
                 HOTĂRÂRE   Nr. 1191 din 24 noiembrie 2010 

privind stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii şi a caviarului 

obţinut din activităţi de acvacultură şi de marcare prin etichetare a caviarului 

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI 

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 831 din 13 decembrie 2010 

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

    ART. 1 

    Prezenta hotărâre stabileşte sistemul de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătoriile din 

România şi a caviarului obţinut din activităţi de acvacultură, precum şi sistemul universal de 

etichetare a caviarului. 

    ART. 2 

    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: 

    a) autoritate competentă pentru operarea înregistrărilor din baza de date pentru Registrul CITES al 

loturilor de sturioni din crescătoriile din România - autoritatea publică teritorială pentru protecţia 

mediului, respectiv agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, iar pentru Rezervaţia Biosferei 

"Delta Dunării", Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"; 

    b) autoritatea competentă pentru atribuirea codurilor oficiale de înregistrare a unităţilor de 

procesare şi ambalare/reambalare a caviarului - autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, 

în calitate de autoritate de management CITES; 

    c) caviar - icre nefecundate ale speciilor aparţinând ordinului Acipenseriformes (sturioni sau peşti 

cu padelă) prelucrate; 

    d) caviar presat - caviar compus din icrele nefecundate ale unuia sau mai multor specii de sturioni 

sau peşti cu padelă, rezultate după procesarea şi prepararea caviarului de înaltă calitate; 

    e) codul-sursă - literă corespunzătoare sursei caviarului (de exemplu, W, C, F), definită în 

conformitate cu prevederile Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi 

floră pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1973, la care România a aderat prin 

Legea nr. 69/1994, cu modificările ulterioare; 

    f) container primar - cutie, borcan sau alt recipient care intră în contact direct cu caviarul; 

    g) container secundar - recipientul în care se amplasează containerele primare; 

    h) etichetă nereutilizabilă - orice etichetă sau marcă care sigilează containerul şi nu poate fi 

îndepărtată sau transferată la un alt container fără a fi deteriorată; eticheta va fi plasată astfel încât să 

permită vizualizarea oricărei deschideri a containerului; 

    i) număr de identificare a lotului - un număr care corespunde informaţiei legate de sistemul de 

comerţ al caviarului, folosit de fiecare unitate de procesare sau reambalare; 

    j) pui de o vară - pui de sturion produs în anul respectiv în ţară sau importat şi înregistrat până la 

sfârşitul acelui an; 

    k) remont - sturion aflat în anul premergător atingerii maturităţii sexuale; 

    l) reproducător - sturion care a atins maturitatea sexuală; 

    m) stocul de reproducere - totalitatea exemplarelor de sturioni, remonţi şi reproducători, dintr-o 

unitate de acvacultură, care sunt utilizaţi pentru reproducere; 

    n) unitate de procesare/ambalare - facilitate care deţine instalaţii pentru prima ambalare a 

caviarului într-un container primar; 

    o) unitate de reambalare - facilitate responsabilă de primirea şi reambalarea caviarului în noi 

containere primare. 



    ART. 3 

    Sistemul de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii este reprezentat de Registrul CITES 

al loturilor de sturioni din crescătoriile din România, care constă într-o bază de date on-line ce poate 

fi accesată pe pagina de internet www.ddni.ro/rosturgeons 

    ART. 4 

    Orice persoană fizică şi/sau juridică ce desfăşoară operaţiuni de creştere în captivitate a speciilor 

de sturioni sau care importă ori introduce pe teritoriul României din alt stat membru exemplare de 

sturioni în stare vie, pentru creştere în captivitate, are obligaţia de a transmite informaţiile necesare 

pentru a fi incluse în baza de date prevăzută la art. 3. 

    ART. 5 

    Registrul CITES prevăzut la art. 3 este constituit din: 

    a) baza de date a puilor de sturioni din crescătorii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1; 

    b) baza de date a sturionilor adulţi, remonţi şi reproducători, din crescătorii, al cărei model este 

prevăzut în anexa nr. 2. 

