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1. Sisteme agricole prietenoase față de mediul înconjurător
Adevărata dezvoltare a agriculturii implică o
gestiune ecologică prudentă a resurselor şi a
mediului, de o manieră care să le menajeze pe
termen lung, păstrând, în acelaşi timp, pe termen
scurt, calitatea acestora. Dezvoltarea excesivă,
iraţională reprezintă un joc contra cadrului natural
agricol, ceea ce poate conduce la un dezechilibru
periculos în ecosistemul agroalimentar.
Sistemele agricole prietenoase față de mediu
reprezintă unităţi funcţionale ale biosferei, ale
cadrului natural şi social-economic, create pentru
obţinerea producţiei vegetale şi animale, dirijate,
controlate şi conduse de cultivator, echilibrate
din punct de vedere economic, dar având la bază
solide fundamente ecologice.
Sistemele agricole pot fi delimitate în funcție de
modul de gestionare al resurselor, astfel: un sistem
de agricultură intensivă/ industrial/convențional,
bazat pe exploatarea unor suprafețe mari de teren,
cu consumuri mari de resurse neregenerabile,
dotat cu o mecanizare diversificată de înalt nivel
tehnologic, și, respectiv, un sistem de agricultură
prietenoasă față de mediul înconjurător, bazat
Dezvoltarea şi modernizarea agriculturii este pe utilizarea rațională a resurselor (apă, sol), în
un proces firesc şi necesar care asigură bunurile acord cu protejarea mediului și a ecosistemului
alimentare pentru o populaţie sănătoasă, natural.
bine hrănită. Nu se poate concepe creșterea
Agricultura intensivă este principalul furnizor
calităţii vieţii consumatorilor și producătorilor
de materie primă pentru industria alimentară
deopotrivă, dacă agricultura nu este stimulată
şi domenii conexe. Impactul asupra mediului
să producă alimente de calitate superioară și,
este unul major, determinat de poluarea solului,
în același timp, ținând cont de țintele strategiei
apei, aerului și de consumurile mari de inputuri
europene De la Fermă la Furculiță (From Farm to
chimice.
Fork): reducerea cu 50% a utilizării pesticidelor
și extinderea suprafețelor agricole certificate Paradoxal, în ultimele decenii, agricultura,
ecologic, cu cel puțin până la 25% din suprafața cea mai străveche ocupaţie ecologică, a deviat
agricolă utilizată până în anul 2030.
semnificativ de la principiile ecologice, mai
ales prin utilizarea excesivă a chimizării şi a
Pentru a contracara efectele negative ale noilor
influențelor industriilor poluante.
schimbări climatice și ale unei eventuale crize
agricole europene, se impune implementarea De aceea, este foarte importantă găsirea unor căi
unei concepţii unitare ce constă într-o “gestiune de limitare a artificializării exagerate a producţiei
ecologică”, în scopul realizării, pe termen agricole, o administrare corectă şi o monitorizare
lung, rezilienței sistemelor agricole și, implicit, permanentă. În asemenea condiţii, se pot
dezvoltării sistemelor agricole prietenoase față reproiecta fermele ecologice, prietenoase față de
de mediul înconjurător.
mediul înconjurător.
Iași • 2021
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menţinerea unei activităţi microbiene ridicate în
sol; combaterea integrată a dăunătorilor şi bolilor
care să cuprindă protecţia microorganismelor
utile; efectuarea lucrărilor solului de calitate
şi la momentul optim; înregistrarea şi analiza
elementelor de microclimat în cadrul terenului
cultivat; optimizarea raportului calitate, cantitate
prin cultivarea de soiuri adaptate la condiţiile
locale şi de mare randament; microzonarea
ecologică a culturilor şi elaborarea unui
asolament eficient; gestionarea judicioasă a
resurselor financiare şi materiale pentru a obţine
Agricultura organică sau biologică este promovată o rentabilitate mare.
de unii specialişti din multe considerente
tehnologice și economice. În linii mari, sistemul Permacultura reprezintă un concept nou, apărut
de agricultură biologică renunţă complet la încă din anul 1978, care are drept obiectiv
folosirea îngrăşămintelor chimice, necesarul de ameliorarea producţiei pe timp îndelungat, cu
elemente nutritive fiind asigurat prin mijloacele un consum energetic redus. Are la bază tradiţia
convenţionale: azotul este preluat de către plante agricolă din zonă, îngrăşămintele naturale,
din sol – rezultat în urma activităţii bacteriene sau diversitatea biologică a plantelor şi respingerea
prin introducerea în structura culturilor din cadrul totală a îngrăşămintelor chimice şi pesticidelor.
asolamentului leguminoaselor; potasiul este Permacultura încurajează diversitatea speciilor,
asigurat din arderea resturilor vegetale, iar fosforul integrarea agriculturii cu zootehnia, amenajarea
din mineralizarea părţii organice a solului. Sistemul pădurilor şi ingineria peisageră. Are un caracter
se bazează pe fertilizanţi naturali – îngrăşăminte extensiv şi caută soluţii inedite de restructurare
organice sub formă de gunoi de grajd, compost, a agriculturii, de remediere a efectelor negative
produse de schimbările climatice, de regenerare a
îngrăşăminte verzi ş.a.
solului și de reconstrucție a ecosistemelor.
Adepţii agriculturii biologice se opun întru
totul folosirii pesticidelor în lupta contra
Ce este permacultura?
bolilor şi dăunătorilor. Se preferă metodele de
prevenire, recoltare, utilizarea în ultimă instanţă Termenul de “Permacultură”, dezvoltat în anii
a pesticidelor de natură vegetală, domeniu în care ‘80 de David Holmgren & Bill Mollison de la
se efectuează în prezent cercetări. În schimb, se Universitatea din Tasmania, Australia, făcea inițial
promovează mijloacele de combatere biologice referință la un sistem peren, integrat, evolutiv și
şi agrotehnice. În ceea ce priveşte agrotehnica, rezilient de plante și animale folositoare omului:
sistemul biologic practică lucrările superficiale o adevărată “agricultură permanentă”.
ale solului, fiind împotriva mecanizării, care
tasează solul şi înrăutăţeşte însuşirile fizico- După ce a devenit clar că orice interacțiune a
chimice şi biologice ale acestuia; aplică o rotaţie omului cu mediul și resursele naturale este puternic
raţională a culturilor prin includere în asolament marcată de specificul și complexitatea civilizației
a plantelor amelioratoare şi furajere, susţinând și culturii umane, accentul se mută către latura
socială („cultură permanentă”). Permacultura este
astfel şi rentabilizarea creşterii animalelor.
o știință de design multidisciplinară bazată pe un
Agricultura integrată este un sistem agricol set de etici economice (redistribuirea surplusului),
în care se disting aspecte de ordin biologic, ecologice (grijă față de pământ), social-culturale
tehnologic, de zonare, finanţare şi gestionare a (grijă față de oameni) și principii de proiectare
resurselor.
concretizate din observarea tiparelor și energiilor
naturale, puse în relație cu formele de organizare
Principalele obiective ale unui astfel de sistem
și dezvoltare comunitară a culturii umane, în
pot fi formulate astfel : aplicarea raţională a
așa fel încât să permită coexistența echilibrată a
fertilizării şi irigării; protecţia humusului pentru
omului cu mediul în care trăiește.
Agricultura tradiţională sau familială o găsim
răspândită în multe părţi ale globului, iar în
România este din nou practicată, în special în așa
numitele zonele HNV (High Natural Value). Acest
sistem de agricultură foloseşte pe scară largă
munca manuală şi energia animală pe suprafeţe
mici de teren, alături de fertilizarea naturală sau
chimică şi rotaţia simplă a culturilor. Cu timpul,
ea a introdus mica mecanizare, pesticidele şi chiar
şi-a mărit suprafaţa de teren, dar şi consumurile
de resurse neregenerabile.
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Viziunea permaculturii
Viziunea permaculturii este atingerea echilibrului
dintre om și natură și implementarea de sisteme
de trai regenerativ, abundent, în comunitate.

Etica permaculturii
Etica permaculturii reprezintă “regulile jocului”,
acele unelte conceptuale, reguli, norme și
mecanisme de conduită culturală care ghidează
procesul de design și luare a deciziilor spre o
cultură regenerativă, abundentă, echitabilă.
Etica permaculturii, grija față de pământ, grija față
de oameni și limitarea consumului, promovează
protejarea tuturor formelor de viață de pe planetă.
Ne ”obligă” să ne asumăm responsabilitatea
pentru acțiunile noastre. Putem alege să fim parte
din problemă sau din soluție.

