Raport de audit intern (Anexa 26 la MC) IZ, LHșiE RAI-4.14-05 

33 Procedura generală: Echipament IZ, LHșiE PSMC-5.5 

34 Procedura generală: Validarea metodelor IZ, LHșiE PSMC-5.4 

35 Raport de încercare (formular) IZ, LHșiE F-5.10-RÎ 

36 Lista standardelor IZ, LHșiE LSN-4.3/04 

37 Nomenclatorul documentelor IZ, LHșiE ND-4.3/01 

38 Lista de difuzare (formular) IZ, LHșiE LD-4.3/02 

39 Controlul condițiilor de mediu (formular) IZ, LHșiE F-5.3-CCM 

40 Protocol de câmp (formular) IZ, LHșiE F-4.13-PC 

41 Fișa de identificare a echipamentului (formular) IZ, LHșiE F-5.5-IE 



14 

 

42 Evidența de funcționare a echipamentului (formular) IZ, LHșiE F-5.5-EFE 

43 Determinarea consumului chimic de oxigen (POS) IZ, LHșiE POS-01 

44 Determinarea conținutului de cloruri IZ, LHșiE POS-02 

45 Determinarea consumului biochimic de oxigen (POS) IZ, LHșiE POS-03 

46 Determinarea sulfaților (POS) IZ, LHșiE POS-04 

47 
Determinarea elementelor selectate prin spectroscopie de 

emisie optică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-OES) 
IZ, LHșiE POS-06 

48 Determinarea conținutului materii în suspensie (POS) IZ, LHșiE POS-07 

49 Examinarea nevertebratelor bentonice (POS1) IZ, LHșiE POS-08 

50 Examinarea fitoplanctonului IZ, LHșiE POS-09 

 

 

 

3. Cele mai relevante realizări obținute în cadrul proiectului (până la 100 cuvinte) 

 

        Este precizată starea actuală a mai multor heleșteie din Moldova (nivelul de poluare, 

eutrofizare,  starea invaziilor parazitare, aspecte microbiologice, existența bolilor și nivelul 

metalelor, elemente urme în peștele viu din heleșteie și alte ecosisteme acvatice).  

       Au fost evaluate diversitatea, efectivul, biomasa și producția hidrobiocenozelor.  

       A fost estimată calitatea peștelui importat în Moldova, conform conținutului metalelor.   

       Au fost efectuate peste 30 consultări și propuneri pentru redresarea situației ecologice în 

heleșteie, realizate 4 contracte științifice.  

       Rezultatele sunt parțial publicate 17 articole 7 teze comunicărilor la foruri științifice și sunt 

necesare pentru dezvoltarea acvaculturii ecologice în țară.  

       Este inițiată procedura de acreditare a Laboratorului Hidrobiologiei și Ecotoxicologiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 POS – Procedura operațională standardizată 
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4. Participarea în programe și proiecte internaționale (ORIZONT 2020, COST…), 

inclusiv propunerile înaintate/proiecte câștigate în cadrul concursurilor 

naționale/internaționale cu tangența la tematica proiectului.  

 

                                               Proiecte internaţionale în curs de realizare: 

1. BSB27 “Black Sea Basin interdisciplinary cooperation network for sustainable joint 

monitoring of environmental toxicants migration, improved evaluation of ecological state 

and human health impact of harmful substances, and public exposure” MONITOX, ENI 

CBC Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020, contract din 20.09.2018; 

echipa de proiect alcătuită din 5 parteneri (România, Moldova, Grecia), aplicant – 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi (bugetul total al proiectului constituie 

952.583,55 EUR). 

2. BSB165 “Creating a system of innovative transboundary monitoring of the Black Sea 

river ecosystems transformation under impacts of hydropower development and climate 

change” HydroEcoNex, ENI CBC Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-

2020, contract din 21.09.2018; echipa este constituită din 5 parteneri (Moldova, 

Romania, Ucraina), aplicant – Institutul de Zoologie al AŞM (bugetul total al proiectului 

constituie 896.865,00 EUR)  

3. Participăm la realizarea proiectului în cadrul programului   ORIZONT 2020 - 

DANUBIUS-PP SEP-2103625172, 2016-2019 -Preparatory phase for the Pan-European 

research infrastructure DANUBIUS – RI “The International Centre for advanced studies 

on river-sea systems”  / Centrul Internațional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluviu-

Deltă-Mare, sau DANUBIUS-RI, este un proiect de infrastructură de cercetare pan-

europeană care va oferi platforma științifică necesară dezvoltării unor planuri de 

management integrat performant ale ecosistemelor fluviu-mare. 

Un proiect internațional este la ultima etapă de evaluare: 

1. “Team up for healthy fish in aquaculture systems of the Prut river basin”, Joint Operational 

Programme Romania-Republic of Moldova 2014-2020; este la etapa II de evaluare. 

