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 INTRODUCERE 

Sistemele agricole și alimentare moderne au reușit să furnizeze volume mari de 
alimente pe piețele globale. Totuși aceste sisteme agricole, bazate pe aport extern 
sport și consum intens de resurse au cauzat defrișări masive, deficiențe de apă, 
reducerea biodiversității, epuizarea solului și niveluri ridicate de emisii de gaze cu 
efect de seră. În pofida unor progrese semnificative din ultima perioadă, foamea și 
sărăcia extremă continuă să fie provocări globale critice. Chiar și acolo unde sărăcia 
a fost redusă încă rămân inegalități generalizate care împiedică eradicarea completă 
a sărăciei.

Agroecologia, ca parte integrantă a programului O Viziune Comună pentru 
Agricultură și Alimentație Durabilă1 a Organizației pentru Alimentație și Agricultură 
a Națiunilor Unite (FAO) este un element cheie al răspunsului global la această 
situație de instabilitate, și care oferă în același timp o abordare unică pentru 
a satisface creșteri semnificative ale necesităților noastre alimentare în viitor, 
asigurându-ne în același timp că nimeni nu este lăsat în urmă.

Agroecologia reprezintă o abordare integrală care aplică simultan concepte și 
principii ecologice și sociale la proiectarea și gestionarea sistemelor alimentare și 
agricole. Aceasta tinde să optimizeze interacțiunile dintre plante, animale, oameni 
și mediu, luând în considerare aspectele sociale care trebuie abordate pentru un 
sistem alimentar durabil și echitabil.

Agroecologia nu este o invenție nouă. Ea poate fi identificată în literatura științifică 
încă din anii 1920 și și-a găsit expresia în practicile fermelor de familie, în ideile 
mișcărilor sociale locale (‚grassroots’) pentru durabilitate și în politicile publice 
ale diferitelor țări din întreaga lume. Mai recent, agroecologia a intrat în discursul 
instituțiilor internaționale și ONU.2
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ÎN CE FEL ESTE AGROECOLOGIA O ABORDARE DISTINCTÃ?
Agroecologia se deosebește în mod fundamental de alte abordări ale dezvoltării durabile. 
Aceasta se bazează pe procese de jos în sus (‚bottom-up’) și teritoriale, contribuind la 
furnizarea unor soluții ajustate la problemele locale. Inovațiile agroecologice se bazează pe 
co-crearea cunoașterii și combină știința modernă cu cunoștințele tradiționale, practice și 
locale ale producătorilor. Prin sporirea autonomiei și capacității lor de adaptare, agroecologia 
împuternicește producătorii și comunitățile ca agenți cheie ai schimbării.
În loc să modifice practicile sistemelor agricole nesustenabile, agroecologia încearcă 
să transforme sistemele alimentare și agricole, prin abordarea cauzelor profunde ale 
problemelor într-un mod integrat și oferirea unor soluții holistice pe termen lung. 
Aceasta include un accent explicit pe dimensiunile sociale și economice ale sistemelor 
alimentare. Agroecologia pune un accent puternic pe drepturile femeilor, tinerilor și 
popoarelor indigene.

CARE SUNT CELE 10 ELEMENTE ALE AGROECOLOGIEI?
În cadrul seminarelor regionale ale FAO privind agroecologia au fost identificate 
10 principii ale agroecologiei care pot ajuta țările să își tranforme sistemele alimentare și 
agricole, să aplice agricultura durabilă pe scară largă3 , să atingă țina Zero Foame și mai 
multe alte ODD4:

Diversitate; sinergii; eficienţă; rezilliență; reciclare; co-creare și schimb de cunooaștere 
(descrierea caracteristicilor comune ale sistemelor agroecologice, practicilor fundaționale 
și abordărilor inovatoare)  
Valorile umane și sociale; cultura și tradițiile alimentare (caracteristici de context)  
Administrare responsabilă; economie circulară și solidară (mediu favorabil) 
Cele 10 Elemente ale Agroecologiei sunt interconectate și interdependente. 

DE CE SUNT UTILE CELE 10 ELEMENTE ȘI CUM SE VOR FOLOSI?
Ca instrument analitic, cele 10 Elemente pot ajuta țările să implementeze agroecologia. 
Prin identificarea proprietăților importante ale sistemelor și abordărilor agroecologice, 
precum și a considerațiilor cheie în dezvoltarea unui mediu favorabil pentru agroecologie, 
cele 10 Elemente reprezintă un ghid pentru factorii decizionali, practicienii și părțile 
interesate în planificarea, gestionarea și evaluarea tranzițiilor agroecologice.
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Sistemele agroecologice sunt extrem de diverse. 
Din perspectivă biologică, sistemele agroecologice 
optimizează diversitatea speciilor și a resurselor 
genetice în diferite moduri. De exemplu, sistemele 
agro-forestiere organizează culturi, arbuști și arbori 
de diferite înălțimi și forme la diferite niveluri sau 
straturi, crescând diversitatea verticală.