Principiile permaculturii

1. Observă și interacționează - “Frumusețea
stă în ochii privitorului”
2. Captează și stochează energia - “Fă-ți sanie
vara și car iarna”
3. Obține o recoltă - “Nu poți lucra cu stomacul
gol”

4. Acceptă feedback și aplică autoreglarea “Proiectează pentru cea de-a șaptea generație”
5. Folosește și prețuiește resursele și serviciile
regenerabile - “Lasă natura să lucreze”
6. Nu produce deșeuri - “Strânge bani albi
pentru zile negre”
7. Proiectează de la tipare la detalii - “Nu vezi
pădurea de copaci”
8. Integrează mai degrabă decât să separi “Unde-s mulți, puterea crește”
9. Folosește soluții lente și de mică amploare “Small is beautiful”
10. Folosește și prețuiește diversitatea - “Nu
pune toate ouăle într-un singur coș”
11. Maximizează efectul de muchie și valorifică
marginile - “Nu crede că ești pe calea cea
bună doar pentru că este o cale bine bătută”
12. Folosește și răspunde creativ schimbării ,,Viziunea nu este să vezi lucrurile așa cum
sunt, ci cum vor fi.”
Surse:
• Institutul
de
permacultură,
www.
institutuldepermacultura.ro
• Cele 12 principii pentru permacultură,
www.afrikhepri.org
• Permacultura: originea și principiile
acestui tip de agricultură, www.ro.biogreen.net
Iași • 2021
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Agricultura ecologică finalizează conceptul
general al unei alternative viabile și sustenabile în
ecosistemele agricole. Prin agricultură ecologică
se înţelege sistemul de producţie care evită
utilizarea materiilor de sinteză şi care vizează
valorificarea şi păstrarea sistemelor ecologice
productive.
Agricultura ecologică s-a dezvoltat ca răspuns
la convingerea din ce în ce mai puternică a
consumatorilor că o agricultură intensivă,
determinată de nevoia de a hrăni populaţia,
exercită o mare presiune asupra resurselor
agricole, sistemele agricole convenționale
nemaifiind prietenoase cu mediul înconjurător,
ceea ce are ca rezultat o degradare a calităţii
solului, implicit a calității produselor agricole/
agroalimentare, precum şi epuizarea ireversibilă
a resurselor.

agricole de calitate, în cantităţi suficiente
şi la costuri rezonabile pentru populație;
îmbunătăţirea şi conservarea calităţii mediului
înconjurător şi reducerea surselor de poluare;
crearea cadrului general pentru producătorii de
produse agroalimentare ecologice care să permită
creşterea veniturilor, să ofere satisfacţia muncii şi
armonizarea vieţii.

Pentru a defini conceptul de agricultură ecologică
pare potrivit să facem referiri şi la definiţia
dezvoltată în Codex Alimentarius, pe baza
contribuţiilor experţilor din lumea întreagă.
Codexul consideră agricultura ecologică un
sistem global de producţie agricolă (vegetală şi
animală) care privilegiază mai mult metodele
de gestionare decât recurgerea la factori de
producţie de origine externă. Din acest punct de
vedere, sunt utilizate, de preferinţă, metodele de
cultură ecologice şi mecanice în locul produselor
Deseori, acest sistem de producţie este confundat chimice de sinteză.
cu agricultura biologică sau cu cea organică,
deoarece termenii se folosesc cu acelaşi înţeles în După modelul directivelor din Codex, agricultura
diferite ţări: Marea Britanie şi SUA – agricultură ecologică trebuie să contribuie la următoarele
organică; Italia, Franţa, Olanda – agricultură obiective:
biologică; Spania şi Germania – agricultură
• creşterea biodiversităţii pentru întregul
ecologică.
sistem;
Printre obiectivele majore ale agriculturii
• creşterea activităţii biologice a solului;
ecologice se numără: obţinerea unor produse
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•

menţinerea pe termen lung a fertilităţii
solului;

•

reciclarea deşeurilor de origine vegetală şi
animală cu scopul de a restitui elementele
nutritive solului, reducând pe cât posibil
utilizarea resurselor neregenerabile;

•

accentuarea folosirii resurselor regenerabile
în sistemele agricole organizate la nivel
local;

•

promovarea utilizării cu măsură a solului,
a apei şi a aerului şi reducerea cât mai
mult posibil a tuturor formelor de poluare

provocate de cultivarea plantelor şi
creşterea animalelor;
•

manipularea produselor agricole, o
atenţie deosebită acordându-se metodelor
de prelucrare cu scopul de a menţine
integritatea ecologică şi calităţile esenţiale
ale produsului în toate stadiile;

•

să fie făcută într-o exploataţie existentă,
după o perioadă de conversie a cărei
durată este determinată de factorii specifici
locului, precum precedentele culturale,
tipurile de culturi şi animalele crescute.

Iași • 2021
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2. Despre agricultura ecologică
Ce este agricultura ecologică ?

•

îmbunătăţirea şi conservarea calităţii
mediului înconjurător şi reducerea surselor
de poluare;

Agricultura ecologică (denumită şi organică sau
biologică) a apărut în Europa, ca urmare a unor
• crearea cadrului general pentru producătorii
experienţe negative determinate de utilizarea
de produse agroalimentare ecologice care
produselor chimice de sinteză, generate de
să permită creşterea veniturilor, să ofere
tehnologiile agricole de tip intensiv, industriale,
satisfacţia muncii şi armonizarea vieţii.
bazate pe mecanizarea şi automatizarea excesivă
a tehnologiilor de producţie, precum şi datorită
folosirii în cantităţi mari a pesticidelor pentru Avantajele/ beneficiile agriculturii
protecţia plantelor şi a biostimulatorilor în ecologice
alimentaţia animalelor.
• Aer, apă şi produse agroalimentare mai
Agricultura ecologică se impune astăzi ca o
puţin contaminate
practică modernă, cu rezultate care au la bază
date ştiinţifice ce creează o nouă concepţie despre
• Condiţii sigure de muncă pentru agricultori
viaţă, muncă şi agricultură, cu eficienţă sporită
• Biodiversitate
şi care poate asigura produse în concordanţă cu
cerinţele exigente ale consumatorilor.
• Sol fertil şi sănătos
Agricultura ecologică reprezintă un sistem
alternativ de producţie agricolă.

Un sistem agricol prietenos față de
mediul înconjurător și sustenabil
•

•

•

Principiile agriculturii ecologice se sprijină
pe valorificarea maximă a resurselor locale
şi pe reducerea la minimum a riscurilor
economice şi ecologice.
Agricultura ecologică nu este o agricultură
de tipul ,,sit and do nothing’’, fără fertilizare
şi fără tratamente.
Modul de producţie ecologic diferă de cel
convenţional, prin faptul că evită utilizarea
îngrăşămintelor chimice şi a pesticidelor.

•

Reducerea pierderilor de elemente nutritive
prin levigare

•

Reducerea eroziunii solului

•

Utilizarea eficientă a apei

•

Calitatea nutritivă a produselor ecologice

•

Protecţia mediului înconjurător

•

Utilizarea mai
neregenerabile

•

Reducerea riscurilor agricultorilor

•

Protejarea generaţiilor viitoare

•

Economice

redusă

a

resurselor

Regula fundamentală a agriculturii Agricultura ecologică: repere istorice
ecologice constă în faptul că sunt permise
• Agricultura ecologică apare ca o
aporturile naturale, în timp ce cele sintetice
consecinţă a unei serii de reflecţii şi
sunt interzise.
rezultatul dezvoltării mai multor metode
de producţie agricole iniţiate alternativ,
Obiectivele majore ale agriculturii
îndeosebi în nordul Europei.
•

ecologice
•
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•

•

•

Primul este cel apărut în Germania, în anul 1967 - Sir A. Howard & Lady Eve
1924, sub impulsul lui Rudolf Steiner, cu Balfour şi agricultura organică
denumirea de agricultură biodinamică.
• Au reevaluat sistemele agricole tradiţionale
Cel de-al doilea curent, apărut în Marea
timp de 25 ani în India şi au pus la punct
Britanie în 1940, este bazat pe teoria
tehnologii mai puţin costisitoare, dar cu
dezvoltată de către Sir Albert Howard
exigenţe în muncă (de exemplu, procesul
şi Lady Eve Balfour sub denumirea de
de compostare).
agricultură organică.
• Agricultura organică se bazează pe
Nu în ultimul rând, cel de-al treilea curent,
fertilizarea solului cu compost organic,
cunoscut sub denumirea de agricultură
inclusiv dejecţii animaliere sau reziduuri
organo-biologică, a fost dezvoltat în
urbane.
Elveţia de către Hans Peter Rush şi H.
Müller.

1924 - Rudolf Steiner şi agricultura
biodinamică
•

•

Este primul care a intuit noţiunea de
„ecosistem”. Datorită activităţii sale,
agricultura biodinamică este bine
reprezentată în Germania, Elveţia, Austria,
Franţa, Italia, Marea Britanie, S.U.A.,
precum şi în ţările nordice.

1940 - Lord Northbourne - “The man
who invented organic farming”
•

Este primul care a menționat noţiunea de
„agricultură ecologică”, în cartea Look to
the Land (Privește spre pământ).

•

Termenul derivă din conceptul “fermă ca
organism”, iar în carte este prezentată o
descriere holistică și ecologică a fermei.

Agricultura
biodinamică
presupune
înlocuirea îngrăşămintelor minerale cu
compostul obținut din gunoi de grajd
și produs pe cale aerobă, propunând
tratamente cu preparate biodinamice care
ridică nivelul fertilităţii solului, asigură
recolte agricole corelate cu starea solului
şi cu climatul, măreşte rezistenţa plantelor
la boli şi dăunători şi nu strică echilibrul
ecologic.

1932 – Rush & Muller şi agricultura
biologică
•

Au pus bazele ştiinţifice ale unei noi
agriculturi care să asigure subzistenţa
populaţiei, fără a afecta potenţialul
productiv al agriculturii şi care să se
bazează exclusiv pe resursele reciclabile.

•

Agricultura biologică presupune păstrarea
materiei organice la suprafaţa solului,
încorporarea acesteia doar după fermentare
şi menţinerea cu ajutorul microorganismelor
a unui nivel corespunzător de humus.

Iași • 2021
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3.