Proiectele depuse care  nu au acumulat punctajul necesar: 

 “Development of sustainable sterlet aquaculture and restocking of Danube and Dniester river 

basins”, SUSTER, Orizont 2020, apelul Promoting and supporting the eco-intensification of 

aquaculture production systems: inland (including fresh water), coastal zone, and offshore/ 

SFS-32-2017; consorţiumul a fost constituit din 8 parteneri (Moldova, România, Polonia, 

Slovenia, Elveţia, Norvegia);  
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 „Circular approaches for sustainability of freshwater resources” CRAS,  Programme C4 Water 

(2017 Joint Call)  in Support of the Water JPI (parteneri  – Rusia, Germania, Norvegia, Suedia, 

Moldova); conceptul este aprobat, proiectul deplin este depus în august 2018, este în proces de 

evaluare. 

 Building capacity of sanitary engineers and farmers on resource oriented sanitation”, CA-

ROSA, Programul Horizon 2020, Twinning, Call identifier WIDESPREAD-03-2018, Tipul 

de acțiune: CSA Acțiune de Suport și Coordonare.  Aplicant: Laboratorul Hidrobiologie și 

Ecotoxicologie, parteneri: (Olanda, Suedia, Slovenia, Moldova).  

 „Development of Hybrid Biofilter System to Treat Polluted Water in Low Temperature 

Environment”, EPA Net Rus Plus call 2017 Sciences &Technology, echipa de proiect 

alcătuită din 6 parteneri (România-2, Rusia, Estonia, Moldova, Lituania). 

 

5. Colaborări științifice internaționale/naționale. 

      În procesul inițierii proiectelor au fost creata mai multe consorțiuri. Sunt oficializate 

colaborăîrile prin Acorduri de colaborare cu : 

 Universitatea “Al.I.Cuza” din Iași, 

 Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați 

 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 

 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării”, Tulcea, România 

 Sakowicz Inland Fisheries Institute, Olsztyn, Poland  

 Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology, Kavala, Greece;  

 Centrul Științifico-Practic pentru Bioresurse al Academiei Naționale de Științe din 

Belarus  

 Centrul Ştiinţific Ukrainean de Ecologie a Mărilor, Ukraina (BP4),  

 Centrul Hidrometeorologic a Mării Negre şi Azov ,Ukraina (BP5).  

 Institutul de Geologie și Seismologie, Chișinău, Republica Moldova;  

 Asociația Internațională a Păstrătorilor Râului "Eco-Tiras„  

  Institutul de Hidrobiologie, NANU, Ucraina 

 MGU, M. Lomonosov , Moscova,  Rusia, 

 Universitatea Daugavpils , Letonia,     

 Agenția Piscicolă a Ministerului Agriculturii al Lituaniei, Vilnus, 

 Institutul de Cercetări pentru Pescuit și Acvacultură (acronimul în limba ungară - HAKI) 

– parte a rețelei Centrul de Cercetare și Inovare Agricol Național, Ungaria 

 Participîm  in Consorțium DANUBIUS RI ( 48 de instiruții din Lume, inclusiv 

USA,Canada, Japonia, majoritate din UE) 

 University of Ljubljana  

 Norwegian Institute for Water Research, Norvegia 

 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (Zurich University of Applied 

Sciences), Elveția 

 Universitățile dim Moldova USM, USDC,Univ. din Bălți. 
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6. Vizite ale cercetătorilor științifici din străinătate 

 Universitatea “Al.I.Cuza” din Iași, Prof. Ionel Miron, prof. Mircea Nicoară) 

 Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați ( prof. Antoaneta Ene, prof. Gabriela Elena   

Bahrim, prof. Victor Cristea, prof. Praisler,) 

 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi (Prof 

Liviu Miron,dr. M. Miron) 

  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării”, Tulcea, România ( doctori . 

Liliana Teodorof, Adrian Burada, Raluca Bozagievici, Mihaela Țigănuș, Daniela Seceleanu-

Odor) 

 Sakowicz Inland Fisheries Institute, Olsztyn, Poland ( prof. Ryszard Kolman) 

 Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology, Kavala, Greece; ( Prof. Tomas 

Spanos, Dr. Cristina Despina) 

 Centrul Științifico-Practic pentru Bioresurse al Academiei Naționale de Științe din Belarus  

 Centrul Ştiinţific Ukrainean de Ecologie a Mărilor, Ukraina (BP4)( DR. Iurie Denga, Dr. 

Kovalișina Svetlana),  

 Centrul Hidrometeorologic a Mării Negre şi Azov ,Ukraina (BP5) ( Dr. Alexandr Matighin).  

