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INFORMATII  PERSONALE 

Nume:   

Adresa:  

 

Telefon 

Fax 

E-mail 

Nationalitatea 

 
Data nasterii 

 

 
 
 

ANTON EUGEN 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina “Grigore Antipa”  900 581 
Constanta, Romania 
 

(40) 241 54.08.70   /  (40) 724 54.92.90 
(40) 241 83.12.74 
eugen@alpha.rmri.ro    
Romana 
 
21 aprilie 1952 

EXPERIENTA 

PROFESIONALA 
 

• Perioada de la - la) 

• Numele si adresa 
angajatorului 

• Tipul activitatii sau 
sectorul de activitate 

• Functia sau postul 
ocupat 

• Principalele activitati si 
responsabilitati 

2007 - prezent 
Institutul National de Cercetare Dezvoltare Marina “Grigore Antipa” Constanta,  
 
Centrul de formare şi perfecţionare în domeniul pescăresc, Romania 
Curs de instruire 
 
Director de studii, decizia nr. 16/2007  
 
Organizarea cursurilor de formare in meseriile “pescar” si “piscicultor 
Lector cursuri “Metode, tehnici si tehnologii de pescuit 

  

• Perioada de la - la) 

• Numele si adresa 
angajatorului 

• Tipul activitatii sau 
sectorul de activitate 

• Functia sau postul 
ocupat 

• Principalele activitati si 
responsabilitati 

2000 -  prezent 
Institutul National de Cercetare Dezvoltare Marina “Grigore Antipa” Constanta, 
Romania 
 
Cercetare stiintifica 
 

Cercetator stiintific II 
 

Responsabilitati in activitati de cercetare, din urmatoarele domenii:  
- evaluarea starii resurselor pescaresti si populatiilor de delfín; 
- evaluarea  impactului exploatarii asupra resurselor pescaresti si 

populatiilor de delfín; 
- determinarea selectivitatii uneltelor de pescuit;   

       -      proiectarea si realizarea echipamentelor de pescuit destinate evaluarii   
              starii resurselor pescaresti;  
       -     statistică pescărească; 
       -     evaluarea extinderi deseurilor marine, evaluare sortimentală/ cantitativa  
              si identificarea poluatorilor; 

-      elaborarea de propuneri de masuri si recomandari privind protejarea si  
       conservarea biodiversitatii si habitatelor specifice acestora; 
 

si lector cursuri “Metode, tehnici si tehnologii de pescuit pentru atestarea 
personalului din sectorul pescaresc si inspectia piscicola.. 

 



• Perioada de la - la) 

• Numele si adresa 
angajatorului 

• Tipul activitatii sau 
sectorul de activitate 

• Functia sau postul 
ocupat 

• Principalele activitati si 
responsabilitati 

1988 la  1999 
Institutul National de Cercetare Dezvoltare Marina “Grigore Antipa” 
Constanta, Romania 

 

Cercetare stiintifica 
 

Cercetator stiintific III, responsabil “Colectiv de unelte si tehnologii 
de pescuit”. 
 

Coordonator al activitatilor de proiectare, testare si confectionare 
de: 

- echipamente de pescuit comercial (traule, taliene, setci); 
- echipamente de pescuit destinate activitatilor de cercetare 

(traul pentru puiet, traul de fund pentru calcan, dragi, navod 
de plaja, setci pentru specii de pesti pelagici si demersali); 
 

                                          si responsabilitati in elaborarea studiilor de: 

                                      -     evaluare a starii resurselor pescaresti si populatiilor de delfín; 
                               -     evaluare a  impactului exploatarii asupra resurselor pescaresti si  
                                     populatiilor de delfín; 

                                            -     determinare a selectivitatii uneltelor de pescuit;   
                                            -     fundamentare a legislatiei in domeniu. 

 

• Perioada de la - la) 

• Numele si adresa 
angajatorului 

• Tipul activitatii sau 
sectorul de activitate 

• Functia sau postul 
ocupat 

• Principalele activitati si 
responsabilitati 

 

1982 a 1987 
 
Institutul Roman de Cercetari Marine Constanta, Romania 

 

Cercetare stiintifica 
 
Cercetator stiintific  
 
 

Activitati in domeniul perfectionarii tehnologiilor de constructie si  
exploatare a uneltelor de pescuit oceanic. 
Coordonare activitati de proiectare, confectionare si testare 
prototipuri [traule pelagice cu parametrii tehnico-functionali 
imbunatatiti (deschideri orizonta/verticale de pana la 80/100 m si , 
traule de fund destinate capturarii speciilor demersale cu valoare 
economica ridicata) 