Legislație europeană referitoare la agricultura ecologică

•

REGULAMENTUL (CE) NR. 178/2002
din 28 ianuarie 2002 de stabilire a
principiilor şi a cerinţelor generale ale
legislaţiei alimentare, de instituire a
Autorităţii Europene pentru Siguranţa
Alimentară şi de stabilire a procedurilor în
domeniul siguranţei produselor alimentare;

•

REGULAMENTUL (CE) NR. 1829/2003
din 22 septembrie 2003 privind produsele
alimentare şi furajele modificate genetic;

•

REGULAMENT (CE) NR. 889/2008 din
5 septembrie 2008 de stabilire a normelor
de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
834/2007 al Consiliului privind producţia
ecologică şi etichetarea produselor
ecologice în ceea ce priveşte producţia
ecologică, etichetarea şi controlul;

•

REGULAMENTUL (CE) NR. 834/2007
din 28 iunie 2007 privind producţia
ecologică şi etichetarea produselor
ecologice, precum şi de abrogare a
Regulamentului (CEE) 2092/91;

•

•

•
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normelor privind sănătatea și bunăstarea
animalelor, sănătatea plantelor și produsele
de protecție a plantelor, de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE)
nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE)
nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE)
nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE)
2016/2031 ale Parlamentului European
și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE)
nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale
Consiliului și a Directivelor 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și
2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare
a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004
și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului
European și ale Consiliului, precum și a
Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE,
90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE,
96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a
Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;
•

REGULAMENTUL (CE) NR. 848/2018
din 30 mai 2018 privind producţia
ecologică şi etichetarea produselor
ecologice şi de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 834/2007 al Consiliului;

•

REGULAMENTUL (CE) NR. 710/2009 al
Comisiei din 5 august 2009 de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 889/2008
de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al
Consiliului în ceea ce privește stabilirea
de norme detaliate privind producția
ecologică de animale de acvacultură și de
alge marine;

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN
APLICARE (UE) 2019/723 AL COMISIEI
din 2 mai 2019 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625
al Parlamentului European și al Consiliului
în ceea ce privește modelul de formular tip
care trebuie utilizat în rapoartele anuale
prezentate de statele membre;

•

REGULAMENTUL (UE) 2017/625 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI
AL CONSILIULUI din 15 martie 2017
privind controalele oficiale și alte activități
oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea
legislației privind alimentele și furajele, a

REGULAMENTUL
DE
PUNERE
ÎN
APLICARE
(UE)
2019/1715
AL COMISIEI din 30 septembrie
2019 de stabilire a normelor privind
funcționarea sistemului de gestionare a
informațiilor pentru controalele oficiale
și a componentelor sistemice ale acestuia
(„Regulamentul IMSOC”)

•

REGULAMENTUL
DE
PUNERE
ÎN APLICARE (UE) 2020/466 AL
COMISIEI din 30 martie 2020 privind

REGULAMENTUL (CE) NR. 1235/2008
din 8 decembrie 2008 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce
priveşte regimul de import al produselor
ecologice din ţări terţe;
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măsurile temporare de limitare a riscurilor
pentru sănătatea umană, a animalelor și a
plantelor și pentru bunăstarea animalelor
în timpul anumitor perturbări grave ale
sistemelor de control ale statelor membre
determinate de boala cauzată de noul
coronavirus (COVID-19)
•

•

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN
APLICARE (UE) 2020/464 AL COMISIEI
din 26 martie 2020 de stabilire a anumitor
norme de aplicare a Regulamentului (UE)
2018/848 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește documentele
necesare pentru recunoașterea retroactivă a
perioadelor în scopul conversiei, producția
de produse ecologice și informațiile care
trebuie furnizate de către statele membre

•

Produsele permise în agricultura ecologică,
cum ar fi îngrăşămintele, amelioratorii de
sol şi pesticidele.

•

Cerinţele minime privind dimensiunea
suprafeţelor destinate adăpostirii şi
mişcării, inclusiv a păşunilor pentru
efectivele de animale ecologice, în funcţie
de speciile de animale şi de stadiul de
dezvoltare.

•

Furajele care nu sunt ecologice pentru
animale, aditivii pentru furaje şi substanţele
auxiliare la procesare pentru producţia de
furaje combinate şi preamestecuri permise
în agricultura ecologică.

•

Ingredientele, aditivii şi substanţele
auxiliare care nu sunt ecologice, permise
în producţia de hrană ecologică (inclusiv
în producţia de drojdie).

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN
APLICARE (UE) 2021/83 AL COMISIEI
din 27 ianuarie 2021 de modificare a
• Cerinţe privind sigla comunitară.
Regulamentului de punere în aplicare (UE)
2020/466 în ceea ce privește efectuarea Surse:
controalelor oficiale și a altor activități
• European Commission, Legislation for the
oficiale de către persoane fizice autorizate
organics sector
în mod specific și perioada de aplicare a
măsurilor temporare
• Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
rurale, Legislația Națională AE

Regulamentul Consiliului nr. 834/2007
privind producţia ecologică şi
etichetarea produselor ecologice
•

Acest regulament stabileşte cadrul legal
pentru toate nivelurile de producţie,
distribuţie, control şi etichetare ale
produselor ecologice care se pot oferi şi
comercializa în UE.

•

Acesta stabileşte dezvoltarea permanentă
a producţiei ecologice prin asigurarea de
obiective şi principii clar definite.

•

Instrucţiunile generale privind producţia,
controlul şi etichetarea au fost stabilite prin
Regulamentul Consiliului şi, prin urmare,
pot fi modificate numai de către Consiliul
European al Miniştrilor Agriculturii.

•

În acelaşi, timp, se abrogă Regulamentul
(CEE) nr. 2092/91.

Iași • 2021
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4. Legislația din România referitoare la agricultura ecologică

•

OUG nr. 34/2000 privind produsele
agroalimentare ecologice, cu completările
și modificările ulterioare. Prezentul act
normativ creează cadrul juridic necesar
pentru aplicarea noilor reglementări
europene, în principal Regulamentul (UE)
2018/848 al Parlamentului European și al
Consiliului, privind producția ecologică
și etichetarea produselor ecologice și
de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
834/2007 al Consiliului, care se va aplica
începând cu data de 01 ianuarie 2022.

•

ORDIN nr. 417 din 13 septembrie
2002
pentru
aprobarea
Regulilor
specifice privind etichetarea produselor
agroalimentare ecologice.

•

ORDIN nr. 1253 /2013 pentru aprobarea
regulilor privind înregistrarea operatorilor
în agricultura ecologică;

•

•

•

•
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ORDIN nr. 900/2013 privind funcţionarea
bazei de date pentru seminţe sau material
vegetativ săditor în sectorul agricultură
ecologică;

cuantumului taxei pentru aprobarea
organismelor de inspecţie şi certificare în
agricultura ecologică;
•

ORDIN nr. 895/2016 pentru aprobarea
regulilor privind organizarea sistemului
de inspecţie şi certificare, de aprobare a
organismelor de inspecţie şi certificare/
organismelor de control şi de supraveghere
a activităţii organismelor de control, în
agricultura ecologică;

•

ORDIN nr. 895 din 19 august 2016 pentru
aprobarea regulilor privind organizarea
sistemului de inspecţie şi certificare, de
aprobare a organismelor de inspecţie şi
certificare/organismelor de control şi de
supraveghere a activităţii organismelor de
control, în agricultura ecologică (forma
consolidată la 27 iulie 2021)

•

ORDIN nr. 464/2019 pentru aprobarea
regulilor naționale privind importul de
produse ecologice din țări terțe pe teritoriul
României;

•

Ordonanța nr. 10/2021 pentru modificarea
și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 34/2000 privind produsele
agroalimentare ecologice.

HOTĂRÂRE nr. 131/2013 pentru stabilirea
măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea
respectării prevederilor Regulamentului
(CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28
iunie 2007 privind producţia ecologică şi Surse:
etichetarea produselor ecologice, precum
• Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.
rurale, Legislația Națională AE
2.092/91;
• Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
ORDONANŢĂ nr. 29/2014 pentru
rurale, Modificări aduse Ordonanței privind
modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de
produsele agroalimentare ecologice
urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind
• Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
produsele
agroalimentare
ecologice,
rurale, ORDONANŢA pentru modificarea
precum şi pentru stabilirea unor măsuri
și completarea Ordonanţei de urgenţă a
în domeniul produselor agroalimentare
Guvernului nr. 34/2000 privind produsele
ecologice;
agroalimentare ecologice
ORDIN nr. 986/2016 privind aprobarea
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5. Conversia de la agricultura convențională la agricultura
ecologică
în conformitate cu normele Uniunii
Conversia - înseamnă trecerea de la agricultura
Europene, astfel:
convențională la agricultura ecologică într-o
perioadă determinată de timp, pe parcursul căreia Atenție !!! - NU poate fi recunoscută retroactiv
se aplică dispozițiile privind producția ecologică. perioada de conversie a animalelor.
•

Conversia unui teren agricol începe odată
Sursa
cu înregistrarea operatorului la DAJ/EM
(data aprobării fișei de înregistrare) și
• Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
data la care practicile devin conforme cu
Rurale
regulile de producție ecologică.

