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Agroecologia: o oportunitate pentru agricultură și sisteme alimentare 
rezistente 

22 Noiembrie, 2021 

 
Concept 

O abordare integrată, mai curând decât un set de reguli, agroecologia îmbină simultan concepte ecologice și sociale 
vizând să optimizeze interacțiunile dintre plante, animale, oameni și mediu, și să contribuie la dezvoltarea unor sisteme 
alimentare echitabile și durabile. Agroecologia permite producătorilor să lucreze eficient cu agroecosistemul; astfel ea 
produce alimente gustoase, diversificate și bogate în nutrienți, de care beneficiază atât producătorul, cât și 
consumatorul. Aceasta promovează o economie circulară și solidară bazată pe valori sociale și pe o utilizare sensibilă 
a resurselor naturale și, mai important, ajută la dezvoltarea unei noi viziuni care să permită societății să trăiască într-
un mod mai durabil. 
 
Agroecologia oferă oportunități pentru mai multe surse de venit, prin prelucrare, marketing și agroturism. Regenerează 
solurile, reaprovizionează sursele de apă subterană, creează locuri de muncă și peisaje frumoase. De asemenea, unifică 
societatea prin cultură, schimb constant de cunoștințe și responsabilitate comună. Agroecologia, promovează legături 
mai strânse între producători și consumatori, o guvernanță mai incluzivă, îmbunătățind participarea fermierilor la 
luarea deciziilor și deține potențialul de a reechilibra relațiile de putere în sistemele alimentare, consolidând agricultura 
familială și asigurând o calitate mai bună a vieții în zonele rurale. 
 
Astfel, scopul acestei conferințe este de a discuta cele zece elemente ale agroecologiei definite de Organizația pentru 
Alimentație și Agricultură (FAO) în contextul sistemelor alimentare durabile și Zilei Mondiale a Alimentației, prin care 
se dorește sensibilizarea opiniei publice privind importanța asigurării cu alimente calitative și sănătoase. Deoarece 
tranziția spre agroecologie implică transformarea în toate sectoarele sistemului alimentar, evenimentul are în vedere 
implicarea tuturor domeniilor relevante și a diverselor părți interesate, inclusiv consumatori, mici producători și actorii 
de decizie politică pentru a sensibiliza și a crea un mediu politic de susținere pentru o tranziție spre sistemele de 
alimentație durabilă. 
 
Evenimentul este organizat în compania partenerilor tradiționali ai FAO, reprezentați de autoritățile publice centrale și 
donatori, precum și de participanți din organizațiile societății civile și din sectorul privat. Cadrul strategic al FAO, așa 
numiți cei „patru piloni spre mai bine”, care se referă la o producție mai bună, o nutriție mai bună, un mediu 
înconjurător mai bun și o viață mai bună, va fi luat în considerare cu un accent special pe o mai bună producție și 
nutriție, împreună cu practicile și instrumentele de agroecologie. 
 

Agenda  
Prima parte – Clarificarea conceptului1 

 
9h00- 
9h30 

Înregistrarea participanților offline  

 
9h30-
9h45 

 
Tudor Robu, Food and Agriculture 
Organization, FAO Moldova 
Sergiu Gherciu, Secretar de Stat, 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare (MAIA) 

 
Cuvânt de bun venit 

 
9h45-
9h55 

 
Carolina Starr, Food and Agriculture 
Organization, FAO, REU  

 
Cele 10 elemente ale agroecologiei în contextul 
sistemelor alimentare durabile 

 
1 Prima parte va fi condusă in limba Română, Rusă si Engleză  
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9h55-
10h05 

 
Dr. Boris Boincean, Cercetător academic 
superior și Director la Institutul de 
Cercetări pentru Culturile de Câmp 
„Selecția”, Bălți  

 
Perspectiva agronomică: beneficiile agroecologiei 
pentru sănătatea solului și productivitatea pe 
termen lung  

 
10h05-
10h15 

 
Aida Jamangulova, Directoare, Agenția 
pentru Inițiative de Dezvoltare, 
Kârgâzstan 
 

 
Agroecologia ca oportunitate economică pentru 
micii fermieri 

 
10h15-
10h30 

 
Moderat de Anatolii Albin, Jurist, 
Consultant, Activist și fost Funcționar 
Public 

 
Întrebări și răspunsuri pentru primele trei intervenții 

 
10h30-
10h40 

 
Dr. Olga Burduniuc, Șefa Laboratorului 
Microbiologic la Agenția Națională pentru 
Sănătate Publică (ANSP) 

 
Prevenirea Rezistenței Antimicrobiene în contextul 
abordării 'O Singură Sănătate' în cadrul sistemelor 
alimentare 

 
10h40-
10h50 

 
Mariana Șeremet, producătoare în 
agroecologie, Moldova  

 
Perspectiva producătorului: agro-biodiversitatea 
pentru o producție sporită și un mediu mai bun 

 
10h50-
11h00 

 
Ramona Dominicioiu, Asociația 
EcoRuralis, România 
 

 
Declarația privind Drepturile Țăranilor (UNDROP): 
dimensiunea socială a agroecologiei și 
suveranitatea alimentară 

 
11h00-
11h40 
 

 
Moderat de Anatolii Albin 
 

 
Întrebări și răspunsuri pentru ultimele trei 
prezentări și concluzii pentru prima parte 

 Pauza de cafea 20 minute 
 

 
A doua parte - Atelier în grupuri  

 
12h00 Introducere obiectivele și procedura; formarea grupurilor 

 
12h10 

 
Lucru în grupuri  
 
1 – Mariana Șeremet: TAPE (Instrument de Evaluare a Performanței Agroecologiei) 
- instrument practic cât pentru producători, atât și administrația publică  
 
2 – Boris Boincean: perspectiva expertului pentru fermele mici și familiale; și 
sistemele care includ animale 
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3 – Anatolii Albin: UNDROP și alte politici pentru agroecologie 
 
Grupurile pentru participanții online cu: 

• Carolina Starr, expertă în agroecologie, FAO-REU: 10 elemente ale 
agroecologiei în contextul sistemelor alimentare (EN)  

• Aida Jamangulova, Directoare, Agenția pentru Inițiative de Dezvoltare, 
Kârgâzstan: gospodării și grădini școlare pentru o nutriție mai bună (RU) 

• Bogdan Suliman, producător agroecologic și coordonatorul grupurilor de 
lucru pentru Agroecologie, Dreptul la Semințe și Tineri: agroecologia prin 
prisma producătorului - folosința serviciilor eco-sistemice pentru a lucra 
mai puțin  (RO)  

 
12h40 

 
Concluzii de la cele șase grupuri de lucru 

 

13h05 Moderator: reacții și întrebări   

13h25 Nota de încheiere   
 
13h30 

 
Încheiere urmată de prânz 

 

 