Inter-cultivarea combină specii complementare 
pentru a mări diversitatea spațială.5 Rotațiile 
culturilor, inclusiv leguminoaselor, măresc 
diversitatea temporală.6 Sistemele de  
culturi-animale se bazează pe diversitatea raselor 
locale adaptate la medii specifice.7 În lumea 
acvatică, agricultura tradițională de policultură de 
pește, Acvacultura Integrată multi-trofică (IMTA) 
sau sistemele de rotație cultură-pește urmează 
aceleași principii pentru a maximiza diversitatea.8 

Creșterea biodiversității aduce o serie de beneficii 
de producție, socio-economice, nutriționale și 
pentru mediu. Prin planificarea și gestionarea 
diversității, abordările agroecologice  îmbunătățesc 
furnizarea serviciilor de ecosistem, inclusiv 
polenizarea și sănătatea solului, de care depinde 
producția agricolă. Diversificarea poate crește 
productivitatea și eficiența utilizării resurselor prin 
optimizarea recoltării de biomasă și apă. 

Diversificarea agroecologică întărește, de 
asemenea, rezistența ecologică și socio-economică, 
inclusiv prin crearea unor noi oportunități de piață. 
De exemplu, diversitatea culturilor și a animalelor 
reduce riscul eșecului în fața schimbărilor climatice. 

Pășunatul mixt de diferite specii de rumegătoare 
reduce riscurile de sănătate cauzate de parazitism, 
în timp ce diverse specii sau rase locale au capacități 

mai mari de a supraviețui, de a produce și menține 
nivelurile de reproducere în medii dure. Aceasta 
creează, la rândul său, o varietate de surse de venit 
de pe piețe noi și diferențiate, inclusiv piață de 
produse diverse, de procesare a alimentelor locale 
și agroturism, iar prin aceasta ajută la stabilizarea 
veniturilor gospodăriilor.

Consumul unei game variate de cereale, 
leguminoase, fructe, legume și produse de origine 
animală contribuie la rezultate nutriționale mai 
bune. În plus, diversitatea genetică a diferitelor 
soiuri, rase și specii este importantă în contribuția 
macronutrienților, micronutrienților și a altor 
compuși bioactivi la dietele umane. De exemplu, 
în Micronezia, reintroducerea unei varietăți 
tradiționale subutilizate de banane cu carne 
portocalie (cu 50 de ori mai mult betacaroten 
decât banana comercială cu carne alba disponibilă 
pe scară largă), s-a dovedit a fi esențială pentru 
îmbunătățirea sănătății și nutriției.9

La nivel global, trei culturi de cereale furnizează 
aproape 50 de procente din toate caloriile 
consumate,10 în timp ce diversitatea genetică a 
culturilor, a animalelor domesticate, a animalelor 
acvatice și a copacilor continuă să se piardă rapid.

Agroecologia poate contribui la inversarea acestor 
tendințe prin gestionarea și conservarea  
agro-biodiversității și răspunzând cererii tot mai 
mari pentru o diversitate de produse ecologice. 
Un astfel de exemplu este orez „prietenos la pești” 
produs în ecosistemele de orez irigate, pluviale și 
de apă adâncă, care apreciază diversitatea speciilor 
acvatice și importanța lor pentru mediul rural.11

DIVERSITATE
Diversificarea este esențială în tranzițiile agroecologice pentru a asigura 
securitatea alimentară și nutriția, asigurînd în același timp conservarea, 
protecția și sporirea resurselor naturale. DIVERSITY
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Agroecologia depinde de o cunoaștere specifică 
a contextului. Ea nu oferă prescripții rigide - mai 
degrabă practicile agroecologice sunt adaptate 
pentru a se potrivi contextului de mediu, social, 
economic, cultural și politic. Co-crearea  (crearea 
în comun) și schimbul de cunoaștere joacă un rol 
central în procesul de dezvoltare și implementare 
a inovațiilor agroecologice pentru a aborda 
problemele existente în sistemele alimentare, 
inclusiv adaptarea la schimbările climatice.

Prin procesul de co-creare, agroecologia combină 
cunoașterea tradițională și indigenă, cunoașterea 
practică a producătorilor și comercianților și 
cunoașterea științifică globală.

Cunoașterea de către producători a domeniului 
biodiversității agricole și experiența de gestionare 
în contexte specifice, precum și cunoștințele lor 
legate de piețe și instituții sunt absolut centrale în 
acest proces.

 

Educația - atât formală, cât și informală joacă un rol 
fundamental în schimbul de inovații agroecologice 
care rezultă din procesele de co-creare.  
De exemplu, de mai bine de 30 de ani, mișcarea 
orizontală campesino a campesino a jucat un rol 
esențial în difuzinea de cunoștințe agroecologice, 
conectând sute de mii de producători din America 
Latină.12 În schimb, modelele ‚de sus în jos’ 
(top-down) ale transferului de tehnologii au avut  
un succes limitat.