    ART. 6 

    Baza de date pentru Registrul CITES constă în: 

    a) fişele de înregistrare a loturilor de pui de sturioni de o vară produşi în ţară, importaţi sau 

introduşi pe teritoriul României din alt stat membru al Uniunii Europene, conform modelului 

prevăzut în anexa nr. 3; 

    b) fişele de înregistrare a remonţilor şi a reproducătorilor de sturioni crescuţi în ţară, importaţi sau 

introduşi pe teritoriul României din alt stat membru al Uniunii Europene, conform modelului 

prevăzut în anexa nr. 4; 

    c) fişele de înregistrare a icrelor obţinute de la sturionii de crescătorie, conform modelului prevăzut 

în anexa nr. 5. 

    ART. 7 

    (1) Fişele de înregistrare prevăzute la art. 6 lit. a) şi b) se completează de către persoanele fizice 

şi/sau juridice prevăzute la art. 4, pe propria răspundere. 

    (2) Fişele de înregistrare prevăzute la art. 6 lit. c) se completează de către persoanele fizice şi/sau 

juridice prevăzute la art. 4, împreună cu o persoană desemnată de către autoritatea competentă 

prevăzută la art. 2 lit. a). 

    (3) Fişele completate conform alin. (1) şi (2) se transmit către autorităţile competente prevăzute la 

art. 2 lit. a), în termen de 15 zile de la data producerii/introducerii exemplarelor în crescătorie. 

    (4) Autorităţile competente prevăzute la art. 2 lit. a) includ informaţiile primite în baza de date 

prevăzută la art. 3, în termen de 15 zile de la primirea fişelor de înregistrare. 

    ART. 8 

    (1) Fiecare exemplar femelă din loturile de sturioni care constituie stocul de reproducere, produse 

în ţară, importate sau introduse pe teritoriul României din alt stat membru al Uniunii Europene, se 

marchează individual, de către persoanele fizice şi/sau juridice prevăzute la art. 4, cu mărci de tip 

microcip de transmisie-recepţie automată, potrivit art. 66 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 

865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului 

(CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul 

comerţului cu acestea, pentru asigurarea trasabilităţii produselor provenite de la sturioni. 

    (2) Locul de implantare a mărcii este sub tegument, deasupra liniei laterale stângi, în apropierea 

capului. 

    (3) Costurile mărcilor prevăzute la alin. (1) se suportă de către persoanele fizice şi/sau juridice 

prevăzute la art. 4. 



    (4) În cazul obţinerii de produse din exemplarele de sturioni prevăzute la alin. (1), seria mărcii 

microcip a sturionului de la care provin produsele este specificată pe ambalajul acestora şi pe 

permisul de export/certificatul CITES. 

    ART. 9 

    (1) Sistemul universal de etichetare a caviarului constă în aplicarea unei etichete nereutilizabile pe 

fiecare container primar ce conţine caviar provenit de la speciile de Acipenseriforme, indiferent de 

mărimea acestuia şi indiferent dacă este ambalat sau reambalat de către o unitate de 

procesare/ambalare şi/sau reambalare. 

    (2) Prevederile prezentei hotărâri nu aduc atingere legislaţiei în vigoare privind etichetarea 

produselor de origine animală şi nici celei specifice din domeniul sanitar veterinar cu privire la 

obţinerea şi marcarea produselor de pescuit. 

    ART. 10 

    Sistemul de etichetare prevăzut la art. 9 alin. (1) se aplică tuturor cantităţilor de caviar, din mediul 

natural sau din acvacultură, produs pentru scopuri comerciale şi noncomerciale, atât pentru comerţul 

intern, cât şi pentru cel internaţional, pentru cantităţile importate, exportate, reexportate sau plasate 

pe piaţă în interiorul Uniunii Europene şi care atestă sursa legală a caviarului. 