 Institutul de Hidrobiologie, NANU, Ucraina ( prof. Protasov) 

 Institutul de Cercetări pentru Pescuit și Acvacultură (acronimul în limba ungară - HAKI)- 

prof. Varadi Laszlo, Peter Lendel  

 

7. Teze de doctorat/postdoctorat susținute pe parcursul realizării proiectului 

O teză de doctor habilitat susținută în decembrie 2019 cu brio, Autorul Dumitru Bulat, 

două tinere Lebedenco și Ivanov finisează tezele de doctorat 

 

8. Manifestări științifice organizate la nivel național/internațional 

Am fost membrii comitetelor organizatorice din Rominia și Ukraina, cu finanțarea 

proiectelor internaționale am organizat un workshop la Chisinau, un seminar internațional 

la Tulcea, un workshop in Grecia, și Ukraina o  conferintă internaționala în Moldova 

 

9. Aprecierea activității științifice promovate la executarea proiectului (premii, 

medalii, diplome etc.). 

 3 medalii la expoziții Infoinvent, diferite certificate. 

 O persoană a devenit Academician Onorific Academiei Romănă, o persoană – Profesor de 

Onoare a Universității “Dunărea de Jos” din Galați.  

 Trei persoane sunt decorați cu distincţii de stat Ordinul Republicii, Ordinul Gloria Muncii și 

medalie Meritul civic, 

 Colaboratorii sunt menționați cu diferite diplome, MECC,  AȘM , Medalii „Dimitrie 

Cantemir„ și medalie „Nicolae Milescu Spătaru”. 

 



18 

 

10. Rezumatul raportului cu evidențierea rezultatului, impactului, implementărilor, 

recomandărilor. 

Scopul proiectului a fost evaluarea stării ecosistemelor, calității produselor piscicole din piața 

Republicii Moldova și elaborarea propunerilor privind monitorizare a calității produselor 

piscicole întru asigurarea securității alimentare a populației.  S-au realizat 2 etape: 

- Monitorizarea calității apei, stării grupelor principale de hidrobionți-nutrienți și a calității 

peștelui-marfă din heleșteie Moldovei 

- Aprecierea calității produselor piscicole din piața Republicii Moldova 

Au fost investigate peste 30 de heleșteia piscicole și ecosistemele acvatice principale din zonele 

de centru și nord a republicii Moldova: prin care s-a estimat starea lor ecologică și epizootică 

componența chimică a apelor, starea hidrobiocenozelor în special potențialul hidrobionților – 

nutrienți pentru pești. În premieră s-a efectuat investigații peștelui crescut în diferite ecosisteme 

acvatice, cit și peștelui importat (pește viu, inghețat, răcit) din piața  din țară privind conținutul 

metalelor și pesticidelor, pentru apreciarea calității în scopul  siguranței alimentare. 

Sa stabilit că starea epizootică este extrem de variabilă și depinde în mare măsură de 

schimbările condițiilor de trai a peștilor. Din ihtioparaziți predomină agenți ai bolilor infecțioase 

și parazitare: Saprolegnia sp., Ichthyophthirius sp., Chilodonella sp., Trichodinella sp., 

Myxobolus sp., Dactylogyrus sp., Gyrodactilus sp., Ligula sp., Digramma sp., Diplostomum sp., 

Posthodiplostomum sp., Botriocephalus sp., Eustrongilides sp., Piscicola și Caspiobdella sp., 

Philometroides sp., Lernae sp., Argulus sp., infecții bacteriene din genurile: Aeromonas, 

Pseudomonas, Flexibacter ș.a. Majoritatea din acești paraziți sunt indicatori a ecosistemelor 

poluate cu substanțe organice și eutrofizate. Nu toți paraziții depistați prezintă pericol pentru om, 

însă dezvoltarea lor se reflectă negative asupra creșterii peștilor dar uniori provoaca și pierea lor. 

A fost oferite mai mult de 30 consultări fermierilor și persoanelor fizice, cu unii 

producători s-au realizat și contracte științifice. Sunt fundamentate și elaborate propuneri 

concrete privind obținerea produselor piscicole de calitate și valorificare durabilă a heleșteielor, 

principale aspecte ale sistemului de monitorizare a calității produselor piscicole; S-au elaborat 

documentele necesare și s-a inițiat procedura de acreditare a Laboratorului de Hidrobiologie și 

Ecotoxicologie. Proiectul este realizat de cître 2 Laboratoare institutului de Zoologie (3 prof., 

dr.habilitati, 8 doctori ,5 tineri cercetători inclusiv 3 doctoranzi).Este susținută o teză de doctor 

habilitat, 2 tineri finisează tezele de doctorat. Rezultatele sunt reflectate în 17 articole și 

prezentate la 7 foruri științifice, este elaborat 1 brevet. Rezultatele obținute sunt actuale pentru 

securitatea ecologică și alimentară. Investigațiile vor continua prin proiecte internaționale și 

naționale, având o importanță vitală. Sunt create 8 consorțiuri în cadrul proiectelor 

internaționale, semnate 12 acorduri de colaborare. 
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11. Concluzii 

 