 

  

 

• Perioada de la - la) 

• Numele si adresa 
angajatorului 

• Tipul activitatii sau 
sectorul de activitate 

 

• Functia sau postul 
ocupat 

• Principalele activitati si 
responsabilitati 

1978-1982 

 

Intreprinderea de Pescuit Oceanic  Tulcea 
 
Pescuit si prelucrarea pestelui cu nave trauler uzina. 
Sectorul de activitate - Oceanul Atlantic de NV si SV 
 
Inginer tehnolog 
 
Coordonarea activitatilor de productie: 

- asigurarea desfasurarii in conditii optime a proceselor 
tehnologice (prelucrarea capturilor de peste sub forma 
congelata, faina si ulei de peste) 



- asigurarea functionarii la parametrii optimi a 
echipamentelor si instalatiilor de pescuit. 

- cursuri de instruire cu personalul de la compartimentul 
pescuit-prelucrare.  

 

EDUCATIE SI FORMARE  
 

• Perioada (de la  – la) 

 

• Institutia 

 

• Domeniul studiat 

 

 

 

 

 
 

• Tipul calificarii/diploma 
obtinuta  

• Nivelul de clasificare a 
formei de 

instruire/învatamânt  

2013 
 
IO-BAS Varna – Bulgaria, INCDM -  Constanţa si IRF Helsinki - 
Finlanda 
 
Curs de evaluare a stocurilor de pesti in expeditiile stiintifice si 
metode holistice (IO-BAS Varna-Bulgaria) 
Curs de evaluare a stocurilor de pesti in teren si in laborator  
(INCDM -  Constanţa) 
Curs de statistcă pescărească „Metode statistice folosite în 
prelucrarea datelor economice şi tehnice din pescării” (IRF Helsinki 
- Finlanda). 

 
Certificate de absolvire 

 

• Perioada (de la  – la) 
 

• Institutia 
 

• Domeniul studiat 

 

• Tipul calificarii/diploma 
obtinuta  

• Nivelul de clasificare a 
formei de 

instruire/învatamânt  

 
2010 
 
SISTEME DE MANAGEMENT PEGAS Tîrgu Mureş 
 

curs de perfectionare pentru ocupatia “Auditor intern”  
 
diplomă de absolvire PAI-ICDM-2339 

 

 

• Perioada (de la  – la) 
 

• Institutia 
 

• Domeniul studiat 

 

• Tipul calificarii/diploma 
obtinuta  

• Nivelul de clasificare a 
formei de 

instruire/învatamânt  

 
2007 
 
CFDPR Constanta 
 

curs de perfectionare pentru ocupatia “formator  
 
certificat de absolvire seria E, nr. 0020394 MMFES si MECT 
 
 

 

• Perioada (de la  – la) 

• Institutia 

• Domeniul studiat 

• Tipul calificarii/diploma 

 
2006 
Universitatea GALATI 
Curs pentru managementul durabil al pescariilor din Romania 
 



obtinuta  

• Nivelul de clasificare a 
formei de 

instruire/învatamânt  

certificat de absolvire 
 
 
 
 

    

• Perioada (de la  – la) 

• Institutia 

 
 

• Domeniul studiat 

 
 

• Tipul calificarii/diploma 

 obtinuta  

• Nivelul de clasificare a 
formei de 

instruire/învatamânt  

 

• Perioada (de la  – la) 

• Institutia 

 

• Domeniul studiat 

 

 

 

• Tipul calificarii/diploma 
obtinuta  

• Nivelul de clasificare a 
formei de 

instruire/învatamânt 

2001  
Universitatea Politehnica Bucuresti si 
INCDM Constanta 
 

Managementul proiectelor de cercetare si 
Training course cetacean monitoring in Black Sea/decembrie 2001 
 
 
 Diploma de absolvire 
 
 
 
 
 

2001 - 2006 
Universitatea “Dunarea de Jos” Galati 
 
“Identificarea cailor pentru ameliorarea efectului perturbator al 
actualelor sisteme de pescuit si solutii eficiente ecologic pentru 
asigurarea exploatarii durabile a resurselor pescaresti din zona 
romaneasca a Marii Negre” 
 
Teza de doctorat / doctor in “Inginerie industriala” 
 
 
 

    
 

• Perioada (de la  – la) 

