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Studiu de caz România

Ce măsuri pot # luate pentru dezvoltarea 
zonei Deltei Dunării din perspectiva 
economică și socială, dar fără a afecta mediul 
înconjurător, luând ca referință activitățile 
principale din zona rurală?Acest proiect a primit #nanțare în cadrul programului de 

cercetare și inovare al Uniunii Europene Orizont 2020, în temeiul 
contractului de #nanțare nr. 773782.

Durata proiectului:

01/05/2018 - 30/04/2022

PARTENERI LOCALI

Contact LMAContact

Institutul Flamand de Cercetare

Tehnologică (VITO)

Unitatea de modelare de mediu (RMA)

Coordonator științi#c al proiectului:

Dr. Jean-Luc de Kok

jeanluc.dekok@vito.be

Tel: +32 14 67 39

Coordonator general al proiectului:

Dr. Bastiaan Notebaert

bn@vlakwa.be

Tel: +32 56 24 12 61

IMPLICĂ-TE

Website-ul proiectului:

https://h2020-coastal.eu

Platforma colaborativă de 
schimb de cunoștințe COASTAL

https://coastal-xchange.eu

Abonați-vă la newsletter-ul nostru 

și urmăriți-ne pe rețelele de socializare!

       @h2020_coastal

@coastal_eu 
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ACTORI

Autorități Operatori 

comerț

Operatori 

turism rural

Fermieri Pescari

Institutul Naţional de Cercetare - 

Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” 

(INCDM)

!+0,1,&")!"2"%

llazar@alpha.rmri.ro

Tel: + 40 241 543288

 Institutul de Cercetare pentru 

Economia Agriculturii si Dezvoltare 

Rurala (ICEADR)

3+4"15%")6$7

pop.ruxandra@iceadr.ro

Tel: + 40 726 109516



COASTAL este un proiect multi-actor care implică părțile interesate pentru a dezvolta 

oportunități practice de afaceri și soluții de politici prin îmbunătățirea colaborării dintre 

zonele de coastă și cele rurale. Acest lucru se realizează prin combinarea cunoștințelor 

locale și a experților într-un proces de co-creare.

DESPRE PROIECT

Proiectul este organizat în jurul a șase 

Laboratoare Multi-Actoriale (LMA) 

complementare, răspândite geogra#c în 

întreaga UE, care își împărtășesc 

instrumentele de lucru și expertiza:

Zona costieră belgiană

Sud-vestul Messiniei

Norrström / Marea Baltică

Bazinul râului Charente 

Gurile Dunării / Marea Neagră

Laguna costieră Mar Menor
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Actorii interesați și experții locali 

participă la exerciții de colaborare pentru 

analiza problemelor;

Sunt combinate tehnicile calitative și 

cantitative;

Sunt create mai multe scenarii de 

tranziție pentru indicatorii cheie de 

afaceri și politici;

Sunt realizate strategii de afaceri practice 

și soluții politice.

PROCESUL
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Coastal 

Platform

LMA ROMÂNIA

OBIECTIVE

• Generarea de soluții și recomandări e#ciente pentru mediul 

de afaceri, fructi#când la maxim potențial oportunitățile existente;

• Abordarea intergrată a interacțiunilor dintre uscat și mare. 

În Delta Dunării, principalele activități sunt: agricultură, pescuit, turism rural, 

agro-turism, comerț. Cea mai mare atracție este reprezentată de resursele 

naturale bogate, de biodiveristate, atrăgând însă doar 1% din totalul turiștilor 

care vizitează România.  Altă problemă identi#cată privește locuitorii zonei, 

populația având un nivel de trai scăzut, rata de șomaj #ind ridicată. Fermierii 

întâmpină diferite greutăți, cum ar # birocrația complexă. Principala provocare 

în domeniul agricol o reprezintă dezvoltarea agriculturii ecologice din zonă.

ALĂTURAŢI-VĂ NOUĂ!
Pentru mai multe informații vizitați:

https://h2020-coastal.eu/danube-mouths-black-sea
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Analyse 

conceptuelle

Analyses et 

commentaires des 

utilisateurs finaux

Recherche de 

solutions politiques 

et économi

Modélisation du 

système

Validation

Indicateurs économiques et 

politiques

Elaboration de 

scénarios de 

transition

Modèles et 

données


