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Un morun de peste 100kg prins accidental de pescarii de pe brațul 
Borcea, a fost eliberat în urma acțiunilor comune dintre ANPA -DIAI și 

INCDPM 
Pescarii au fost plătiți conform procedurilor INCDPM pentru anunțarea autoritaților și 

predarea exemplarului de sturion capturat accidental (60lei/kg) 

 

În urma colaborării experților Institutului Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului (INCDPM) cu 

reprezentanții Agenției Național pentru Pescuit și Acvacultură 

– Direcția Inspecție Ape Interioare (ANPA-DIAI), după 

efectuarea acțiunilor de verificare a pescarilor autorizați de 

ANPA pentru pescuit în scopul predării exemplarelor de 

sturioni pentru a fi marcați ultrasonic și eliberați de catre 

echipa experților de la INCDPM, reprezentanții celor doua 

instituții au fost contactați de către pescari cu privire la 

prinderea accidentală unui morun de peste 100kg. 

 

 

Cele două entități, INCDPM și ANPA au 

redactat un proces verbal de capturare 

accidentală a morunului, cu pescarii în 

cauză, și au demarat acțiunea de marcare 

ultrasonică la punctul de lucru Fetești și 

eliberarea sturionului în mediul său natural. 

Pescarii care au anunțat capturarea 

accidentală a morunului au fost plătiți 

conform procedurilor INCDPM cu suma de 

60 lei/Kg în baza unei facturi emise de 

aceștia după cântărirea exemplarului de 

către experții INCDPM în prezența ANPA-

DIAI. Instituțiile în cauză își exprimă 

mulțumirile față de pescarii ce au anunțat 

capturarea accidentala a morunului și recomandă ca astfel de acțiuni să fie adoptate și de restul pescarilor 

comerciali. 



Experții INCDPM au demarat numeroase proiecte de 

monitorizare a speciilor protejate de sturioni, aceștia fiind 

marcați cu mărci ultrasonice și monitorizați continuu, 

începând cu anul 2011 și până în prezent, prin stațiile fixe 

de tip DKTB și DKMR-01T poziționate de la Porțile de Fier 

până la vărsarea Dunării în Marea Neagra , precum și a 

echipamentului mobil VR100.  

Această acțiune, a INCDPM-ANPA-DIAI, a fost realizată 

pentru prima dată de când autorizațiile de pescuit științific 

în scopul marcării ultrasonice au fost eliberate de  ANPA, al cărui președinte a limitat ilegal numărul de 

exemplare de sturioni pe care INCDPM îl poate marca și elibera. Această decizie a președintelui ANPA de 

a limita numărul de exemplare nu face decât să încurajeze braconajul și să conducă la fragmentarea 

datelor cu privire la monitorizarea comportamentului de migrație a speciilor de sturion și al evaluării 

corecte a stocurilor, riscând declanșând procedura de infrigement. 

Menționăm, încă odată, foarte buna colaborare dintre reprezentatul ANPA, biolog Marian Chiriac – 

director DIAI și reprezentantul INCDPM, director general Dr. Ing. DEĂK György, în vederea marcării 

ultrasonice și monitorizării speciilor de sturioni din Dunărea Inferioară, precum și de a obține un volum 

informațional util celor două instituții și nu în ultimul rând României în vederea conservării și găsirii unor 

soluții de a stopa diminuarea populației protejate de sturioni. 