-     Calitatea produsului de peşte şi produsele lor secundare pentru acvacultorilor UE este un 

criteriu foarte important pentru a rezista la competiţia în creştere de piaţa de peşte. Calitatea 

excelentă a produsului asociată cu calitatea cărnii şi preferinţele consumatorilor este cerința 

principală a  producătorilor UE. Consumatorii sunt din ce în ce mai preocupaţi de modul în 

care este produs peştele sau ce tip de ingrediente se folosesc pentru hrană. Reglementările şi 

autorităţile UE se concentrează de asemenea asupra siguranţei hranei şi trasabilităţii 

producţiei de la „ou la farfurie”. Datorită propriilor interese comerciale şi pentru a îndeplini 

aşteptările clienţilor în timp ce respectă cerinţele reglementărilor, cele mai multe lanţuri de 

supermarketuri au introdus reguli foarte stricte cu privire la produsele din peşte. Practic a 

devenit interzis importurile peștelui cu costuri reduse din Asia. 

-     Ca exemplu cumpăratorul trebuie să cunoscă in ce sisteme și condiții a crescut peștele  (trei 

sisteme diferite de bazine piscicole şi al hranei care determină calitatea peștelui). In plus este 

reglamentat un set complex de caracteristici influenţate de numeroşi factori: aspect 

(ex.culoare), valoare nutritivă (compoziţia părţilor comestibile, ex: acizi graşi, grăsime, 

proteine), caracteristici organoleptice (gust, aromă, miros, textură), prospeţime şi siguranţă 

(includerea unor părţi componente toxice, metale grele, chimicale folosite în acvacultură şi 

metaboliţii lor, patogeni umani).  

-      Metodologia aprecierii calității produselor piscicole și stării ecologice a heleșteielor din 

ţară, în majoritatea cazurilor, nu corespunde pe deplin standardelor şi Directivelor UE, 

UNESCO, FAO, care prevăd adaptarea metodelor ISO, inclusiv elaborarea schemei naţionale 

de indicatori. Dificultatea rezolvării acestei probleme este condiționată de specificul 

condiţiilor de creștere a peștelui în gospodăriile piscicole și de condițiile de păstrare a peștilor 

refrigerați și congelați.  

-     Prin expertizarea situației în heleșteie,  aprecierea calității peștelui autohton, și cel de 

import, prin precizare și validarea metodelor de determinare a conținutului metalelor toxice, 

pesticidelor în produsele alimemtare, anume în pești comercealizați, va fi rezolvată una dintre 

cele mai importante probleme ale societății - siguranța produselor alimentare, asigurând 

îmbunătățirea nivelului de trai și sănătatea umană.  

-      Schemă monitorizării naționale a calității produselor piscicole, întru asigurarea securității 

alimentare, trebuie să includă recomandări științifice pentru piscicultori privind ameliorarea 

situației ecologice și epizootică în heleșteie și intensificarea creșterii peștilor sănătoși, 

expertizarea sanitaro-veterinară a gospodăriilor și condițiilor de vînzare și păstrate a 

produselor piscicole. 
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-     Importul produselor piscicole trebuie sa fie realizat numai prin certificate de calitate a 

peștelui înclusiv și cu datele despre  conținutului substanțelor toxice ( metale, pesticide 

substanțe farmaceutice si radioizotopice 

-     Pezultatele proiectuluie au fost prezentate producătorilor autohtoni , s-au realizat și unele 

consultări si lucrări prin contracte științifice pentru ameliorarea situații în heleșteie, rezultatele 

s-au discutat la foruri știincifice, în cadrul Asamblei NACEE, Ungaria  și Asambleia IPEN 

din Kîrgîzstan ș.a., apreciate  destul de înalt ca investigații de prevenire a riscurilor asupra 

sănătății umane. 

-     Este necesar restabilirea funcționării Consiliului Ihtiologic sub tutela Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, organizarea seminarilor diferitot treninguri 

pentru fermieri și gospodării private pentru restabilirea stării ecologice a lacurilor, heleșteilor 

care în majoritatea de cazuri sunt  într-o stare deplorabilă. Împreuna cu ANSA de organizat 

consultări privind implementarea metodelor de testare a calității mediului acvatic și calității 

produsului piscicol. 

-     Rezultatele investigațiilor sunt permanent solicitate de piscicultori, au fosr efectuate zeci de 

consultări pe probleme protecţiei mediului acvatic și dezvoltării acvaculturii. Beneficiari 

proiectului – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării, Ministerul Sănătăţii și Agențiele sale, ONG-urile de mediu, cercetători 

ştiinţifici, tineretul studios în domeniul ecologiei, protecţiei mediului ambiant, hidrobiologiei, 

ihtiologiei, parazitologiei, cetăţenii RM, în ansamblu.  

