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Business roadmap solutions for the improvement of coastal-rural areas in Romania 

At the beginning of March 2021, an online, multi-actor workshop took place to develop business roadmaps and 

policy solutions for enhancing the synergies between coastal-land in the Danube Mouth region, Romania. 

Stakeholders who attended the event belonged to multiple sectors including agriculture, tourism, fisheries, 

academia, university professors and policymakers. One of the business solutions identified by the stakeholders was 

“Promoting the integration of producers in the agri-food sector in the value chain, increasing the efficiency of 

agricultural activity” (e.g. value-added products obtained in organic production systems or planting forest belts). 

The proposed solution is expected to bring a positive effect on the coastal-rural area through three areas of impact: 

(i) the environment - preventing losses of biodiversity and ecosystem services, improving environmental 

management, and enhancing the local communities’ responsivity to environmental issues; (ii) the economy - 

development of the local green economy based on sustainable consumption and production; (iii) social component 

- improving production systems to produce healthy food. 

The key steps considered for implementing this solution were:  

• Organising information/awareness campaigns on the advantages of organic production systems 

• Set up advisory services network for farmers  

• Development of market analyses regarding consumer behaviour 

• Development of market access strategies 

• Improving access to a qualified workforce (training programmes relating to agro-ecology, project 

management, funding instruments, and how to write a business plan). 

Soluții pentru îmbunătățirea sinergiilor in zona rurală costieră din România 

La începutul lunii martie 2021, a avut loc online un workshop pentru dezvoltarea foilor de parcurs de afaceri și a 

unor soluții politice pentru îmbunătățirea sinergiilor dintre terenurile de coastă din regiunea Gurile Dunării, 

România. Stakeholderii prezenți provin din sectoare de activitate diverse, cum ar fi agricultura, turism, pescuit, 

administratia locală, mediul academic, profesori universitari. Una dintre soluțiile de afaceri identificate de părțile 

interesate a fost „Promovarea integrării producătorilor din sectorul agroalimentar în lanțul valoric și creșterea 

eficienței activității agricole (de exemplu, produse cu valoare adăugată obținute în sistemul de producție ecologic 

sau înființarea de perdele forestiere). 

S-a apreciat că soluția propusă va aduce un impact pozitiv asupra zonei rurale de coastă pe trei direcții: (i) mediu: 

conservarea biodiversității și furnizarea serviciilor ecosistemice; îmbunătățirea managementului de mediu și a 

capacității de răspuns a comunităților locale la problemele de mediu; (ii) economie: dezvoltarea economiei 

ecologice locale bazată pe consum și producție durabile; (iii) componenta socială: îmbunătățirea sistemelor de 

producție către producerea de alimente sănătoase. 
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Pașii cheie pentru implementarea soluției au fost considerați ca fiind: 

• Organizarea de campanii de informare / sensibilizare cu privire la avantajele producției agro-ecologice  

• Crearea unei rețele de servicii de consultanță pentru fermieri 

• Dezvoltarea analizelor de piață privind comportamentul consumatorului de produse ecologice 

• Dezvoltarea strategiilor de acces pe piață 

• Îmbunătățirea accesului la forța de muncă calificată (programe de formare pentru: agro-ecologie, 

management de proiect, instrumente de finanțare, modul de redactare a unui plan de afaceri). 

 