    ART. 11 

    Eticheta nereutilizabilă este fixată pe fiecare container primar de către unitatea de 

procesare/ambalare şi/sau reambalare, astfel încât să-l sigileze şi să fie deteriorată la prima 

deschidere a acestuia. 

    ART. 12 

    Etichetele nereutilizabile sunt de două tipuri: 

    a) pentru caviarul ambalat de o unitate de procesare/ambalare din ţara de origine; 

    b) pentru caviarul reambalat de o unitate de reambalare dintr-o altă ţară. 

    ART. 13 

    (1) Eticheta nereutilizabilă prevăzută la art. 12 lit. a) (de exemplu, HUS/W/RO/2005/xxxx/yyyyy) 

trebuie să includă: 

    a) codul standard al speciilor, format din 3 litere pentru identificarea speciei de Acipenseriforme, 

prevăzut în anexa nr. 6 (de exemplu, "HUS" pentru Huso huso); 

    b) codul-sursă al caviarului; 

    c) codul ISO format din două litere pentru ţara de origine (de exemplu, RO pentru România); 

    d) anul recoltării; 

    e) codul oficial de înregistrare atribuit unităţii de procesare/ambalare de către autoritatea 

competentă prevăzută la art. 2 lit. b), format din 4 cifre (xxxx); 

    f) numărul de identificare a lotului de caviar, format din 4 cifre (yyyy), atribuit de către unitatea de 

procesare/ambalare. 

    (2) Eticheta nereutilizabilă prevăzută la art. 12 lit. b) (de exemplu, RUT/W/RU/2005/RO-

xxxx/yyyy) trebuie să includă: 

    a) codul standard al speciilor, format din 3 litere pentru identificarea speciei de Acipenseriforme, 

prevăzut în anexa nr. 6 (de exemplu, "RUT" pentru Acipenser ruthenus); 

    b) codul-sursă al caviarului; 

    c) codul ISO, format din două litere, pentru ţara de origine (de exemplu, RU pentru Federaţia 

Rusă); 

    d) anul reambalării; 

    e) codul oficial de înregistrare al unităţii de reambalare, care include codul ISO, format din două 

litere, al ţării în care se efectuează reambalarea, dacă aceasta diferă de ţara de origine (de exemplu, 

RO-xxxx); 



    f) numărul de identificare a lotului de caviar, format din 4 cifre (yyyy), atribuit de către unitatea de 

procesare/ambalare sau numărul permisului CITES de export ori al certificatului de reexport. 

    ART. 14 

    În condiţiile în care nu se face reambalarea caviarului, eticheta nereutilizabilă prevăzută la art. 12 

lit. a) se menţine pe containerul primar şi este suficientă, inclusiv în cazul reexportului. 

    ART. 15 

    (1) Etichetele nereutilizabile trebuie să fie autoadezive şi să fie lipite pe container astfel încât la 

deschiderea containerului acestea să fie deteriorate. 

    (2) Fiecare unitate de procesare/ambalare şi reambalare îşi stabileşte şi îşi produce propriile 

etichete nereutilizabile, respectând condiţiile prevăzute la art. 13, şi transmite modelul acestora către 

autoritatea competentă prevăzută la art. 2 lit. b). 

    ART. 16 

    Unităţile de procesare/ambalare şi/sau reambalare au obligaţia să tipărească etichetele 

nereutilizabile, conform modelului stabilit, şi să transmită autorităţii competente prevăzute la art. 2 

lit. b) codurile etichetelor folosite, în termen de 24 de ore de la utilizarea acestora. 

    ART. 17 

    Unităţile de procesare/ambalare şi/sau reambalare au obligaţia să ţină un registru al tuturor 

cantităţilor de caviar importate, exportate, reexportate, introduse pe teritoriul României din alt stat 

membru al Uniunii Europene, produse în crescătorii sau stocate. 

    ART. 18 

    Când caviarul este exportat sau reexportat, pe lângă descrierea conţinutului, în acord cu 

reglementările vamale, trebuie indicată cantitatea exactă de caviar pe fiecare container secundar. 