• Institutia 

• Domeniul studiat  

• Tipul calificarii/diploma 
obtinuta  

• Nivelul de clasificare a 
formei de 

instruire/învatamânt 

 
1987 
Academia de Stiinte Agricole Bucuresti 
Tehnologii moderne in cercetarea stiintifica 
 

Curs / diploma de absolvire 

 

  • Perioada (de la  – la) 

• Institutia 

• Domeniul studiat 

 

• Tipul calificarii/diploma 
obtinuta  

• Nivelul de clasificare a 
formei de 

instruire/învatamânt 

 
1984 
Institutul de Cercetari Marine Constanta 
 

Informare si documentare din literature stiintifica si tehnica 
 
Curs / diploma de absolvire 
 



 

 

• Perioada (de la  – la) 
 

• Institutia 

• Domeniul studiat 

• Tipul calificarii/diploma 
obtinuta  

• Nivelul de clasificare a 
formei de 

instruire/învatamânt  

1974-1978 
 
Facultatea de Tehnologia si Chimia Produselor Alimentare si 
Tehnica Piscicola, Universitatea “Dunarea de Jos:” Galati 
Facultate / inginer piscicol 
 
 
 
 

 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE 
 

• Limba materna 

• Limbi straine 
cunoscute: 

• abilitatatea de a citi: 

• abilitatea de a scrie:  

• abilitatea de a vorbi: 

Romana 
 
(excelent – E, bine – B, satisfacator – S) 
  
franceza – B, engleza-S, rusa-S 
 franceza – B, engleza-S, rusa-S 
franceza – B, engleza-S, rusa-S 

 
 

Aptitudini si competente sociale 

 

  

Desfasor o activitate de cercetare in care munca in echipa este 
esentiala; de asemenea sunt necesare contacte permanente cu 
specialisti din tara si strainatate, comunicarea avand un rol 
important. Activitatea desfasurata in cadrul Centrului de 
perfectionare solicita abilitati de comunicare atat cu cursantii cat si 
cu lectorii. 

 

Aptitudini si competente organizatorice. Identificarea cerintelor de cercetare in domeniu 
                                         Pregatirea de propuneri de proiecte. 
                                            Coordonarea si implementarea proiectelor de cercetare in domeniu. 

 

  

Identificarea si ameliorarea efectelor functionarii uneltelor de 
pescuit asupra biodiversitatii si habitatelor specifice acestora 
Cunoaşterea stării resurselor pescaresti si populatiilor de delfini. 
Proiectarea si realizarea tehnicior de pescuit pentru prelevarea 
probelor de peste si stabilirea impactului exploatarii.  
Utilizarea/intretinerea tehnologiilor de pescuit. 
 

                                    
Aptitudini si competente tehnice 

 

 

  

Utilizare PC: Word, Excel, Photo Editor, Internet, Paint, Power 
Point 
Prelucrare date:  Emerald Network Software version 1.1, Sipam for 
Windows, AquaCalc, Natura 2000 Software 
Utilizare echipamente si instalatii de pescuit, confectionare si 
reparare unelte de pescuit. 

  

  



Contributii in domeniul protectiei mediului 
                                        Evaluarea stării resurselor pescăreşti şi populaţiilor de delfini. 
                                        Solutii tehnice pentru diminuarea impactului activitatilor de pescuit   
                                        asupra resurselor pescăreşti şi populaţiilor de delfini 

 

 

  

Modernizarea uneltelor şi optimizarea efortului la condiţiile   
actualele de pescuit; 
Managementul şi potenţialul impact al deşeurilor asupra 
ecosistemului marin; 
Fundamentare legislaţiei naţională în domeniul gestionarii şi 
conservării resurselor pescăreşti şi populaţiilor de delfini. 
 

 

Experienta acumulata (inclusive manageriala) in proiecte nationale/international  
 

A. Proiecte conduse  

Nr 
crt 

Denumirea proiectului, nr.contract şi valoarea acestuia Funcţia  
deţinută 

Perioada de 
desfăşurare 

1. Proiect FP-7: CREAM/2011 - Coordinating research in support to   
application of EAF (Ecosystem Approach to Fisheries) and 
management advice in Mediterranean and Black Seas: Contract 
nr. 265648/01.06.2011. Valoare contract = 13.482 euro .  

Responsabil  2011 -  2014 

2. Proiect FP-7: CLEANSEA/2013 – Towards a Clean, Litter-Free 
European Marine Environment through Scientific Evidence, 
Innovative Tools and Good Governance. Contract nr. 
308370/01.01.2013. Valoare contract = 33.134 euro.  