-  

 

 

12. Bugetul proiectului, lista executorilor, lista tinerilor cercetători, doctoranzilor 

Anexa nr. 1 

 Volumul total al finanțării (mii lei)  (pe ani) 

Anul Planificat Executat Cofinanțare 

2018 153,5 153,5  

2019 153,5 153,1  

 

 

 

 

http://www.madrm.gov.md/ro
http://www.madrm.gov.md/ro
http://www.madrm.gov.md/ro
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Lista executorilor 

 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 
Semnătura 

1 

Zubcov Elena 1949 m.cor., 

prof.,dr.hab 

 

director de 

proiect, 

 

 

2 

Toderaș Ion 1948 Acad., 

prof., 

dr.hab. 

consultant șt. 

 

3 
Ungureanu Laurenţia 1965 prof., 

dr.hab. 

cercet.şt.,principal 
 

4 Bagrin Nina 1976 conf.dr. cercet.şt.,coord.  

5 Bileţchi Lucia 1970 conf.dr. cercet.şt.,coord.  

6 Zubcov Natalia 1970 conf.dr. cercet.şt.,coord.  

7 Ciornea Victor 1977 dr, cercet.şt.,coord.  

8 Andreev Nadejda 1972 dr. cercet.şt.,coord.  

9 Jurminskaia Olga 1954 dr. cercet.şt.  

10 Borodin Natalia 1982 dr. cercet. şt.superior  

11 Tumanova Daria 1986 dr. cercet. şt.superior  

12 Lebedenco Liubovi 1984 - cercet.şt.  

13 Bulat Dumitru 1981 conf.dr. cercet. şt. coord.  

14 Bulat Denis 1981 conf.dr. cercet. şt. coord.  

15 Ivanova Anastasia 1989 - cercet. şt.   

16 Grosu Nicolae 1994 - cercet. şt. stag.  

17 Ciorba Petru 1992 - cercet. şt. stag.  

18 Ciorici Vera 1981 - contabil  
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Lista tinerilor cercetători 

 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 

 Tumanova Daria 1986 Dr.    c.st.s. 

 Lebedenco Liubovi 1984  c.st. 

 Ivanova Anastasia 1989  c.st. 

 Grosu Nicolae 1994  c.șt.stag. 

 Ciorba Petru 1992  c.șt.stag. 

 

Lista doctoranzilor  

 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 

 Ivanova Anastasia 1989  c.st. 

 Grosu Nicolae 1994  c.șt.stag. 

 Ciorba Petru 1992  c.șt.stag. 

 

 

 

 

Conducătorul  proiectului   m.c., prof., dr.hab. Elena Zubcov  _______ 
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   Anexa 2 

 

13. Lista publicațiilor științifice ce țin de rezultatele obținute în cadrul proiectului  în 

anii 2018-2019  pe proiectul 18.51.07.08A/PS 

 

- manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale) 

 

1. Prevenirea poluării și gestionarea durabilă a resurselor acvatice în bazinul r. Răut. Ghid 

metodologic. Red.: ANDREEV, N.; BILETCHI, L.; ZUBCOV, E. Chișinău, 2019, 79 p., 

ISBN 978-9975-108-73-7. 

- articole din reviste cu factor de impact                1,0-2,9 

 

1. FULGA. N.; TODERASH, I.; BULAT, DM.; BULAT, DEN.; RAILYAN, N. 

Morphofunctional Characteristics of the Ovaries of Pumpkinseed Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758) from the Kuchurgan Reservoir (Cooling Pond of the Moldavian 

Regional Power Plant). In: Russian Journal of Biological Invasions, 2019, Vol. 10, No. 1, 

pp. 74–78. ISSN 2075-1117. IF 1,544. 

 

- articole  din reviste cu factor de impact            0,1-0,9 

 

1. БУЛАТ, ДМ.; БУЛАТ, ДEH.; ТОДЕРАШ, И.; УСАТЫЙ, М.; ЗУБКОВА, Е.; 

УНГУРЯНУ, Л.; ФУЛГА, Н.; КРЕПИС, О.; ШАПТЕФРАЦЬ, Н. Чужеродные виды 

рыб Республики Молдова. B: Научный Журнал Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) 

#7(64), 2019, с. 9-18. ISSN 2411-6467. IF 0,38. 

2. ФУЛГА, Н.; УНГУРЯНУ, Л.; ТОДЕРАШ, И.; БУЛАТ, Д. Репродуктивная 

характеристика самок рыбы-иглы Syngnathus abaster (Syngnathidae) Нижнего 

Днестра. B: Научный Журнал Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #6(63), 2019, с. 20-

25. ISSN 2411-6467. IF 0,38. 

 

- articole din reviste internaţionale), 

1. BULAT, Dm.; BULAT, Dn.; TODERAŞ, I.; USATÎI, M.; ZUBCOV, E.; 

UNGUREANU, L.; FULGA N. Ihtiofauna alogenă din ecosistemele acvatice din 

Republica Moldova. Columna. Revistă a Asociaţiei cultural-ştiinţifice „Dimitrie Ghika - 

Comăneşti”. Supliment cultural-ştiinţific al revistei Studii şi comunicări/DIS a Diviziei 

de Istoria ştiinţei a CRIFST al Academiei Române, Nr.7, 2018, p. 69-81, ISSN 2285–

4878 http://columna.crifst.ro/issue7 

2. BULAT, DM. Ihtiofauna fluviului Nistru și a râului Prut în limitele Republicii Moldova. 

Revista Columna N.8, 2019, Academia Română, p. 61-71. ISSN 2285 – 4878. 

