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Primii paşi: Întâlniri cu stakeholderii 

COASTAL FINAL MEETING

6 workshopuri la nivel local (3 costale, 3 marine)

3 workshopuri desfășurate la nivel național prin combinarea invitațiilor din zona rurală și

zonă marină a proiectului

I Topic workshop: Dezvoltare rurală în regiunea Deltei Dunării

Când? Vineri, 11 ianuarie 2019 

Cine? 17 stakeholderi, din următoarele domenii: administrație (MADR), învățământ și cercetare

(ASAS, USAMV, ASE), ONG-uri (Asociația Română pentru Agricultură Durabilă, Asociația Națională

a Cooperativelor Agricole din România )

II Topic workshop: Workshop în cadrul laboratorul multi-actorial delta dunării - zona costieră

a mării negre

Când? Vineri, 5 septembrie 2019 

Cine? 20 stakeholderi,: reprezentanți cercetare și inovare, operatori economici care își desfășoară

activitatea în mediul rural sau maritim, reprezentanți ai administrației locale

III Topic workshop: Propuneri pentru trasarea de “Business Roadmaps” și recomandări

politici

Când? ,9 martie 2021

Cine? Reprezentanți ICEADR, reprezentanți INCDM „Grigore Antipa“, agenti economici, 

reprezentanți ASAS, reprezentanți MADR, mici antreprenori, 



6 Diagrame Cauzale (CLD) pentru fiecare sector 
economic de interes: agricultură, turism, 
acvacultură



REZULTATE PRINCIPALE: 3 submodele

elaborarea de instrumente și modele pentru a analiza
sinergia dintre aceste interacțiuni

Model agricultură ecologică (1/3)



REZULTATE PRINCIPALE: 3 submodele

Model turism rural (2/3)



REZULTATE PRINCIPALE: 3 submodele
Model acvacultură (3/3)



Indicatori de performanţă: KPI 

TURISM AGRICULTURĂ 
ECOLOGICĂ

ACVACULTURĂ

Annual tourist 
days

Eco farm 
production

Intensive fish 
farming area

Tourism revenues Traditional farm 
production

Total aquaculture 
production

Tourism pressure Total agriculture 
income

Fish consumption

Impact of 
nitrogen load 
from tourism

Fraction 
ecofarms

Impact of 
nitrogen load 

from aquaculture

Impact of 
nitrogen load 

from agriculture



MODELAREA SISTEMELOR 
DINAMICE. SCENARII  



Shared Socioeconomic Pathways (SSP) + IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) report 

‘Global warming of 1.5°C

Scenario 1: SSP1 Sustainability – Taking the Green Road 
(Low challenges to mitigation and adaptation) + RCP 1.5

Scenario 2: SSP2 Middle of the Road (Medium challenges 
to mitigation and adaptation) + RCP 1.5

Scenario 3: SSP4 Inequality – A Road Divided (Low 
challenges to mitigation, high challenges to adaptation) 

+ RCP 1.5

Scenario 4: SSP5 Fossil-fueled Development – Taking the 
Highway (High challenges to mitigation, low challenges 

to adaptation) + RCP1.5

SCENARII şi transpunerea acestora în sistemul dinamic



VARIABILE, MODELARE 

Variabilă Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

Duration of 
tourist stay

+36% +30% -30% -22%

Revenues per 
tourist

+17% -13% +60% +10%

Eco crop cost -10% 0% +10% +20%

Crop farm cost +10% 0% -10% -20%

Farm to fork +30% 0% +15% -8%

Max fertiliser
use

-5% 0% +10% +20%

Fish 
consumption 

factor

+10% +300% +100% +400%

Fish price +20% +25% +5% +5%

Labour costs +2.4% +2.4% +3.1% +10%

Aquaculture 
intensification 

rate

0.01 0.04 0.08 1



REZULTATE ACVACULTURĂ



REZULTATE ACVACULTURĂ



REZULTATE ACVACULTURĂ



REZULTATE ACVACULTURĂ



REZULTATE TURISM



REZULTATE TURISM



REZULTATE TURISM



REZULTATE TURISM



REZULTATE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ



REZULTATE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ



REZULTATE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ



REZULTATE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ



REZULTATE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ



REZULTATE



MODELAREA  DE POLITICI ŞI 
ACŢIUNI DE BUSINESS 



VARIABILE, MODELARE 

Variabilă UM M
1

M
2

M
3

M
4

1 Intensive Aquaculture productivity 
(fish)

t/ha 3 4 8 12

-25% 0% +100% +200%

2 Intensive Aquaculture N load 
(Nitrogen)

t/ha 0.68 0.90 1.80 2.70

-25% 0% +100% +200%

3 Farm to fork target time year 8 10 10 12

-20% 0% 0% +20%

4 Minimal ecofarm yield ton crop/
(Year*hectare)

2 1 2 0.9

+100% 0% +100% -10%



VARIABILE, MODELARE 

Variabilă UM M
1

M
2

M
3

M
4

5 Carrying capacity tourist days 1060000 2120000 2292915 3000000

-50% 0% +8.16% +41.5%

6 Fraction used for marketing  (tourism) DML 0.07 0.08 0.09 0.1

-12.5% 0% +12.5% +12.5%

7 Load N per day (tourism) ton N/(Tourist 
Days*Year)

0.00008 0.0001 0.00012 0.00013

-20% 0% +20% +30%



Rezultate la nivelul  INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, 
ACVACULTURĂ

KPI 1 - Intensive fish farming area

• Nu se înregistrează modificări semnificative în urma aplicării măsurilor M1-M4



KPI 2 - Total aquaculture production

• Scenariul 2 rămâne scenariul cu cel mai
ridicat grad de sustenabilitate;

• Intesificarea producției rezultate în urma
activității de acvaculcutură are consecințe
asupra mediului;

• Posibile soluții: extinderea certificării
ecologice, în contextul promovării și
dezvoltării brandurilor locale pt produsele
tradiționale din pește



Rezultate la nivelul  INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, 
ACVACULTURĂ

KPI 3 – Fish consumtion

• Nu se înregistrează modificări semnificative
în urma aplicării șcenariilor;

• Cu toate acestea, intensificarea activității de
acvacultură ar putea conduce la creșterea
consumului de pește și produse de pește la
nivel intern, într-o manieră sustenabilă.