•

Furaje în conversie – înseamnă hrana Principii generale pentru perioada de
pentru animale obţinută în perioada de conversie
conversie la producţia ecologică, cu
excepţia celor recoltate în termen de 12
• Perioada de conversie trebuie să fie
luni de la începutul perioadei de conversie
suficient de îndelungată pentru a creşte
(primul an de conversie). Conversia unui
semnificativ fertilitatea solului şi pentru a
animal începe cu data la care operatorul
restabili echilibrul ecosistemului.
își înregistrează activitatea de creștere a
animalelor la DAJ/EM (data aprobării fișei
• Durata perioadei de conversie trebuie să
de înregistrare) și data la care respectă
fie adaptată la:
condiţiile de creștere în sistem ecologic
• Utilizarea anterioară a terenului;
(în ceea ce privește adăpostul, alimentația,
profilaxia).
• Contextul ecologic şi implicaţiile acestuia;
Trecerea de la agricultura convențională
• Experienţa operatorului.
la agricultura ecologică se realizează
după o perioadă de conversie stabilită

•

Iași • 2021
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6. Etichetarea produselor ecologice la nivelul Uniunii
Europene și în România

În România, oficial, agricultura ecologică a fost
recunoscută în anul 2000, dar în practică s-a
aplicat începând cu anul 2001, când au apărut
normele de aplicare ale Ordonanţei de Urgență
nr. 34/2000.
Atât sigla naţională ,,ae”, specifică produselor
ecologice, cât și sigla comunitară sunt utilizate
pentru a completa etichetarea, în scopul
identificării de către consumatori a produselor
obţinute în conformitate cu metodele de producţie
ecologică.
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7. Organisme de control aprobate pe teritoriul României

SC ECOCERT SRL

RO-ECO-007
Strada Ing. Zablovschi, nr. 80, sector 1, 011312,
Bucureşti
Sediu secundar: Municipiul Cluj-Napoca, Strada
Uzinei Electrice, nr. 15, scara 1, etaj 2, ap. 17, județul
Cluj
Tel: +4 021 3212077
Fax: +4 021 3212058
E-mail:office.romania@ecocert.com
Website: www.ecocert.com

SC ECOINSPECT SRL

RO-ECO-008
Strada Ciocârliei, nr.6, et. II, ap.9, 400619, localitatea
Cluj-Napoca, județul Cluj
Tel/Fax: 0264 432 088
Tel.: 0364 730 839; 0751 044 075
E- mail :ecoinspect@ecoinspect.ro
ecoinspect@gmail.com
Website: www.ecoinspect.ro

SC BIOS SRL ITALIA -SUCURSALA
ROMÂNIA

RO-ECO-009
Bld. Lascăr Catargiu, nr. 41, etaj 1, ap. 3, sector 1,
București
Tel/Fax: +4 021 327 00 05
Tel: +4 0769 698 684
E-mail:info@certbios.it
Website: www.certbios.ro

AGRECO R .F. GÖDERZ GMBH
GERMANIA - SUCURSALA ROMÂNIA

RO-ECO-015
Strada Măgurii, nr.4, bloc 33, sc. C, ap.16, 100473,
localitatea Ploieşti, județul Prahova
Tel: +4 0769677577; +4 0721237518; + 4 0722561819;
Fax: +4 0344814459
e-mail:info@agrecogmbh.de
Website: www.agrecogmbh.de

SC BIOAGRICERT ITALIA SRL –
SUCURSALA ROMÂNIA

RO-ECO-016
Bucureşti, sectorul 6, Strada Constantin Noica, nr. 165,
ap. 1;
Tel: +4 0745709117
Fax: +4 0314223741
e-mail: romania@bioagricert.org
oana.badea@bioagricert.org
oana_andrei926@yahoo.com
Website: www.bioagricert.org

AUSTRIA BIO GARANTIE GMBH
ENZERSFELD SUCURSALA
BUCUREȘTI

RO-ECO-018
Str. Popa Savu, nr. 77, etaj 1, ap. 3, București, sector 1
Tel: +4 0212102124
e-mail:romania@abg.at
Website: http://ro.abg-cert.com/

Iași • 2021
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SC CERTROM SRL.

RO-ECO-021
Sediul social: Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr.
231A, sc. 1, et. 14, ap. 54, sector 5
Tel: +4 0214102589
Fax: +4 0214102588;
e-mail: office@certrom.ro;
Website: www.certrom.ro

SC BIO CERT TRADIȚIONAL SRL

RO-ECO-025
Adresa: Municipiul Constanța, Str. Banu Mihalcea,
nr. 60, Jud. Constanța
Tel: +0341815303; +0341149323;
Fax: +0341815303
e-mail:office.biocert@gmail.com
website: http: biocerttraditional.ro

SC SRAC CERT SRL
SC ECOROISCERT SRL

RO-ECO-022
Sediul social: Iaşi, Str. Bîrnova nr. 146, camera 5,
parter, judeţul Iaşi
Tel: +4 0332730198
Fax: +4 0332730198
e-mail:ecoroiscert@gmail.com; Website: www.
ecoroiscert.ro

MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU
CALITATE

RO-ECO-023
Craiova, Str. Părului nr. 8, judeţul Dolj, 200346,
localitatea Craiova,
Tel: +4 0351451047; 0251-545553
Fax: +4 0251545553
e-mail:office@mrco.ro
Website: www.mrco.ro

SC CERES ORGANIC CERT SRL

RO-ECO-024
Sediul social : Cluj Napoca , Str. Vasile Lupu, nr.64,
ap.2, Județul Cluj,
Tel: +4 0740591529
e-mail:ameliarachita@yahoo.com
Website: www.ceres-cert.com

RO-ECO-026
Adresa: București, Str. Vasile Pârvan nr. 14, sectorul
1,
Tel : 021-3136335; fax: 021-3132380;
e-mail: eco@srac.ro;

SC TUV AUSTRIA ROMÂNIA SRL

RO-ECO-027 Adresa: București, Calea Plevnei, nr.
139B, corp A, se
ctorul 6
Tel : 021-3153294;
Fax: 021-3153296;
e-mail:george.gheorghiu@tuv.at;

RINA SIMTEX - ORGANISMUL DE
CERTIFICARE SRL

RO-ECO-028
Adresa: București, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.
4D, corp A, sectorul 5
Tel: 0723604050
Fax: 021-6190353;
e-mail: mariana.mihaila@rina.org; office@simtex.ro;
Sursa: https://www.madr.ro/agricultura-ecologica/
organisme-de-control-aprobate.html

Sursa:
•
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8. Înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
Înregistrarea
activităților
de
producție,
procesare, import, export, depozitare, distribuire,
comercializare în agricultura ecologică este
reglementată prin Ordinul MADR nr. 1253/2013,
cu modificările și completările ulterioare, astfel:

intracomunitar, import, export, floră
spontană şi acvacultură îşi pot înregistra
activitatea până la data de 15 noiembrie.
•

De asemenea, îşi pot înregistra activitatea
până la data de 15 noiembrie a fiecărui
an operatorii care intră pentru prima dată
în sistem şi nu solicită sprijin financiar
acordat prin Măsura 11 - agricultură
ecologică, aplicabilă pe terenurile agricole,
finanţată prin Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în
cadrul Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală (PNDR) 2014-2020.

•

Pasul I: încheierea contractului cu
Organismul de control (OC) aprobat pe
teritoriul României. Lista organismelor de
control, aprobate pe teritoriul României,
este postată pe site-ul www.madr.ro,
la secțiunea Agricultură, subsecțiunea
Agricultură ecologică.

•

Pasul II: depunerea Fişei de înregistrare la
DAJ (anexele nr. 1-7), însoțită de Contractul
• Comercianţii cu amănuntul, care vând
produse ecologice ambalate şi etichetate
încheiat între operator şi organismul de
control și Declaraţia pe propria răspundere
direct consumatorului/ utilizatorului final,
sunt exonerați de la obligația privind
pentru deţinerea documentelor necesare
înregistrarea, cu condiţia să-şi declare
înscrierii în agricultura ecologică (anexa
activitatea la DAJ/EM.
nr. 9). Operatorii care au puncte de lucru
pe raza mai multor judeţe depun fișa de
înregistrare la DAJ/EM, pe raza judeţului Operatorii se pot înregistra la DAJ,
în care au sediul social/domiciliul, iar în
fişa de înregistrare se menţionează toate astfel:
punctele de lucru, din toate judeţele.
• personal, prin depunerea documentelor
în format fizic, prin transmiterea acestora
Pasul III: Fişa de înregistrare aprobată/
în format electronic sau prin transmiterea
vizată de DAJ este înapoiată, în original,
documentelor prin poștă sau fax;
operatorului în cauză, iar o copie se

•

păstrează la DAJ.
•

Pasul IV: DAJ/EM transmite o copie a
fișei de înregistrare, în format electronic,
organismului de control cu care operatorul
are încheiat contract.

Reguli privind înregistrarea
operatorilor
•

•

•

În fiecare an, până la data de 16 mai
(inclusiv), operatorii au obligaţia de
a-şi înregistra activitatea la MADR prin
entităţile mandatate (DAJ, asociații legal
constituite), prin completarea fișei de
înregistrare.
Operatorii care desfăşoară activităţi în
domeniile de procesare, comerţ intern/

prin asociaţiile profesionale legal
constituite, care îndeplinesc condiţiile
privind vechimea în domeniul agriculturii
ecologice de minimum 5 ani și deţinerea
de filiale/sucursale/asociaţii judeţene, în
situaţia în care operatorul optează pentru
această variantă.

Entităţile mandatate
Entităţile mandatate (EM):
•

Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a
municipiului Bucureşti;

•

Asociaţiile profesionale legal constituite în
domeniul agriculturii ecologice;

•

Organismele de inspecţie şi certificare/
organismele de control.
Iași • 2021
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Atribuţiile entităţilor mandatate:

1. Direcţiile pentru agricultură judeţene
(DAJ) - primesc fişele de înregistrare ale
operatorilor fie direct, fie prin intermediul
asociaţiilor profesionale legal constituite, în
vederea avizării şi aprobării;
2. Asociaţiile profesionale legal constituite,
care
îndeplinesc
condiţiile
privind
vechimea (minimum 5 ani) și deţinerea
de filiale/sucursale/asociaţii judeţene, la
solicitarea scrisă a operatorilor – întocmesc
fişele de înregistrare (anexele nr. 1-7),
verifică conformitatea datelor, semnează şi
ştampilează în numele acestora şi transmit
fişele de înregistrare la DAJ în vederea
înregistrării şi avizării;
3. Organismele de inspecţie şi certificare
- verifică şi certifică operatorii înscrişi în
sistemul de agricultură ecologică.