3. BULAT, DM. Unele considerații cu privire la protecția și ameliorarea ihtiofaunei 

Republicii Moldova. In: Revista Columna N.8, 2019, Academia Română, p. 72-80. ISSN 

2285 – 4878. 

 

http://columna.crifst.ro/issue7
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- articole din reviste naţionale: 

 

1. BULAT, Dm.; BULAT, Dn.; USATÎI, M.; UNGUREANU, L.; ŞAPTEFRAŢI, N. 

Geneza ihtiofaunei şi istoricul pescuitului din regiunea ponto-caspică. Buletinul 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, Nr.1 (334), 2018, p.24-39. ISSN 1857-

064X. 

2. BULAT, Dm.; TODERAŞ, I.; FULGA, N.; BULAT, Dn.; CREPIS, O.; ŞAPTEFRAŢI, 

N.; DADU, A. Progresia biologică a guvizilor în Republica Moldova: cauzele 

determinante şi metodele de control numeric. Studia Universitatis Moldaviae. Seria 

„Ştiinţe reale şi ale naturii”, Nr.1 (111), 2018, p.48-55. ISSN 1814-3237. 

3. UNGUREANU, L.; ZUBCOV, E.; TUMANOVA, D.; BORODIN, N.; BAGRIN, N.; 

UNGUREANU, G. Factors which determine productivity of phytoplancton of the 

Dniester River. Buletinul AȘM. Științele Vieții, vol.3/336, 2018, p.12-21. ISSN 1857-

064X. 

4.   BAGRIN, N.; BORODIN, N.; JURMINSKAIA, O., Starea hidrochimică a unor heleşteie 

din raionul Nisporeni. Buletinul AȘM. Științele Vieții. Nr. 3(339), 2019. ISSN 1857-064X 

 

- articole în culegeri (naţionale / internaţionale) 

 

1. ФИЛИПЕНКО, С.И.; ЗУБКОВА, Н.Н.; ТИХОНЕНКОВА, Л.А.; ФИЛИПЕНКО 

Е.Н. Промысловая ихтиофауна Кучурганского водохранилища и роль 

отдельных видов в накоплении металлов в водоеме-охладителе Молдавской 

ГРЭС. In: Functional ecology of animals. International symposium dedicated to the 

70th anniversary from the birth of academician Ion Toderaș, 21 September 2018, 

Chisinau, p.413-419  

2. ЗУБКОВ, Е. И.; ЧЕРНЯ, В.Ф.; БАГРИН, Н. И.; ЗУБКОВ, Н. Н.; БУЛАТ, Дн.Е.; 

БУЛАТ, Дм.Е. Исследования уровня накопления макро- и микроэлементов в 

рыбе с целью оценки качества рыбной продукции. In: Міжнародна науково-

практична конференція: “Eкологічні проблеми навколишнього середовища та 

раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 25-26 

жовтня 2018, Херсон, с. 415-418. 

3. Фулга Н.И., Булат Дм.Е., Булат Ден.Е. Морфо-функциональная характеристика 

репродуктивной системы половозрелых самок Perccottus glenii Dubowski 1877 в 

реке Лопатна В: Биоразнообразие и рациональное использование природных 

ресурсов. Материалы докладов VI Всероссийской научно-практической 

конференции, с международным участием. Махачкала, 29-30 марта 2019 года. - 

Махачкала: АЛЕФ, 2019. c.  121– 125 с. ISBN 978-5-00128-094-1 

4. BULAT, DM.; BULAT, DN.; ZUBKOV, E. Rare fish species in the Republic of 

Moldova.In: Modern Technologies of Propagation and Restocking of Native Fish 

Species: International Scientific and Practical Conference, May 22, 2019, 

Mukachevo, Ukraine, 2019, p.16-19. ISBN 978-617-7457-83-0 

5. BULAT, DM.; BULAT, DN. Considerații cu privire la influența pescuitului 

recreativ asupra ihtiofaunei fl. Nistru. In: Hydropower impact on river ecosystem 

functioning: Proceedings of the International Conference, Tiraspol, Moldova, October 

8-9, 2019 pp.26-30. ISBN 978-9975-56-690-2. 
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6. BULAT, DN.; BULAT, DM.; USATÎI, M.; ZUBCOV, E.; ȘAPTEFRAȚI, N.; 

FULGA, N. Starea grupelor ecologice reproductive de pești din fluviu Nistru și râul 

Prut în condițiile ecologice actuale. In: Hydropower impact on river ecosystem 

functioning: Proceedings of the International Conference, Tiraspol, Moldova, October 

8-9, 2019 p. 30 – 35. ISBN 978-9975-56-690-2. 