KPI 4 – Impact of nitrogen load 
from aquaculture

• Intensificarea activitățiilor de acvacultură
conduce proporțional la un impact asupra
mediului, astfel că dezvoltarea acestui
sector nu se poate realiza fără suportul unor
măsuri specific pentru reducerea emisiilor
de nitrogen, în funcție de Scenariul asupra
căruia se face referire



KPI 5 - Annual tourist days

• Atragerea unui număr mai mare de turiști
contribuie la dezvoltarea economică a zonei, 
dar nu se asigură dezvoltarea durabilă. O 
creștere bruscă a acestui indicator ar putea
afecta negativ atractivitatea zonei.

• Alocarea bugetului de marketing ar putea fi 
îndreptată pentru creșterea gradului de 
conștientizare prin campanii specifice, 
adresate publicului țintă, cum ar fi 
comunitatea locală, turiștii străini și naționali, 
liderii de opinie și agenții economici locali.



KPI 6 – Tourism revenues

• Se putem afirma că măsura 1 aduce cele mai 
satisfăcătoare condiţii în ceea ce priveşte 
echilibrul dintre nivelul veniturilor obţinute 
prin activitatea de turism şi protecţia 
mediului.

• Încurajarea experienței turism încetinit în zona 
Deltei Dunării ar putea aduce niveluri mai 
mari de venituri, nu prin creșterea numărului 
de turiști care vizitează zona de interes, ci prin 
prelungirea duratei  experienței lor turistice.



KPI 7 – Tourism pressure;
KPI 8 - Impact of nitrogen load from tourism



Rezultate la nivelul  INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, TURISM

• Un nivel mai scăzut al impactului încărcăturii de azot rezultat din 
turism poate conduce la o zonă mai durabilă și mai robustă a Deltei
Dunării. Astfel turiștii pot veni încontinuare și se pot bucura de 
această zonă frumoasă, cu un grad ridicat de unicitate, în Europa și
nu numai. 

• În conformitate cu aceasta, este important să se țină sub observație
parametrii de referință, și menținerea acestor variabile la o valoare
cât mai mică. 

• Acest obiectiv ar putea fi atins prin aplicarea unor măsuri care să
conducă la încurajarea și promovarea „experienței turismului lent”;

• facilitarea tranziției de la forma actuală de turism din Delta Dunării la 
o formă de turism mai ecologică. 



KPI 9: Eco farm production

• pentru a atinge durabilitatea (economică, 
socială și de mediu) este de așteptat ca 
producția ecologică să crească (vezi M1-
M3, în toate scenariile);

• Cel mai promițător scenariu pentru 2050 
pare să fie S2. Acest lucru a fost descris 
mai devreme în D19 ca fiind Mijlocul 
drumului (provocări medii pentru 
atenuare și adaptare)



KPI 10: Traditional farm production

• asigurarea securității alimentare ar trebui să
fie una dintre prioritățile de dezvoltare

• tranziția către o economie verde trebuie să
țină cont de mai mulți factori. Producția
totală a fermelor în sistem convențional
trebuie analizată în strânsă relație cu cea a 
fermelor ecologice, pentru ca această
tranziție să nu altereze definitiv capacitatea
unei regiuni de a contribui la furnizarea de 
hrană a populației.

• M2 conduce la o scădere a producției
agricole

• totale în scenariile verzi (S1 și S2). 
• Având în vedere întregul model construit

pentru MAL05, Scenariul 3 este considerat a 
fi sustenabil din punct de vedere al 
mediului.



KPI 11: Total agriculture income

• reflectă exclusiv sustenabilitatea
economică. Asigurarea unui venit echitabil
pentru fermieri este un punct cheie al 
tuturor planurilor strategice naționale
pentru agricultură și dezvoltare rurală din 
Europa, iar România nu face excepție de la 
aceasta.

• M1, cu intervenții intensive pentru
creșterea randamentelor agricole va aduce
cea mai benefică dezvoltare. 

• Venitul crește considerabil în scenariile
verzi S1 și S2.

• M 2-4 nu sunt dezirabile, întrucât pentru
scenariile mai ecologice (S1-S2) veniturile
vor scădea în prima parte a perioadei
proiectate, iar apoi vor crește constant, 
ajungând totuși la nivelul inițial după 8 
până la 15 ani.



KPI 12: Fraction ecofarms

acest KPI nu este afectat de procesul de modelare , 
micile fluctuații ale tendinței pot fi atribuite funcției
aleatoare a variabilei precipitații din model



KPI 13: Impact of nitrogen load from agriculture

acest KPI nu este afectat de procesul de modelare , 
micile fluctuații ale tendinței pot fi atribuite funcției
aleatoare a variabilei precipitații din model



CONCLUZII, DISCUŢII
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