În cazul depistării unor neconcordanţe
(neconformități) în fișa de înregistrare în
agricultura ecologică, DAJ va notifica operatorul/
asociaţia în vederea remedierii acestora.

Modificarea fişei de înregistrare

CUI sau cu modificarea CUI;
5. Schimbarea administratorului exploataţiei
(nume, prenume, CNP) – în cazul
persoanelor juridice; schimbarea adresei
deţinătorului exploataţiei (sediul social);
6. Cazuri de forţă majoră sau circumstanţe
excepţionale: decesul fermierului;
7. Incapacitatea profesională de lungă durată;
8. O catastrofă naturală gravă care afectează
suprafeţele agricole/piscicole;
9. Distrugerea accidentală a clădirilor destinate
creşterii animalelor/bazinelor piscicole;
10. O epizootie care afectează parţial sau
integral şeptelul sau stocul de pește;
11. Constatarea de către organismul de control,
cu care operatorul are încheiat contract, a
unor diferenţe între datele înscrise privind
producţia animalieră şi datele înscrise în
Registrul parcelar, faţă de datele înscrise în
fişa de înregistrare depusă iniţial;
12. Transferul total a activităţii cu profil
ecologic;
13. Transferul parţial al exploataţiei ecologice a
producătorului - producţie vegetală, animală
sau piscicolă;
14. Modificarea blocurilor fizice, parcelelor,
culturilor, existenţa unor fluctuaţii ale
efectivelor de animale, constatarea
diferenţelor între cultura înregistrată şi
cultura înfiinţată; adăugarea/eliminarea
de produse în/din lista de produse a
comercianţilor, modificarea statusului
parcelei, erori materiale.
15. Declaraţia pe propria răspundere pentru
modificarea fișei de înregistrare (anexa 13)
se depune în termen de 10 zile lucrătoare de
la intervenirea situaţiilor prevăzute mai sus.
16. DAJ/EM va transmite în copie (anexa 13)
organismului de control cu care are încheiat
contract operatorul, în termen de 7 zile
lucrătoare de la data depunerii (anexei 13)
la DAJ/EM.

Operatorii pot aduce modificări la fişa de
înregistrare, prin completarea și depunerea la
DAJ a Declaraţiei pe propria răspundere pentru
modificarea fişei de înregistrare în agricultura
ecologică (anexa nr. 13). Modificarea fişei de
înregistrare se poate face în următoarele situaţii:
1. Operatorul are încheiat contract cu un
organism de control ce nu mai activează pe
teritoriul României, ca urmare a renunţării
sau a retragerii aprobării de către MADR.
Declaraţia, însoţită de contractul încheiat
cu noul organism de control, precum şi
fişa de înregistrare iniţială se depun la noul
OC, în termen de 30 de zile de la primirea
comunicării din partea MADR;
2. Rezilierea contractului cu organismul de Pentru toate aceste modificări, operatorul va
inspecţie şi certificare menţionat în fişa prezenta la DAJ/EM documente justificative!
de înregistrare (cu dovada rezilierii) şi
încheierea unui contract cu un alt organism
IMPORTANT
de inspecţie şi certificare;
3. Schimbarea formei de organizare;
• În cazul în care operatorul se retrage din
4. Schimbarea numelui, urmare a schimbării
propria inițiativă din sistemul „ae”, acesta
denumirii exploataţiei, fără modificarea
este obligat să notifice DAJ/EM la care s-a
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•

•

•

înregistrat, prin depunerea formularului Sursa:
prevăzut în anexa nr. 14.
h t t p s : / / w w w. m a d r. r o / d o c s / a g r i c u l t u r a /
DAJ/EM va înainta, în decurs de 7 zile agricultura-ecologica/2020/ghid-inreg-operatorilucrătoare, o copie a notificării de retragere in-AE-update-09.10.2020.pdf
a operatorului din sistemul de agricultură
ecologică organismului de inspecţie şi Surse de informații utile referitoare la
certificare cu care operatorul respectiv a agricultura ecologică
avut contract.
h t t p s : / / w w w. m a d r. r o / d o c s / a g r i c u l t u r a /
Dacă un operator a fost exclus de către OC agricultura-ecologica/2020/ghid-inreg-operatoridin sistemul „ae”, pentru neconformități in-AE-update-09.10.2020.pdf
majore datorate unor fraude, acesta nu mai
poate să depună o nouă fișă de înregistrare h t t p s : / / w w w. m a d r. r o / d o c s / a g r i c u l t u r a /
la DAJ/EM, decât după 5 ani de la agricultura-ecologica/2020/Lista-distribuitoriproduse-protectie-plante-utilizate-in-ae.pdf
excludere.
Pentru obţinerea și menţinerea certificării
producţiei ecologice, fiecare operator
în agricultura ecologică este supus unei
evaluări complete a activităţii, conform
contractului de inspecție și certificare
încheiat cu organismul de control, în toate
locaţiile ce îi aparțin (inclusiv sectorul
convenţional, dacă este cazul).

h t t p s : / / w w w. m a d r. r o / d o c s / a g r i c u l t u r a /
agricultura-ecologica/baza-de-date/Raportprivind-furnizorii-de-semin%C8%9Be%C8%99i-material-de-inmul%C8%9Birevegetativ-2021-02.06.2021.pdf

Iași • 2021
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9. Finanțarea agriculturii ecologice în România
Măsura 11 – agricultură ecologică din Programul Submăsura 11.1 - Sprijin pentru
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020
conversia la metodele de agricultură

Sprijinul prin Măsura 11 Agricultura ecologică ecologică:
este acordat în două direcţii: conversia la
• Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri
metodele de agricultură ecologică şi menţinerea
arabile (inclusiv plante de nutreţ) - 293 €/
practicilor de agricultură ecologică. Prin urmare
ha/an;
sunt implementate două submăsuri:
• Pachetul 2 – legume - 500 €/ha/an;
• 11.1 sprijin pentru conversia la practicile şi
• Pachetul 3 – livezi - 620 €/ha/an;
metodele de agricultură ecologică;
• 11.2 sprijin pentru menţinerea practicilor
• Pachetul 4 – vii - 530 €/ha/an;
şi metodelor de agricultură ecologică.
• Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice
- 365 €/ha/an;
Beneficiarii plăţilor compensatorii din cadrul
M.11 Agricultură Ecologică sunt fermierii activi
• Pachetul 6 – pajiști permanente:
care utilizează terenuri agricole și sunt înregistraţi
• varianta 6.1 (aplicabilă la
în sistemul de agricultură ecologică.
nivel naţional pe suprafeţe fără
Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă
angajament M.10) - 143 €/ha/an;
fixă pe unitatea de suprafaţă (ha), fiind acordată
• varianta 6.2 (aplicabilă în zonele
în urma asumării unor angajamente voluntare:
eligibile și numai împreună cu un
angajament M.10) - 39 €/ha/an.
• pe o perioadă de maximum 2 ani (pentru
culturi anuale) și maximum 3 ani (pentru
Submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea
culturi perene) pentru pachetele care
practicilor de agricultură ecologică:
vizează sM.11.1 conversia la agricultura
• Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri
ecologică, cu menţinerea certificării
arabile (inclusiv plante de nutreţ)- 218 €/
suprafeţelor care au făcut obiectul
ha/an;
angajamentului pe o perioadă de cel puţin
5 ani de la semnarea angajamentului;
• Pachetul 2 – legume - 431 €/ha/an;
•

pe o perioadă de 5 ani pentru pachetele care
vizează menţinerea agriculturii ecologice
(sM.11.2).

Valoarea plăţilor compensatorii pentru
M.11
Plăţile compensatorii care se acordă beneficiarilor
M.11,
vizează
compensarea
costurilor
suplimentare și a pierderilor de venit rezultate
din aplicarea practicilor specifice agriculturii
ecologice.
Valorile plăţilor compensatorii sunt următoarele:
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•

Pachetul 3 – livezi - 442 €/ha/an;

•

Pachetul 4 – vii - 479 €/ha/an;

•

Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice
- 350 €/ha/an;

•

Pachetul 6 – pajiști permanente:
•

varianta 6.1 (aplicabilă la
nivel naţional pe suprafeţe fără
angajament M.10) - 129 €/ha/an;

•

varianta 6.2 (aplicabilă în zonele
eligibile și numai împreună cu un
angajament M.10) - 73 €/ha/an.

Proiectul ECORURIS

Condiţii de eligibilitate pentru M.11

minimă de 0,3 ha (în cazurile prevăzute de
condiţiile specifice schemei unice de plată
pe suprafaţă, în cazul anumitor tipuri de
culturi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie
să fie de cel puţin 0,1 ha – pentru vii,
livezi, arbuști fructiferi, hamei, pepiniere
pomicole și viticole, sere și solarii).

Beneficiarul M.11 se angajează:
•

să menţină angajamentul pentru o perioada
de minimum 5 ani de la data semnării
acestuia;

•

să ţină o evidenţă a activităţilor agricole
corelate cu implementarea cerinţelor de
bază şi specifice la nivelul suprafeţelor
agricole, prin completarea caietului de
agricultură ecologică;

•

să respecte cerinţele de bază relevante
pachetelor pentru care aplică stabilite
pentru fiecare angajament prin fișa tehnică
a măsurii, pe parcelele agricole;

•

să respecte cerinţele specifice aferente
angajamentului pentru care aplică.