7. БУЛАТ, ДЕН.; БУЛАТ, ДМ.; ЗУБКОВ, E.; ФИЛИПЕНКО, С.; МУСТЯ, М.; 

БОГАТЫЙ, Д.; ГУБАНОВ, В.; СТЕПАНОК, Н.; ТРОМБИЦКИЙ, И. 

Предварительная оценка прессинга любительского лова на рыбные запасы 

нижнего Днестра. В: Hydropower impact on river ecosystem functioning: 

Proceedings of the International Conference, Tiraspol, Moldova, October 8-9, 2019, 

с. 35 – 40. ISBN 978-9975-56-690-2. 

 

- Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri (naţionale / 

internaţionale) 

 

1. BILEȚCHI, L.; ZUBCOV, E.; BAGRIN, N.; ANDREEV, N.; ZUBCOV, N.  

Monitoringul calității produselor piscicole. In: Functional ecology of animals. 

International symposium dedicated to the 70 th anniversary from the birth of academician 

Ion Toderaș, 21 September 2018, Chisinau, p.378-380  

2. БОРОДИН Н., БАГРИН Н., ЗУБКОВ Е. Динамика содержания минерального 

фосфора в воде Днестра. В: Сучасни проблеми рацiонального використання водних 

бiоресурсiв. I Мiжнародна науково –практична конференцiя, м. Киiв, 15 -17 травня 

2018  р., збiрник матерiалiв. Киiв: ПРО ФОРМАТ, 2018, с. 30-32. ISBN 978-9975-

66-591-9.  

3. BULAT, DN.; BULAT, DM.; ZUBCOV, E.; USATÎI, M.; BILETCHI, L.; ANDREEV, 

N. The Gobiidae Family in Aquatic Ecosystems of the Republic of Moldova. In: Abstract 

Book of MONITOX International Symposium “Deltas and Wetlands”. Tulcea, 2019, pp. 

53. ISBN 978-606-8896-00-7. 

4. BULAT, DN.; TODERAȘ, I.; USATÎI, M.; UNGUREANU, L.; ENE, A.; ZUBCOV, E. 

Comparative Aspects of Ichtyofauna of Dniester and Prut Rivers. In: Abstract Book of 

MONITOX International Symposium “Deltas and Wetlands”. Tulcea, 2019, pp. 49-50. 

5. ZUBCOV, E.; TODERAS, I.; UNGUREANU, L.; ENE, A.; SPANOS, T.; TEODOROF, 

L.; BOGDEVICI, O.; BAGRIN, N.; ZUBCOV, N.; BILETCHI, L.; ANDREEV, N.; 

CIORNEA, V.; GROSU, N.; CIORBA, P. Ecotoxicological Investigations on Water 

Ecosystems. In: Abstract Book of MONITOX International Symposium “Deltas and 

Wetlands”. Tulcea, 2019, pp. 20-21. ISBN 978-606-8896-00-7. 

6. ZUBCOV, E.; ZUBCOV, N.; Monitoring of Trace Metals in the Ontogenesis of 

Freshwater Fish In: Abstract Book of MONITOX International Symposium “Deltas and 

Wetlands”. Tulcea, 2019, pp. 23. ISBN 978-606-8896-00-7. 

7. BILEȚCHI, L.; ZUBCOV, E.; BAGRIN, N.; ANDREEV, N.; ZUBCOV, N.  

Monitoringul calității produselor piscicole. In: Functional ecology of animals. 

International symposium dedicated to the 70th anniversary from the birth of academician 

Ion Toderaș, 21 September 2018, Chisinau, p.378-380  

 

Conducătorul  proiectului   m.c., prof., dr.hab. Elena Zubcov  _______ 
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Anexa nr. 3 

 

14. Participări la manifestări științifice naționale/internaționale (conform anexei nr.3) 

 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele, gradul 

şi titlul ştiinţific, 

anul naşterii 

Ţara, denumirea 

organizaţiei 

vizitate 

Scopul vizitei, contribuţia la 

realizarea activităţilor din cadrul 

proiectului (de indicat proiectul); 

contribuţia la realizarea 

activităţilor    din cadrul 

organizaţiei 

Termenul 

deplasării 

Anul 2019    

1 Zubcov Elena, 

m.cor., prof., 

dr.hab. 

Bulgaria Întrunire în cadrul Consorțiumului 

proiectului Danubius PP1, 

prezentarea materialelor inclusiv a 

stării  și nivelulul de cercetare în 

acvacultută 

4 zile 

2 Zubcov Elena, 

m.cor., prof., 

dr.hab. 

Ukraina, Kiev Сучаснi проблеми 

рацiонального використання 

водних.бiоресурсiв. 