Responsabil 2013- 2015 

3. Proiect PCIP/1988 – “Perfecționarea tehnologiilor de constructive 
și exploatare a uneltelor de pescuit oceanic”. Contract nr. 
153/1988-IPO Tulcea. Valoare contract = 600.000 lei (echivalent 
181.818 dolari).  

Responsabil 1988 – 1991 

4. Proiect MMGA/2005 - Protecţia ecosistemului marin în contextul 
implementării Convenţiei de la Bucureşti şi a altor convenţii 
internaţionale. Tema/Studiul - “Implementarea componentelor 
Planului Naţional de Acţiune pentru Conservarea Delfinilor privind 
monitorizareaa eşuărilor şi a capturilor complementare. Contract 
nr. 3781//2005. Valoare contract 129.000 lei (echivalent 35.081 
euro).  

Responsabil 2005 - 2006 

5. Proiect MMGA/2007 - Protecţia ecosistemului marin în contextul 
implementării Convenţiei de la Bucureşti şi a altor convenţii 
internaţionale. Studiul “Realizarea sistemului de monitoring 
operaţional a capturilor accidentale şi a eşuărilor delfinilor în zona 
românească, stabilirea căilor pentru diminuarea impactului 
echipamentelor de pescuit”. Contract nr. 3150//2007. Valoare 
contract 80.000 lei (echivalent 22.159 euro). 

Responsabil 2007 

6. Proiect Nucleu 09 32 06/2009 „Reducerea impactului exploatării 
bioresurselor marine prin elaborarea de soluţii eficiente ecologic”. 
Contract nr. 32 N/27.02.2009. Valoare contract =150.000 lei 
(echivalent 35.500 euro), cu următoarele faze: Faza 1: Evaluarea 
extinderii spaţiale a activităţilor de pescuit şi  Faza 2: Conservarea 
diversităţii resurselor pescăreşti prin dimensionarea optimă a 
efortului de pescuit. 

Responsabil 2009 

7. Proiect Nucleu 09 32 06/2012 „Reducerea impactului exploatării 
bioresurselor marine prin elaborarea de soluţii eficiente ecologic”. 

Responsabil 2012 



Contract nr. 32 N/27.02.2012 cu Act aditional nr. 1/19.01.2012. 
Valoare contract =547.000 lei (echivalent 121.840 euro), cu 
următoarele faze: Faza 1: Stabilirea stării de conservare a 
principalelor specii de peşti, Faza 2:  Evaluarea ponderii capturilor 
complementare de delfini în relaţie cu efortul de pescuit şi 
caracteristicile setcilor utilizate, Faza 3: Promovarea pescuitului 
responsabil prin ameliorarea efectelor funcţionale adverse ale 
uneltelor de pescuit asupra bioresurselor marine şi habitatelor 
acestora, Faza 4: Protejarea generaţiilor tinere de peşti prin 
îmbunătăţirea selectivităţii uneltelor de pescuit şi Faza 5: 
Monitoringul capturilor accidentale şi al esuarilor delfinilor în 
sectorul românesc, experimentarea mijloacelor tehnice pentru 
diminuarea mortalităţilor induse de activitatea pescărească. 

8. Proiect Nucleu 09 32 06/2013 „Reducerea impactului exploatării 
bioresurselor marine prin elaborarea de soluţii eficiente ecologic”. 
Contract nr. 32N/27.02.2013 cu Act adiţional nr. 2/29.03.2013. 
Valoare contract = 200.000 lei (echivalent 44.596 euro), cu 
următoarele faze: Faza 1: Stabilirea metodologiei pentru 
determinarea stării de conservare a populaţiilor de delfini de la 
litoralul romanesc şi a soluţiilor eficiente diminuării impactului 
pescăriilor şi  Faza 2: Evaluarea stării actuale a populaţiilor de 
delfini de la litoralul româânesc ameninţate de pescuitul industrial. 

Responsabil 2013 

B.  Proiecte în care candidatul a fost membru cu responsabilităţi în echipă de lucru 

1.  Proiect LIFE00NAT/RO/2001 - Conservation of Dolphins from the 
Romanian Blak Sea Waters. Contract nr. 194/2001. Valoare 
contract 400.000 euro. 

Membru în 
echipa 
proiectului 

2001 - 2004 

2. Proiect  ACCOBAMS/2006  - Assessment of the extent of present 
cetacean by - catch and strandings in the Romanian Black Sea 
area. Contract nr. 11/2006. Valoare contract 15.000 euro.  