În consecinţă, semnarea angajamentului de către
fermier este cerinţă de eligibilitate.
Alte condiţii de
beneficiarului M.11:
•

•

•

este înregistrat, în fiecare an pentru care
solicită sprijin, conform prevederilor
legale, ca operator în agricultura ecologică.

•

încheie pe toată durata angajamentului
un contract cu un organism de control
(OC) independent, acreditat conform
prevederilor legislaţiei naţionale.

•

se încadrează în categoria fermierilor
activi, în înţelesul art. 9 din Regulamentul
(UE) nr. 1307/2013, cu modificările şi
completările ulterioare și prevederilor art.
6 al OUG nr. 3/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.

eligibilitate

aplicabile Pentru mai multe informaţii referitoare la Măsura
11 – agricultură ecologică din Programul Naţional
este utilizatorul unei suprafeţe agricole de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020
localizate
pe
teritoriul
României, consultaţi Ghidul informativ pentru beneficiarii
identificabilă în Sistemul Integrat de Măsurii 11 – agricultură ecologică din PNDR
Administrare și Control (IACS) și se 2014-2020!
înregistrează la APIA cu suprafaţa agricolă.
Sursa:
http://www.apia.org.ro/ro/masura-11deţine o suprafaţă minimă a fermei de 1 agricultura-ecologica
ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea
Iași • 2021
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10. Care sunt țintele Uniunii Europene cu privire la
agricultura ecologică?
Pactul Ecologic European (New Green Deal) are
drept scop transformarea Uniunii Europene într-o
societate echitabilă și prosperă, cu o economie
modernă, competitivă și eficientă din punctul de
vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe
emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și
în care creșterea economică să fie decuplată de
utilizarea resurselor.
Pactul urmărește să protejeze, să conserve și să
consolideze capitalul natural al UE, precum și
să protejeze sănătatea și bunăstarea cetățenilor
împotriva riscurilor legate de mediu și a impacturilor
aferente. În același timp, tranziția trebuie să fie
echitabilă și favorabilă incluziunii, trebuie să
pună oamenii pe primul plan și să acorde atenție
regiunilor, industriilor și lucrătorilor care se vor
confrunta cu cele mai mari dificultăți în perioada
următoare. Uniunea Europeană are capacitatea
colectivă de a-și transforma economia și societatea
pentru a le plasa pe o traiectorie mai durabilă.
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Strategia „De la fermă la consumator”:
conceperea unui sistem alimentar
echitabil, sănătos și ecologic
Produsele alimentare europene au reputația de a fi
sigure, hrănitoare și de înaltă calitate. În prezent,
acestea ar trebui să devină și referința mondială
în materie de durabilitate. Deși tranziția către
sisteme mai durabile a început deja, satisfacerea
nevoilor alimentare ale unei populații mondiale
aflate în creștere rapidă continuă să reprezinte o
provocare pentru modelele actuale de producție.
Producția de alimente duce în continuare la
poluarea aerului, a apei și a solului, contribuie la
declinul biodiversității și la schimbările climatice
și consumă cantități excesive de resurse naturale.
Fermierii europeni au un rol esențial în
gestionarea tranziției. Strategia „De la fermă la
consumator” (From Farm to Fork) va consolida
eforturile depuse de aceștia în vederea combaterii

Proiectul ECORURIS

schimbărilor climatice, a protejării mediului și a
conservării biodiversității. Politicile comune în
domeniul agriculturii și al pescuitului vor rămâne
instrumente esențiale pentru sprijinirea acestor
eforturi, asigurând, în același timp, un trai decent
pentru fermieri, pescari și familiile acestora. În
propunerile Comisiei privind politica agricolă
comună pentru perioada 2021-2027 se prevede
că cel puțin 40% din bugetul total al politicii
agricole comune și cel puțin 30 % din Fondul
pentru pescuit și afaceri maritime ar trebui să
contribuie la combaterea schimbărilor climatice.
Strategia „De la fermă la consumator” va
contribui, de asemenea, la realizarea unei
economii circulare și va viza stimularea
consumului de alimente durabile și promovarea
unor alimente sănătoase și accesibile ca preț
pentru toți. Produsele alimentare importate care
nu respectă standardele de mediu relevante ale
UE nu vor fi autorizate pe piețele UE. Comisia
va propune acțiuni care să îi ajute pe consumatori
să aleagă o alimentație sănătoasă și durabilă și să
reducă risipa alimentară.

•

•
•
•
•
•

nutritive în limitele planetare
înjumătățirea
utilizării
pesticidelor,
a îngrășămintelor și a vânzării de
antimicrobiene
creșterea suprafețelor de teren destinate
agriculturii ecologice
promovarea unui consum alimentar și a
unor diete sănătoase mai durabile
reducerea pierderilor și a risipei de alimente
combaterea fraudei alimentare de-a lungul
lanțului de aprovizionare cu alimente
îmbunătățirea bunăstării animalelor

50% reducerea utilizării pesticidelor
până în 2030

Strategia prevede o serie de inițiative și propuneri
legislative privind:
• agricultura ecologică
• etichetarea nutrițională pe partea frontală
a ambalajului și etichetarea alimentelor
durabile
Conservarea și refacerea ecosistemelor și a
• reducerea risipei alimentare
biodiversității - Ecosistemele oferă servicii
esențiale, cum ar fi hrană, apă dulce și aer curat, Tranziția către un sistem alimentar mai ecologic
precum și adăpost. Sunt necesare recalificarea va genera noi oportunități de afaceri care au un
și perfecționarea proactive pentru a valorifica impact pozitiv asupra veniturilor operatorilor din
sectorul agroalimentar.
beneficiile tranziției ecologice.
Sursa:
https://ec.europa.eu/info/strategy/ Un sistem alimentar mai durabil va contribui, de
priorities-2019-2024/european-green-deal/ asemenea, la protejarea naturii și a biodiversității
Europei. Strategia „De la fermă la consumator”
delivering-european-green-deal_en
este aliniată la Strategia UE privind biodiversitatea
pentru 2030, cele două propuneri fiind prezentate
Ce este Strategia „De la fermă la
drept complementare.

consumator”?

În mai 2020, Comisia și-a prezentat Strategia
„De la fermă la consumator” care constituie una
dintre acțiunile cheie din cadrul Pactului verde
european. Contribuind la îndeplinirea obiectivului
de realizare a neutralității climatice până în 2050,
strategia are în vedere evoluția actualului sistem
alimentar al UE către un model durabil.
Stabilind securitatea și siguranța alimentară drept
priorități, strategia are următoarele obiective
principale:
• asigurarea unei oferte de produse
alimentare suficiente, accesibile ca preț și

•

Biodiversitate: cum protejează UE natura
(informații generale)

Modernizarea agriculturii prin dezvoltarea unor
practici agricole mai durabile, totodată protejând
natura și combătând schimbările climatice, este
unul dintre obiectivele principale ale reformei
politicii agricole comune (PAC). Prin urmare,
obiectivele politicii PAC sunt strâns legate de
cele ale Strategiei „De la fermă la consumator”.
•

Viitorul PAC după 2020 (informații
generale)

Iași • 2021
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25% agricultură ecologică până în
Strategia „De la fermă la consumator” prevede 2030
Rolul Consiliului

o serie de acțiuni legislative și nelegislative care În iulie 2021, Consiliul a adoptat concluzii privind
urmează să fie propuse de Comisie. Consiliul, în planul de acțiune propus de Comisie. Principalele
principal în formațiunea Agricultură și Pescuit, puncte convenite de miniștrii UE au fost:
va analiza viitoarele propuneri legislative și
• agricultura ecologică este importantă
își va stabili poziția față de acestea, în vederea
pentru durabilitatea agriculturii europene
adoptării actelor legislative la nivelul UE, urmând
• dezvoltarea producției ecologice contribuie
procedura legislativă ordinară.
la asigurarea veniturilor și la crearea de
locuri de muncă
•
echilibrul între cererea și oferta de produse
Concluzii privind Strategia „De la
ecologice asigură rentabilitatea sectorului
fermă la consumator”
• particularitățile și situațiile diferite din
statele membre trebuie luate în considerare
În octombrie 2020, Consiliul a adoptat un set
la definirea țintelor și a intervențiilor
de concluzii cu privire la strategie, asumându-și
• implicarea părților interesate din sectorul
obiectivul de dezvoltare a unui sistem alimentar
public și cel privat este esențială pentru
european durabil, de la producție până la consum.
atingerea obiectivelor strategiei
Concluziile transmit un triplu mesaj politic din
partea statelor membre, care au convenit să
Sursa:
https://www.consilium.europa.eu/ro/
asigure:
policies/from-farm-to-fork/
• produse alimentare suficiente și accesibile
ca preț, contribuind în același timp la
realizarea neutralității climatice a UE până
în 2050
• un venit echitabil și un sprijin puternic
pentru producătorii primari
• competitivitatea agriculturii UE la nivel
mondial
• Consiliul acordă prioritate acțiunilor
pentru sisteme alimentare durabile:
concluzii privind Strategia „De la fermă
la consumator” (comunicat de presă, 19
octombrie 2020)
• Consiliul Agricultură și Pescuit, 19-20
octombrie 2020