    ART. 19 

    Unităţile de procesare/ambalare şi/sau reambalare a caviarului, persoanele fizice şi/sau juridice 

care desfăşoară operaţiuni de creştere în captivitate a speciilor de sturioni ori cele care desfăşoară 

activităţi de export cu specimene de sturioni au obligaţia de a se înregistra la autoritatea competentă 

prevăzută la art. 2 lit. b), în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri sau de 

30 de zile de la începerea activităţii, după caz, precum şi de a transmite, fără întârzieri nejustificate, 

orice modificare legată de datele transmise în vederea înregistrării. 

    ART. 20 

    Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului are obligaţia de a păstra un registru 

cuprinzând unităţile de procesare/ambalare şi/sau reambalare a caviarului înregistrate şi de a 

transmite lista acestor unităţi şi codul oficial de înregistrare, precum şi modificările aferente 

secretariatului CITES şi Comisiei Europene, în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora. 

    ART. 21 

    Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului are obligaţia de a alcătui o listă a 

persoanelor fizice şi/sau juridice care desfăşoară operaţiuni de creştere în captivitate a speciilor de 

sturioni, în baza informaţiilor înregistrate în Registrul CITES prevăzut la art. 3, precum şi a celor care 

desfăşoară activităţi de export cu specimene de sturioni şi de a transmite secretariatului CITES 

această listă, precum şi modificări ulterioare ale acesteia, în termen de 30 de zile de la data 

înregistrării. 

    ART. 22 

    Respectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie condiţie necesară pentru eliberarea 

permiselor de import, de export sau a certificatelor de reexport ori a certificatelor pentru utilizare în 

interiorul Uniunii Europene pentru specimene de sturioni. 

    ART. 23 

    (1) Între autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin direcţia de specialitate, şi orice 

altă autoritate cu atribuţii în domeniul pescuitului, acvaculturii sturionilor, procesării caviarului 



trebuie să existe o cooperare efectivă şi continuă, bazată pe schimbul de informaţii pentru 

implementarea regulamentelor Comisiei Europene privind comerţul cu specii de floră şi faună 

sălbatică şi a prevederilor convenţiilor internaţionale privind conservarea speciilor de floră şi faună 

sălbatică la care România este parte. 

    (2) Autorităţile cu atribuţii de control privind respectarea reglementărilor din domeniul acvaculturii 

sturionilor, procesării şi/sau ambalării caviarului au obligaţia de a transmite autorităţii publice 

centrale pentru protecţia mediului, la solicitarea acesteia sau în conformitate cu prevederile 

protocoalelor de colaborare încheiate cu aceasta, informaţiile pe care le deţin privind controalele 

efectuate, cazurile de încălcare ale dispoziţiilor prezentei hotărâri şi modul de sancţionare a acestor 

încălcări. 

    ART. 24 

    (1) Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează: 

    a) nerespectarea obligaţiei de a transmite informaţiile necesare pentru a fi incluse în baza de date 

prevăzută la art. 3, cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei pentru persoane fizice şi de la 5.000 lei 

la 20.000 lei pentru persoane juridice; 

    b) nerespectarea obligaţiei de a marca fiecare exemplar femelă din loturile de sturioni care 

constituie stocul de reproducere, precum şi nespecificarea pe ambalajul containerului de caviar a 

seriei mărcii microcip a sturionului de la care provin produsele, cu amendă de la 1.000 lei până la 

5.000 lei pentru persoane fizice şi de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane juridice; 

    c) nerespectarea de către unitatea de procesare/ambalare şi reambalare a caviarului a obligaţiei de a 

transmite autorităţii competente prevăzute la art. 2 lit. b) a modelului etichetelor nereutilizabile, 

precum şi a codurilor etichetelor folosite, cu amendă de la 2.000 lei la 8.000 lei; 

    d) nerespectarea de către unitatea de procesare/ambalare şi reambalare a caviarului a obligaţiei de a 

ţine un registru al tuturor cantităţilor de caviar importate, exportate, reexportate, introduse pe 

teritoriul României din alt stat membru, produse în crescătorii sau stocate, cu amendă de la 5.000 lei 

la 20.000 lei. 