Мiжнародна науково –

практична kонференцiя, м. 

Киiв, 15 -17 травня 2018, 

Zubcov Elena, m.cor., Membru 

Comit.org., prezentare in plen 

 

2 zile 

3 Zubcov Elena, 

m.cor., prof., 

dr.hab., membru 

NACEE 

Ukraina, International Scientific and 

Practical Conference, May 22, 

2019, Mukachevo, Ukraine, 2019 

și sesiunea NACEE 

3 zile 

4 Zubcov Elena, 

m.cor., prof., 

dr.hab. 

România, 

Universitatea 

„Dunărea de Jos” 

din Galați 

Forumul pentru cooperare în 

regiunea Dunării, prezentarea 

investigațiilor in zona Dunării, 

moderator si prezentare 

3 zile 

5 Zubcov Elena, 

m.cor., prof., 

dr.hab., 

Bulat Dm, dr.,  

Bulat Dn, dr.  

 Bilețchi Lucia 

dr., Ciornea 

Victor  dr. 

Institutul Naţional 

de Cercetare-

Dezvoltare “Delta 

Dunării”, Tulcea, 

România 

International Symposium “Deltas 

and Wetlands” coorganizatori, o 

prezentareîn plen și 6 postere, 

inclusive  despre nivelul metalelor 

în pești și starea parazitară a 

ihtiofaunei 

3 zile 

6 Zubcov Elena, 

m.cor., prof., 

dr.hab. 

Ungureanu L. 

prof., dr.hab. 

Bilețchi Lucia dr.,  

România, 

Universitatea 

„Dunărea de Jos” 

din Galați 

Workshop, training și prezentarea  

investigațiilkor ecotoxicologice 

inclusiv a ihtiofaunei 

4 zile 

7 Zubcov Elena, Grecia, Kavala, ), Training și discuții privind 6 zile 
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m.cor., prof., 

dr.hab. 

 Ungureanu L. 

prof., dr.hab. 

Bilețchi Lucia dr., 

Andreev Nadejda, 

dr. 

Institutul de 

Tehnologie din 

Macedonia de Est 

şi Tracia 

(EMaTTech) 

investigațiilor ecotoxicologice 

8 Zubcov Elena, 

m.cor., prof., 

dr.hab. 

 

Ucraina, Kiev,  Comisia Nistreană, starea 

biodiversității  inclusiv ihtiofaunei 

și ecosistemelor din bazinul 

hidrografic a fl. Nistru 

2 zile 

9 Zubcov Elena, 

m.cor., prof., 

dr.hab. 

 

Ucraina, Odesa Comisia Nistreană, prezentarea 

proiectelor  

2 zile 

10 Zubcov Elena, 

m.cor., prof., 

dr.hab. 

 

Ucraina, Zalesciki Comisia Nistreană, întrunirea 

grupului de lucru pe probleme 

ecosistemelor  și biodiversității 

4 zile 

 

Anul 2018 

1 Zubcov Elena, 

m.cor., prof., 

dr.hab. 

Portugalia, Spania Vizita finanțată de OSCE, 

tematica: managementul 

ecosistemelor acvatice 

transfrontaliere și funcționarea 

hidrocentralelor pe aceste  

ecosisteme,  

7 zile 

3 Zubcov Elena, 

m.cor., prof., 

dr.hab., 

Germania În cadrul proiectului DANUBIUS 

PP1, Horizon 2020 

4 zile 

4 Zubcov Elena, 

m.cor., prof., 

dr.hab., 

Ukraina, Herson Міжнародна науково-практична 

конференція: “Eкологічні 

проблеми навколишнього 

середовища та раціонального 

природокористування в 

контексті сталого розвитку”, 

25-26 жовтня 2018, Херсон, 

raport plenar  

 

3 ZILE 

5 Zubcov Elena, 

m.cor., prof., 

dr.hab., 

ROMANIA Joint ESENIAS and DIAS 

Scientific Conference and 8th 

ESENIAS Workshop 

Management and sharing of IAS 

data to support knowledge-based 

decision making at regional level, 

26-28 September 2018, Bucharest, 

Romania, Din contul 

organizatorilor 

3zile 
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6 Zubcov Elena, 

m.cor., prof., 

dr.hab.,  

Kârgâztan Asambleia IPEN, Substanțe toxice 

în mediu, cu prezentarea 

raportului despre Hg în mediul de 

trai din RM,inclusiv in pești 

finanțată de IPEN, Din contul 

organizatorilor 

4 zile 

7 Zubcov Elena, 

m.cor., prof., 

dr.hab., 

Membru NACEE 

Ungaria Întrunire anuală NACEE, în 

calitate de membru al rețelei, cu 

prezentarea raportului despre 

investigații în acvacultură, 

finanțare din proiectul 

8.51.07.08A/PS 

3 zile 

 

 

Conducătorul  proiectului   m.c., prof., dr.hab. Elena Zubcov  _______ 

                              