Planul de acțiune pentru dezvoltarea
producției ecologice
Planul de acțiune pentru dezvoltarea producției
ecologice, prezentat de Comisie în martie 2021
ca parte a Strategiei „De la fermă la consumator”,
prezintă un set de acțiuni pentru creșterea ponderii
agriculturii ecologice în UE.
Principalul său obiectiv este de a stimula producția
ecologică pentru a atinge 25% din terenurile
agricole ale UE până în 2030. Statele membre ale
UE sunt încurajate să elaboreze planuri naționale
pentru agricultura ecologică.
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11. Evoluția agriculturii ecologice în România (2010 - 2020)
Sursa datelor: www.madr.ro
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12. Agricultura ecologică în județul Iași (2021)
Sursa datelor: Direcția pentru Agricultură Județeană Iași.
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13. Exemple de bune practici din județul Iași

Ferma Scufița din Homița
Laura și Antim Nechifor

Ferma Apicolă
Prisaca Moldovei

ZORIAN
Unitate de procesare a
uleiului presat la rece

VEERA
Lavandă în sistem ecologic
și fermă demonstrativă

Magazia Morăriței
Liantul dintre producători și
consumatori în comunitatea
ieșeană

Iași • 2021
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Ferma Scufița din Homița
Laura și Antim Nechifor
Ne numim Laura și Antim Nechifor, avem 29
de ani și amândoi am fost studenți la Facultatea
de Horticultură din București, unde ne-am
și cunoscut. Suntem ingineri horticoli și, din
timpul facultatii, am fost pasionați de agricultura
ecologică regenerativă. Am conștientizat cât de
important este să creștem legume naturale, atât
pentru sănătatea consumatorilor, cât și pentru
mediul înconjurator. În același timp, am realizat
cât este de important ca solul să fie sanatos și fertil,
fiind substratul care hrănește legumele și care
asigură vigoarea, rezistența și sănătatea plantelor.
În timpul facultății, am constatat cu tristețe că
România este în urma țărilor din vest, în ceea ce
privește agricultura ecologică. Mulți fermieri nu
înțeleg ce înseamnă acest tip de agricultură și, din
cauza lipsei unor tehnologii clare de cultivare eco,
cred că nu se poate cultiva cu adevărat în acest fel.

Perkins și Ben Hartman). Apoi, am lucrat timp de
3 ani în cadrul Asociației Institutul de Cercetare
în Permacultură din România, unde ne-am
familiarizat cu tehnicile de permacultură, tehnici
pe care astăzi le-am integrat în ferma noastră.
Așa s-a sădit în noi dorința de a dezvolta o fermă
ecologică regenerativă proprie, în care, pe lângă
producția de hrană sănătoasă, să avem și o latură
didactică, unde oamenii să poată să vină, să vadă
și să învețe principiile și practicile care pe noi neau convins ca fiind eficiente și responsabile față de
oameni și față de mediul înconjurator.

După ce s-a născut fetița noastră, motivația a fost
mai mare și dorința de a ne creste copilul în natură
a crescut. Așadar, în anul 2019, ne-am mutat
în satul Homița, în casa bunicilor pentru că aici
era un teren nefolosit de familie, iar satul fiind
înconjurat de pădure, locul a părut potrivit pentru
Am decis să ne specializam în horticultura ideea noastra de fermă.
ecologică, așa că am urmat programul de master:
“Științe horticole ecologice” și încă trei cursuri care Am înființat Ferma Scufița din Homița în
aprofundează tehnicile de agricultură ecologică septembrie 2019, iar anul 2020 a fost primul an de
În primul an am cultivat o suprafață de
regenerative, susținute de fermieri de renume producție.
2
solar
și aproximativ 2000 m2 în câmp. Anul
240
m
din străinătate (Jean – Martin Fortier, Richard
acesta am construit înca 3 solarii, mărind suprafața
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protejată la 1060 m2 și suprafața cultivată în câmp au fost cele 54 de soiuri de tomate (roșii, verzi,
galbene, portocalii, negre, de toate ăarimile și
la aproximativ 4000 m2.
formele). La acestea am adăugat ardei gras roșu
Practicăm o agricultură ecologică regenerativă, galben și cafeniu, ardei kapia, cele mai iuți soiuri
care este, din punctul nostru de vedere, o metodă de ardei din lume, vinete, 4 soiuri de dovlecei
superioară de producție și care poate soluționa (galben, verde închis, verde dungat și rotund)
multe din problemele climatice cu care ne porumb dulce, cartofi, gulie verde și mov, varză,
confruntăm. Pe lângă creșterea plantelor în sistem conopidă, brocoli, fasole păstăi galbenă, verde și
ecologic, fără substanțe chimice de sinteză, acest mov, țelină, napi, ridiche neagră, sfeclă, morcov
sistem pune accentul pe regenerarea si conservarea (portocaliu, galben, roșu și mov), 4 soiuri de
solului, a apei și a biodiversității și pe sechestrarea castraveți, busuioc, spanac, fenicul etc.
de CO2 în sol, prin folosirea anumitor pratici,
cum ar fi: o lucrare minimă a solului, folosirea În prezent, nu suntem certificați ecologic și, cu toate
îngrășămintelor verzi, creșterea unui număr mare că urmăm cu strictețe toate reglementările existente
de specii într-un mod biointensiv, îmbogățirea la nivel european (folosim doar produse certificate
microbiologiei solului prin folosirea de compost și pentru a fi folosite în agricultura ecologică, de la
de biopreparate etc. Categoriile de legume produse turba în care ne producem răsadurile, la semințe
de noi sunt diverse și numeroase. Vedetele fermei certificate ecologic sau netratate chimic, micorize,
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prădători naturali, capcane lipicioase colorate,
îngrășământ organic, substanțe fitosanitare
certificate ecologic, făcute din extracte din plante
sau din ciuperci sau bacterii ce ataca insecte sau
ciuperci daunatoare etc.), avem rețineri în a aplica
pentru certificare. Motivele principale sunt taxele
mari percepute de către organismele de certificare
(taxe care s-ar reflecta automat în prețul legumelor
noastre, iar noi încercăm să menținem niște prețuri
cât mai accesibile) și birocrația excesivă care
trebuie să fie întocmită de fermier, al cărui timp
liber este oricum foarte limitat. Nu știm ce vom
alege în viitor, dar știm sigur că pentru noi nu

există conceptul de agricultură chimică și nici ideea
de compromis. Mai exact, preferăm să pierdem
o cultură într-un an dificil decât să o stropim cu
substanțe chimice pentru a o salva. În prezent
înclinăm spre o “certificare” dată de către clienții
noștri, față de care suntem 100% transparenți și
care ne pot vizita oricând pentru a vedea exact cum
cultivăm legumele care ajung la ei în farfurie. De
altfel, formarea unei legături directe între noi și
clienți, este foarte importantă pentru noi. Încercăm
să clădim o mică comunitate și, momentan, putem
spune că am avut norocul de a întâlni oameni
frumoși, care rezonează cu ideile noastre.
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Ferma Apicolă
Prisaca Moldova
Ferma Apicolă Prisaca Moldova a fost înființată
în anul 2010 din pasiune, având ca principal
obiect de activitate creșterea albinelor. În primii
ani de activitate, dimensiunea exploatației era
una relativ redusă, asigurând produsele apicole
pentru familie și prieteni, dar, în câțiva ani, ferma
s-a dezvoltat prin creșterea efectivului familiilor
de albine și prin achiziționarea de utilaje moderne
pentru a asigura o productivitate crescută și un
randament ridicat. În prezent, Ferma Apicolă
Prisaca Moldova este un jucător important de
miere din zona estică a României, în special pe
Valea Prutului, având o producție diversificată
de sortimente de miere de calitate superioară,
o parte însemnată a producției fiind certificată
ecologic. Ferma apicolă este membru fondator al

unei cooperative și al Asociației Producătorilor
Locali Produs în Iași, pentru produse ecologice și
produse tradiționale din zonă. În prezent, Ferma
Apicolă Prisaca Moldova deține un efectiv de
peste 200 familii de albine, iar produsele obținute
sunt valorificate prin diverși colaboratori, atât din
Iași, cât și din țară. Aproximativ 60% din producția
obținută este destinată exportului. Ferma deține
un spațiu autorizat DSV de ambalare a mierii, cu
o capacitate de 300 unități (borcane) pe oră, rețea
de comercializare a produselor și participă activ și
în mod constant la toate evenimentele organizate
atât de Asociația Producătorilor Locali Produs în
Iași, cât și de alte entități. Ferma este condusă de
inginerul zootehnist Relu Cojocar, administrator
și asociat unic al firmei.
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ZORIAN
Unitate de procesare a uleiului presat la rece
Firma Zorian Export SRL a fost înfiinţată în
anul 2018, având sediul social în localitatea
Oţeleni, comuna Oţeleni, din județul Iaşi.
Obiectul principal de activitate al firmei este
fabricarea uleiurilor şi grăsimilor, în particular
firma ocupându-se și cu producţia uleiului brut
din seminţe (diferite tipuri, cum ar fi: floareasoarelui, rapiță, soia, cânepă, armurariu sau in)
prin procedeul de presare la rece.

floarea-soarelui, in, cânepă, armurariu și a uleiurile
de floarea-soarelui, cânepă, in, armurariu, cât și
pentru șrotul obținut în urma presării. Beneficiul
acestei certificări este varietatea produselor și
gama cât mai diferită a tipurilor de ulei obținute,
dar și o producție alimentară sigură și durabilă.
Zorian a participat la numeroase târguri și
expoziții naționale și internaționale de profil,
printre care International Taste of Quality Institute
de la Bruxelles, unde a obținut stelele Michelin
pentru excelență și recunoașterea calității pentru
uleiul convențional de floarea-soarelui, Târgul
din Shanghai 2019, prin Programul de Cooperare
Elvețiano-Român, unde România a realizat
promovarea produselor ecologice.