    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către 

personalul împuternicit cu atribuţii de control din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu şi Agenţiei 

Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, conform competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare. 

    ART. 25 

    (1) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 24 se completează cu prevederile 

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (2) Prevederile art. 24 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri. 

    ART. 26 

    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

                  PRIM-MINISTRU 

                     EMIL BOC 

 

                       Contrasemnează: 

                       p. Ministrul mediului şi pădurilor, 

                       Cristian Apostol, 

                       secretar de stat 

 

                       Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, 

                       Valeriu Tabără 

 



                       p. Preşedintele Autorităţii Naţionale 

                       Sanitare Veterinare şi pentru 

                       Siguranţa Alimentelor, 

                       Corneliu Ceică 

 

                       Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene, 

                       Bogdan Mănoiu 

 

                       Ministrul finanţelor publice, 

                       Gheorghe Ialomiţianu 

 

    Bucureşti, 24 noiembrie 2010. 

    Nr. 1.191. 

 

    ANEXA 1 

 

    Registrul CITES - Baza de date a puilor de sturioni din crescătorii 

 

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

    A - Seria PIT a reproducătorilor 

        PIT tag number of broodfish 

    B - Persoana înregistratoare/Instituţia 

        Registering person/Agency 

 ______________________________________________________________________________ 

| Societatea| Specia/ |Staţia de  |Data     |Destinaţia |Număr | A |Probe  | B | 

|           | Hibrid  |reproducere|eclozării|           |      |   |de ADN |   | 

|           |         |           |(luna/   |           |      |   |       |   | 

|           |         |           |anul)    |           |      |   |       |   | 

|___________|_________|___________|_________|___________|______|___|_______|___| 

| Company   | Species/|Hatchery   |Hatching |Destination|Number|   |DNA    |   | 

|           | Hybrid  |           |date     |           |      |   |samples|   | 

|           |         |           |(mounth/ |           |      |   |       |   | 

|           |         |           |year)    |           |      |   |       |   | 

|___________|_________|___________|_________|___________|______|___|_______|___| 

|           |         |           |         |           |      |   |       |   | 

|___________|_________|___________|_________|___________|______|___|_______|___| 

|           |         |           |         |           |      |   |       |   | 

|___________|_________|___________|_________|___________|______|___|_______|___| 

|           |         |           |         |           |      |   |       |   | 

|___________|_________|___________|_________|___________|______|___|_______|___| 

|           |         |           |         |           |      |   |       |   | 

|___________|_________|___________|_________|___________|______|___|_______|___| 

|           |         |           |         |           |      |   |       |   | 

|___________|_________|___________|_________|___________|______|___|_______|___| 

 

    Figura 1Lex: Registrul CITES - Baza de date a puilor de sturioni din crescătorii 

 

    ANEXA 2 



 

    Registrul CITES - Baza de date a sturionilor adulţi (remonţi şi reproducători) din crescătorii 

 

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

    A - Ferma/Crescătoria 

        Growing farm 

    B - Provenienţa 

        Origin 

    C - Generaţia (anul) 

        Generation (year) 

    D - Persoana înregistratoare/Instituţia 

        Registering person/Agency 

    E - Data recoltării gonadelor 

        Gonad harvesting date 

    F - Icre obţinute (kg) 

        Eggs obtained (kg) 

