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ORGANIC FARMING – PILLAR FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE BUSINESS ECOSYSTEM IN
DANUBE DELTA REGION
Although organic farming represents a niche segment in terms of both acreage and produc!on in Romania, it is gaining increased a"en!on due to its sustainable principles of ecological importance and the economic opportuni!es it can oﬀer. About
10% of the arable area of Tulcea County is represented by organic farming, ranking Tulcea on the ﬁrst place in the country in
this domain. Organic farming in the Danube Delta region can be considered a model of sustainable development, transforming
the poten!al disadvantages resul!ng from restric!ons due to the vicinity of the protected areas, in advantages for crea!ng
value added products, respec!ng nature. Organic farming is beneﬁcial for the development of the rural area of the Danube
Delta region through its role in promo!ng alterna!ve food chains, capitalizing on the exis!ng natural resources and the posi!ve impact on the environment. This will contribute to the expansion of high value-added economic ac!vi!es and job crea!on.
The region presents favourable condi!ons for the produc!on of organic bee products, with a very good honey base (sunﬂower,
lime, spontaneous ﬂora). More than 350 producers have been registered as cer!ﬁed suppliers of organic products in Tulcea
County, which is at the highest level throughout the country. According to sta!s!cal data, the total consump!on of organic
products has been steadily increasing during the last ten years so that the development of a business in this ﬁeld can bring real
success. Moreover, the introduc!on into the agroecotouris!c circuit of businesses based on organic produc!on could be a development direc!on.

AGRICULTURA ECOLOGICA - PILON DE SUSTINERE A DEZVOLTARII DURABILE PENTRU ECOSISTEMUL
DE AFACERI IN REGIUNEA DELTEI DUNARII
Deși, in Romania, agricultura ecologică reprezintă un segment de nisa atât în ceea ce privește suprafața cât și producția, aceasta câș!gă o atenție sporită datorită principiilor sale durabile de importanță ecologică și oportunităților economice pe care le
poate oferi.Aproxima!v 10% din suprafața arabilă a județului Tulcea este reprezentată de agricultura ecologică, clasând județul
pe primul loc în tara in acest domeniu. Agricultura ecologică din regiunea Deltei Dunării poate ﬁ considerată un model de dezvoltare durabilă, transformând potențialele dezavantaje rezultate din restricții datorate vecinătății ariilor protejate, în avantaje
pentru crearea de produse cu valoare adăugată, respectând natura. Agricultura ecologică este beneﬁcă pentru dezvoltarea
spa!ului rural din regiunea Deltei Dunarii prin rolul său în promovarea lanțurilor alimentare alterna!ve, valoriﬁcarea resurselor
naturale existente si impactul pozi!v asupra mediului. Aceasta va contribui la ex!nderea ac!vităţilor economice cu valoare
adăugată mare şi la generarea de locuri de muncă. Regiunea prezinta condiţii propice pentru realizarea produselor apicole ecologice, existand o baza melifera foarta buna (ﬂoarea soarelui, tei, ﬂora spontana). Un număr de peste 350 de producători au
fost înregistrați ca furnizori cer!ﬁcați de produse ecologice in judetul Tulcea, acesta ﬁind la nivel superior pe intreaga tara.
Conform datelor sta!s!ce, consumul total de produse ecologice este în con!nuă creștere în ul!mii zece ani as6el ca dezvoltarea unei afaceri în acest domeniu poate aduce un success real. Mai mult, introducerea in circuitul agroecoturisic al unor afaceri bazate pe produc!a ecologica ar putea ﬁ o direc!e de dezvoltare.
For more informa!on, please visit: h"ps://h2020-coastal.eu/

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innova!on programme under grant agreement N° 773782.