Fabrica are o capacitate de producție de 200
tone de ulei/lună, din care 70% floarea-soarelui
convențional și ecologic, iar diferența de 30%
este cuprinsă din ulei de cânepă, ulei in, ulei
de armurariu, ulei de floarea-soarelui cu plante.
Echipamentele deținute sunt 4 prese industriale,
un selector, 4 rezervoare pentru depozitare a
Totodată, Zorian a dezvoltat și o gama de uleiuri
uleiului în capacitate totală de 180 tone.
cu diferite plante, cum ar fi: uleiul ecologic de
În anul 2018 Zorian fost certificat ecologic floarea-soarelui cu usturoi, uleiul cu busuioc,
organismul de certificare TUV Austria pentru cu salvie, cu pulbere de cătină și cu semințe de
pentru procesarea următoarelor tipuri de semințe: anason.
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VEERA
Lavandă în sistem ecologic și fermă demonstrativă
Din exterior, VEERA este un brand local care se
ocupă de cultivarea lavandei și de comercializarea
produselor derivate din aceasta, însă pentru
fondatorii ei, VEERA reprezintă un stil de viață și
conexiunea dintre om și natură. După un deceniu
trăit în câteva metropole europene, au revenit în
țară și s-au stabilit la 40 km de orașul Iași, în satul
Stornești, loc care de 6 ani a devenit acasă.

să colaboreze cu profesioniști care i-au inițiat în
tainele cultivării lavandei.
În prezent, plantația bio este întinsă pe 10 hectare
în județele Iași și Bacău, iar în perioada următoare
există planuri de extindere a suprafeței cultivate.

Veera controlează fiecare proces tehnologic,
începând de la plantarea butașilor de lavandă în
Povestea Veera a început în anul 2015 când culturile bio, la îngrijirea plantațiilor în regim
au fost plantate primele 10.000 de tufe de organic, la extragerea uleiului esențial pur, până
lavandă. În pofida lipsei de experiență, pasiunea, la producția din laboratorul propriu.
curiozitatea și profesionalismul i-au determinat
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Magazia Morăriței
Liantul dintre producători și consumatori în
comunitatea ieșeană
Dacă ar fi să afli povestea unui producător local,
ai avea timp sa îl asculți? Odată ce ai sa îți faci
timp, deja vei fi mai câștigat pentru ca o lume
nouă, o lume plină de pasiune, se va deschide în
fața ochilor tăi.
Așadar, închide ochii și deschide-ți sufletul pentru că urmează o poveste veche, veche de demult
cu oameni simpli, muncitori și buni. Buni, adică
bunicii mei: Bunicul și Bunica. Suntem în anii
‘88 în satul Perieni, comuna Probota, din jud Iași.
Bunicii de pe mamă, oameni vrednici și gospodari îl așteaptă în fiecare seară până-n noapte
tarziu, cu mâncarea caldă și lumina la candelă
mereu aprinsă, pe ginerele lor, plecat cu bicicleta
în toate satele din comună să repare televizoarele
stricate. Și când apărea, obosit și flămând, abia îl
așteptau să mai afle ce mai face mătușa Pachița,
moș Gheorghe, bădia Toader sau țața Minodora.
Și el le povestea, că-s oameni tare buni și că au
așa de mult de muncă la câmp și mai mult trebuie
să fac rost de un car sau o căruță să meargă la
moară, să macine grâul. “Bine ar fi dacă am avea
și noi o moară-n sat!”, ofta Bunicul.

Azi un oftat, mâine un gând, poimâine o dorință
și hop vine revoluția.
Și atunci, Tatăl meu, electricianul care repara
televizoare, încurajat de Bunicii mei a spus: - E
momentul să construim o moară de grâu! Zis și
nu chiar făcut! În 1991, abia se ridica moara de
porumb, cărămidă cu cărămidă, apoi moara de
grâu, cu un împrumut bancar monstru, care a
cerut 6 case garanție și dobânzi de 300%. Cât de
greu a fost? A fost crunt. Antreprenoriatul în acele
vremuri era ca un zbor cu parașuta defectă. Dar
cu multă, multă muncă, cu determinare și convingere că se poate, Mama, Tata, cei 4 Bunici, eu
și fratele meu, am supraviețuit, am salvat cele 6
case ale rudelor noastre. În 1997, părinții mei au
ridicat și presa de ulei de floarea-soarelui presat
la rece, dar și moara de furaje. Încă de pe atunci
gândirea a fost de a integra și de a procesa tot ce
înseamnă culturi agricole. Așa au înțeles părinții
mei să ajute comunitatea din care ei făceau parte. Anii au trecut, lumea satului a evoluat și din
tot ce însemna o dată sa fii mândru că ai ogorul
tău, să ți-l semeni, să ți-l prășești tu cu copii și
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nepoții tăi, s-a cam ales praful. A apărut moda
de a da pământul în arendă și atunci am văzut
cum activitatea morii se diminua pe zi ce trece.
Era imperios necesar sa facem ceva sa stopăm
declinul, înainte de a fi prea târziu. La 25 de ani
distanță, eu, fiica de morar autentică, vin și propun familiei, așa cum tatăl meu o făcuse înaintea
mea, că este timpul să înființăm un magazin care
să aducă produsele noastre, în fața consumatorului, fără intermediari. Așa că, în 2017, se naște
conceptul de Magazia Morăriței, un butic atipic
pentru piața din Iași, care aduce noutatea ideii de
a intra în legătură directă cu producătorul. Adică,
am început să comercializăm produsele făcute la
Moara Probota, alături de produsele derivate din
făinurile noastre: produse de panificație cum nu
se mai fac, fără conservanți, fără amelioratori,
fără adaosuri nefirești. Tot ce comercializăm are
o singura cerință: să fie ca acasă la Bunica
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De la început am căutat și alți producători locali,
care respectă principii de alimentație sănătoasă ca
și noi și, Slava Domnului, aceștia au apărut ușor,
ușor. În permanentă am căutat în Iași, în Moldova, în toata țara, produse autentice românești.
Am început cu salatele Ograda cu legume, apoi
Fabrica de fum, apoi Pofta Focului, am cunoscut
și alți oameni care voiau să se apuce să facă produse de casă, dar legal și am susținut și încurajat pe fiecare din ei, cât am putut. Mai mult încurajat! Dar iată că de atunci și până astăzi, în
Iași au apărut alte branduri de care sunt mândră:
Tăiței Grădinărești, Ciocolata Leomi, Scrijele ca
la Bunica, Capra Noastră, Bio Prisaca Moldova
și alții la fel de dragi și de statornici. Iar din afara
Iașului, am adus mulți alți producători curați și
atenți la ce dăm oamenilor de mâncare. Că toate
sunt bune, dar trebuie să fie și sănătoase, să ne
ajute trupul nu să ni-l distrugă, așa cum face mân-
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carea super procesată, congelată și adusă de prin
neagră străinătate.

de evenimente “Hai la noi”, prin care invităm publicul să ne viziteze locațiile în care noi producem,
să ne cunoaștem, să gătim un brunch făcut doar
Și uite așa, producător cu producător, am reușit să din produse locale, să ne aducem copiii în concreăm un colț de Românie în Magazie!
tact direct cu natura, să le oferim din experiența
Suntem un mic producător care a adunat în jur și amintirile noastre, care altfel se pierd și dispar.
și pe ceilalți producători care aveau aceleași ide- Vrem să transmitem că aparținem unui neam, că
aluri. Astfel că, în 2020, în Magazia Morăriței s-a ne mândrim cu ce am primit de la bunicii noștri,
născut Asociația Producătorilor locali Produs în că avem ce da mai departe urmașilor noștri și că
Iași, iar membrii fondatori sunt chiar cei care mi- cei ce ne consuma produsele aleg să ducă povestau fost alături de la început: Ograda cu legume ea țării noastre mai departe.
-Tăt normal, Fabrica de Fum, Ferma apicolă Pri- Magazia noastră promovează doar produse alisaca Moldova, Capra Noastră. Această asociație mentare românești autorizate, care respectă prins-a născut firesc doar din rândurile noastre, ale cipii de alimentație sănătoasă, produse testate,
producătorilor locali. Ce spune asta despre noi? locații verificate, totul cu un singur scop, acela
Că facem totul cu un singur scop, acela de a pune de oferi încredere consumatorului ca și la noi se
Iașiul pe harta producătorilor locali din țară.
poate să ne hrănim sănătos, din țara noastră, așa
Am crescut de 3 ori față de momentul înființării și cum o făceau și Bunicii noștri.
doar la un an distanță. Împreună dezvoltăm seria Cu dăruire, Morărița!
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Centrul EcoRurIS pentru cercetare,
transfer de cunoaștere și dezvoltarea
sistemelor agricole prietenoase față
de mediu în județul Iași
1. Cercetare și analiză a sistemelor agricole prietenoase față de
mediu;
2. Transfer de cunoaștere, activitate ce se va concretiza prin
întâlniri directe cu producătorii din județul Iași, inclusiv vizite
la ferme demonstrative;
3. Construirea infrastructurii pentru transfer de cunoaștere,
activitate ce se va concretiza prin realizarea centrului virtual
EcoRurIS, ca platformă digitală pentru promovarea sistemelor
agricole prietenoase față de mediu.

Proiectul EcoRurIS este implementat de Asociația Rural
Development Research Platform și este finanțat de Consiliul
Județean Iași, sub contractul de finanțare 26143/30.07.2021, în baza
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fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
Perioada de implementare: august – octombrie 2021.
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