    G - Persoana înregistratoare/Instituţia 

        Registering person/Agency 

 ______________________________________________________________________________ 

| Societatea | A|Specia/ | B| C|Data    |Destinaţia |Marca|Sex|LS  | D| E| F| G| 

|            |  |Hibrid  |  |  |marcării|           |PIT  |   |(cm)|  |  |  |  | 

|____________|__|________|__|__|________|___________|_____|___|____|__|__|__|__| 

| Company    |  |Species/|  |  |Date of |Destination|PIT  |Sex|SL  |  |  |  |  | 

|            |  |Hybrid  |  |  |tagging |           |tag  |   |(cm)|  |  |  |  | 

|____________|__|________|__|__|________|___________|_____|___|____|__|__|__|__| 

|            |  |        |  |  |        |           |     |   |    |  |  |  |  | 

|____________|__|________|__|__|________|___________|_____|___|____|__|__|__|__| 

|            |  |        |  |  |        |           |     |   |    |  |  |  |  | 

|____________|__|________|__|__|________|___________|_____|___|____|__|__|__|__| 

|            |  |        |  |  |        |           |     |   |    |  |  |  |  | 

|____________|__|________|__|__|________|___________|_____|___|____|__|__|__|__| 

|            |  |        |  |  |        |           |     |   |    |  |  |  |  | 

|____________|__|________|__|__|________|___________|_____|___|____|__|__|__|__| 

|            |  |        |  |  |        |           |     |   |    |  |  |  |  | 

|____________|__|________|__|__|________|___________|_____|___|____|__|__|__|__| 

 

    Figura 2Lex: Registrul CITES - Baza de date a sturionilor adulţi (remonţi şi reproducători) din 

crescătorii 

 

    ANEXA 3 

 

    MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 

    Autoritatea Naţională de Management CITES 

    Registrul CITES al sturionilor din crescătoriile din România 

 

    Fişa de înregistrare a loturilor de pui de sturioni de o vară produşi în ţară, importaţi sau introduşi 

pe teritoriul României din alt stat membru al Uniunii Europene 

 



    Data înregistrării:      Societatea producătoare/importatoare: 

 ______________________________________________________________________________ 

|Nr. |Specia/|Număr de |Staţia de   |Marcajul  |Data     |Destinaţia|Factura/  | 

|crt.|Hibrid |exemplare|reproducere/|părinţilor|naşterii/|şi numărul|Declaraţia| 

|    |       |         |Crescătoria |(Seria    |eclozării|de        |vamală    | 

|    |       |         |din ţară sau|microcip) |(luna/   |exemplare |(nr. doc./| 

|    |       |         |străinătate |Femela    |anul)    |1.        |data)     | 

|    |       |         |            |Masculii  |         |2.        |          | 

|    |       |         |            |          |         |3.        |          | 

|    |       |         |            |          |         |...       |          | 

|____|_______|_________|____________|__________|_________|__________|__________| 

|    |       |         |            |          |         |          |          | 

|____|_______|_________|____________|__________|_________|__________|__________| 

|    |       |         |            |          |         |          |          | 

|____|_______|_________|____________|__________|_________|__________|__________| 

|    |       |         |            |          |         |          |          | 

|____|_______|_________|____________|__________|_________|__________|__________| 

|    |       |         |            |          |         |          |          | 

|____|_______|_________|____________|__________|_________|__________|__________| 

 

              Numele                Funcţia             Semnătura 

             ........              .........           ........... 

 

    ANEXA 4 

 

    MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 

    Autoritatea Naţională de Management CITES 

    Registrul CITES al sturionilor din crescătoriile din România 

 

    Fişa de înregistrare a remonţilor şi reproducătorilor de sturioni crescuţi în ţară, importaţi sau 

introduşi pe teritoriul României din alt stat membru al Uniunii Europene 

 

    Data înregistrării:      Societatea producătoare/importatoare: 

 ______________________________________________________________________________ 

|Nr. | Specia/ |Provenienţa| Ferma de| Generaţia| Seria   | Data    | Sex| LS  | 

|crt.| Hibrid  |           | creştere| (anul)   | mărcii  | marcării|    | (cm)| 

|    |         |           |         |          | microcip|         |    |     | 

|____|_________|___________|_________|__________|_________|_________|____|_____| 

|    |         |           |         |          |         |         |    |     | 

|____|_________|___________|_________|__________|_________|_________|____|_____| 

|    |         |           |         |          |         |         |    |     | 

|____|_________|___________|_________|__________|_________|_________|____|_____| 

|    |         |           |         |          |         |         |    |     | 

|____|_________|___________|_________|__________|_________|_________|____|_____| 

|    |         |           |         |          |         |         |    |     | 

|____|_________|___________|_________|__________|_________|_________|____|_____| 

 

              Numele                Funcţia             Semnătura 



             ........              .........           ........... 