Membru în 
echipa 
proiectului 

2006 – 2007 

3. Proiect ANPA/UE: Romanian National Programme for Collection 
of Fisheries. Contract nr. 1591/14.05.2009.  
Valoare contract = 396.705 euro. 

Membru în 
echipa 
proiectului 

2009 

4. Proiect ACCOBAMS  - Development of National Network for 
Identyfyng Relevant Measures for itingation the Adverse Impact of 
Fiseheries – 2010. Contract nr 02/2010. Valoare contract = 
15.000 euro.  

Membru în 
echipa 
proiectului 

2010 

13. Proiect  ANPA/UE: Romanian National Programme for Collection 
of Fisheries . Contract nr. 1191/14.05.2010.  
Valoare contract = 454.613 euro. 

Membru în 
echipa 
proiectului 

2010 

5. Proiect ANPA/UE: Romanian National Programme for Collection 
of Fisheries. Contract nr. 1158/18.01.2011. Valoare contract = 
442.613 euro. 

Membru în 
echipa 
proiectului 

2011 

6. Proiect CE/CBC/2011 - Strengthening the regional capacity to 
support the sustainable management of the Black Sea Fisheries – 
(SRCSSMBSF). Contract nr. 88/2011. Valoare contract = 
486.409 euro.  

Membru în 
echipa 
proiectului 

2011- 2013 

7. Proiect FP7: PERSEUS/2011 – Policy Oriented Marine 
Environmental Research in the Southern European Seas. Contract 
nr. 287600. Valoare contract = 248.333 euro.  

Membru în 
echipa 
proiectului 

2011- 2015 

8. Proiect ANPA/UE: Romanian National Programme for Collection 
of Fisheries.  Contract nr. 1158/18.01.2011 cu Act adiţional 
1/24.04.2012. Valoare contract = 302.099 euro. 

Membru în 
echipa 
proiectului 

2012 



9. Proiect  ANPA/UE: Romanian National Programme for Collection 
of Fisheries.  Contract nr.1158/18.01.2011 cu Act adiţional 
04.11.2013. Valoare contract = 299.981 euro. 

Membru în 
echipa 
proiectului 

2013 

10. Proiect FP7: MareFrame/2014: Co-creating Ecosystem-based 
Fisheries Management Solutions. Contract nr.613571-2014. 
Valoare contract 130.058 euro.  

Membru în 
echipa 
proiectului 

2014 - 2017 

11.  Proiect PCIP/1982 - Perfecţionarea tehnologiilor de construcţie și 
exploatare a uneltelor de pescuit oceanic. Contract nr. 153/1982 – 
1987 IPO Tulcea. Valoare contract 150.000 lei /an (echivalent 
42.857 dolari/an).  

Membru în 
echipa 
proiectului 

1982 – 1987 

12. Proiect CEEX AGRAL/2002 – Soluții pentru relansarea 
pescuitului peștilor demersali din Marea Neagră. Contract nr. 
144/24.09.2002. Valoare contract 3.103.500.000 lei (echivalent 
92.221 dolari).  

Membru în 
echipa 
proiectului 

2002 – 2005 

13. Proiect Nucleu PN 03-140303/2003 „Evaluarea stării populaţiilor 
de peşti pelagici gregari marini în context transfrontalier. Contract 
nr. 0314/2003. Valoare contract 24.000.000 lei (echivalent 
72.730  dolari).  

Membru în 
echipa 
proiectului 

2003 – 2005 

14. Proiect CEEX-CERES/2006 – Protejarea, dezvoltarea, produselor 
culturale cu relevanţă la nivel european, în scopul dezvoltării 
durabile a spaţiului rural din zona Dobrogei (DOBROCULT). 
Contract CEEX-06-8-68/2006. Valoare contract 70.000 lei 
(echivalent 10.000 euro).  

Membru în 
echipa 
proiectului 

2006 

15. Proiect Nucleu PN 06-280302/2006 „Dinamica factorilor de mediu 
şi influenţa lor asupra stării şi diversităţii resurselor pescăreşti 
marine”.  Valoare contract 376.000 lei (echivalent 94.550 euro).  

Membru în 
echipa 
proiectului 

2006 – 2008 

16. Proiect MENER/2005 – Conservarea şi managementul durabil al 
resurselor pescăreşti. Valoare contract 216.000 lei (58.882 
euro).  

Membru în 
echipa 
proiectului 

2005 - 2007 

17. Proiect CNEC - Studiul impactului funcţionării Centralei Nuclearo 
Electrice de la Cernavodă. Contract nr. 15612 ICSI/2009.  Valoare 
contract 128.250 lei (echivalent 30.333 euro).  

Membru în 
echipa 
proiectului 

2009 

18. Proiect  PN II/2008: Cercetări privind factorii limitativi ai populaţiei 
de calcan (Psetta maxima maeotica) de la litoralul românesc în 
vederea evaluării, exploatării, conservării şi protecţiei. Contract nr. 
52133/2008. Valoarea contractului 1.800.000 lei (echivalent 
451.670 euro).   

Membru în 
echipa 
proiectului 

2008 – 2010 
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Principalele publicaţii rezultate din cercetările abordate: 

 
1.   CĂRŢI        

- Anton Eugen, Nicolaev Simion, Boghici Viorica, Cornel Ursache, Serstiuc Mihai, Dobre 

Traian,1989 – Cartea traulistului (3 volume). Editura I.N.I.D Bucuresti, 610pp. 

-  Radu Gheorghe, Radu Elena, Simion Nicolaev, Eugen Anton, 2008 - Atlas al principalelor 

specii de peşti din Marea Neagră. Pescuitul marin romanesc. Editura VIROM, ISBN: 978-973-

7895-33-5:293pp. 

-  Zaharia Tania, Anton Eugen, Radu Gheorghe, 2013 – Ghid sintetic de monitorizare pentru 

speciile marine şi habitatele costiere şi marine de interes comunitar din Romănia. Editura Boldaş 

Bucureşti. ISBN 978-606-8066-45-5:149pp. 

 
2. ARTICOLE    ÎN    REVISTE    DE   SPECIALITATE    

-  Gheorghe Radu, Eugen Anton , 2014 – “Impact of Turbot Fishery on Cetaceans in the 

Romanian Black Sea Area”. Scientia Marina 78S1, ISSN-L: 0214 - 8358, 103-109 pp. 

  -  E. Anton, G. Radu, M. Nenciu, 2013 – „ Ecologically  eficient  solution  to  reduce dolfin-

Catches in gillnet”. 4
th
 Bi-annual Black  Sea  Scientific Conference “Black Sea – Challenges 

Towards Good Environmental  Status“, Constanta, 28 – 30  October 2013 ; Cercetari  Marine / 

Recherches  Marines,  nr. 43: 342-349 .ISSN: 0250-3069. 

  -. E. Anton, G. Radu, M. Nenciu, 2013 – „ The  situation  of marine litter collected during  

demersal surves in 2011 in the romanian  Blak  Sea”. 4
th
 Bi-annual Black  Sea  Scientific  

Conference “Black Sea – Challenges Towards Good Environmental Status“, Constanta, 28 – 30 

October 2013; Cercetari Marine / Recherches Marines, nr. 43 : 350-357 .ISSN : 0250-3069. 

  - E. Anton, S. Nicolaev, G. Radu, V. Maximov, 2012 – “Research on the  selectivity  of  the 

pelagic trawls used in the Romanian costal fishery with small tonnage vessels. Journal of 

Environmental Protection and Ecology, Vol. 13, No. 3A, 1783-1791 pp.  

. E. Anton, M. Cândea, M. Paiu, 2012 – Observation on dolphin sightings at the Romanian coast 

and measures to reduce accidental catches in fishing nets. Cercetari marine. Recherches marines. 

INCDM. 42, pp. 149-158, ISSN:0250-3069. 

 -  G. Radu,   E. Anton,   M. Golumbeanu,  V. Raykov,  Maria Yankova,  Marina Panayotova,    

V. Shlyahov,  M. Zengin, 2011 –State of the main Black Sea commercial fish species correlated 

with  ecological conditions  and fishing  effort. Journal of d Environmental Protection and 

Ecology, vol. 12 (2) 2011, 549 – 557 pp. 

  - Anton E.,  S.Nicolaev,  G.Radu,  V.Maximov, C. Dumitrache, 2010 – Fisheries impact on 

dolphin populations in the black sea romanian sector. Cercetari marine. Recherches marines. 

INCDM. 39: 281 – 292, ISSN:0250-3069.   

  - Anton E.,  S. Nicolaev,  G. Radu,  Elena Radu,  V. Maximov, I. Staicu, N.C. Papadopol, 2008 
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