 

    ANEXA 5 

 

    MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 

    Autoritatea Naţională de Management CITES 

    Registrul CITES al sturionilor din crescătoriile din România 

 

    Fişa de înregistrare a icrelor obţinute de la sturioni de crescătorie 

 

    Data recoltării:          Societatea producătoare: 

 ______________________________________________________________________________ 

|Nr. | Specia/| Provenienţa| Seria   | Generaţia | Greutatea | LS   | Icre     | 

|crt.| Hibrid |            | mărcii  | (anul)    | (kg)      | (cm) | obţinute | 

|    |        |            | microcip|           |           |      | (g)      | 

|____|________|____________|_________|___________|___________|______|__________| 

|    |        |            |         |           |           |      |          | 

|____|________|____________|_________|___________|___________|______|__________| 

|    |        |            |         |           |           |      |          | 

|____|________|____________|_________|___________|___________|______|__________| 

|    |        |            |         |           |           |      |          | 

|____|________|____________|_________|___________|___________|______|__________| 

|    |        |            |         |           |           |      |          | 

|____|________|____________|_________|___________|___________|______|__________| 

 

       Recoltarea s-a făcut 

           în prezenţa: 

    Agenţia pentru Protecţia     Numele         Funcţia      Semnătura 

             Mediului           ........       .........    ............ 

 

    ANEXA 6 

 

    Codurile pentru identificarea speciilor de Acipenseriforme, hibrizilor şi amestecului de specii 

 

 ______________________________________________________________________________ 

|                              Specia                               | Codul    | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Acipenser baerii                                                  | BAE      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Acipenser baerii baicalensis                                      | BAI      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Acipenser brevirostrum                                            | BVI      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Acipenser dabryanus                                               | DAB      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Acipenser fulvescens                                              | FUL      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Acipenser gueldenstaedtii                                         | GUE      | 



|___________________________________________________________________|__________| 

| Acipenser medirostris                                             | MED      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Acipenser mikadoi                                                 | MIK      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Acipenser naccarii                                                | NAC      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Acipenser nudiventris                                             | NUD      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Acipenser oxyrhynchus                                             | OXY      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Acipenser oxyrhynchus desotoi                                     | DES      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Acipenser persicus                                                | PER      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Acipenser ruthenus                                                | RUT      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Acipenser schrencki                                               | SCH      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Acipenser sinensis                                                | SIN      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Acipenser stellatus                                               | STE      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Acipenser sturio                                                  | STU      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Acipenser transmontanus                                           | TRA      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Huso dauricus                                                     | DAU      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Huso huso                                                         | HUS      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Polyodon spathula                                                 | SPA      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Psephurus gladius                                                 | GLA      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi                                 | FED      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Pseudoscaphirhynchus hermanni                                     | HER      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Pseudoscaphirhynchus kaufmanni                                    | KAU      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Scaphirhynchus platorynchus                                       | PLA      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Scaphirhynchus albus                                              | ALB      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Scaphirhynchus suttkusi                                           | SUS      | 

|___________________________________________________________________|__________| 

| Amestec de specii (numai pentru caviar "presat")                  | MIX      | 



|___________________________________________________________________|__________| 

| Exemplare de hibrizi: cod pentru speciile de masculi x cod pentru | YYYx XXX | 

| speciile de femele                                                |          | 

|___________________________________________________________________|__________| 

 

                              --------------- 