Promovarea proceselor participative și a inovațiilor 
instituționale care creează încredere reciprocă 
permite co-crearea și schimbul de cunoștințe, 
contribuind la procesele relevante și incluzive de 
tranziție agroecologică.

Inovațiile agricole răspund mai bine provocărilor locale atunci când sunt 
co-create prin procese participative.

CO-CREAREA ȘI SCHIMBUL 
DE CUNOAȘTERE

CO-CREATION AND
SHARING OF KNOWLEDGE

DIVERSITY

CO-CREATION AND
SHARING OF KNOWLEDGE

CO-CREAREA 
ȘI SCHIMBUL DE 

CUNOAȘTERE 

DIVERSITATE
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Agroecologia acordă o atenție deosebită proiectării 
sistemelor diversificate care combină selectiv culturi 
anuale și perene, animale domestice și animale 
acvatice, copaci, soluri, apă și alte componente ale 
fermelor și peisajelor agricole pentru a spori sinergiile 
în contextul unui climat din ce în ce mai schimbător.

Construirea de sinergii în sistemele alimentare 
oferă multiple beneficii. Prin optimizarea sinergiilor 
biologice, practicile agroecologice îmbunătățesc 
funcțiile ecologice, ducând la o mai mare eficiență 
a utilizării resurselor și rezistență. De exemplu, 
la nivel global fixarea biologică a azotului prin 
leguminoase în sistemele de culturi mixte sau rotații 
generează economii de aproape 10 milioane USD în 
îngrășămintele cu azot în fiecare an,13 contribuind 
în același timp la sănătatea solului, la atenuarea 
și la adaptarea la schimbările climatice. În plus, 
aproximativ 15 la sută din azotul aplicat culturilor 
provine din gunoiul de grajd, evidențiind sinergiile 
care rezultă din integrarea culturi-animale.14  În 
Asia, în sistemele integrate de orez sunt combinate 
cultivarea orezului cu generarea altor produse, cum 
ar fi peștele, rațele și copacii. Prin maximizarea 
sinergiilor, sistemele integrate de orez îmbunătățesc 
în mod semnificativ randamentele, diversitatea dietei, 
controlul buruienilor, structura solului și fertilitatea, 
precum și asigurarea habitatului biodiversității și 
controlul dăunătorilor.15

 

La nivel de peisaj, sincronizarea activităților 
productive în timp și spațiu este necesară pentru a 
spori sinergiile. Controlul eroziunii solului folosind 
garduri vii Calliandra este comun în sistemele 
agroecologice integrate din Zonele Muntoase Africii 
de Est.16 În acest exemplu, practica de management 
a tăierii periodice reduce competiția pomilor cu 
culturile cultivate între garduri vii și, în același timp, 
oferă hrană pentru animale, creând sinergii între 
diferite componente. Pastoralismul și sistemele 
extensive de pășunat a animalelor gestionează 
interacțiuni complexe între oameni, turme cu 
mai multe specii și condiții variabile de mediu, 
construind astfel reziliența și contribuind la serviciile 
eco-sistemice, cum ar fi dispersarea semințelor, 
conservarea habitatului și fertilitatea solului.17,18

În timp ce abordările agroecologice tind să maximizeze 
sinergiile, compromisurile apar și în sistemele naturale 
și umane. De exemplu, alocarea unor cote de utilizare 
a resurselor sau a drepturilor de acces implică adesea 
compromisuri. Pentru a promova sinergii în cadrul 
sistemului alimentar în sens larg și pentru o gestionare 
mai bună a compromisurilor, agroecologia subliniază 
importanța parteneriatelor, cooperării și guvernanței 
responsabile, implicând diferiți actori la scări multiple. 

SINERGII
Construirea sinergiilor  ameliorează funcțiile-cheie ale sistemelor 
alimentare, susținând producția și multiplele servicii eco-sistemice.

SYNERGIES

SYNERGIES

DIVERSITY

CO-CREATION AND
SHARING OF KNOWLEDGE
CO-CREAREA 

ȘI SCHIMBUL DE 
CUNOAȘTERE 

SINERGII

DIVERSITATE
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Eficiența sporită a utilizării resurselor este o 
proprietate emergentă a sistemelor agroecologice 
care planifică și gestionează cu atenție diversitatea 
pentru a crea sinergii între diferite componente ale 
sistemului. De exemplu, o provocare majoră în 
domeniul eficienței este că mai puțin de  
50 de procente din îngrășământul cu azot 
adăugat la nivel global pe terenurile de cultură 
este transformat în produse recoltate, iar restul 
este pierdut în mediu, cauzând probleme majore 
ecologice.19

Sistemele agroecologice îmbunătățesc utilizarea 
resurselor naturale, în special a celor care sunt 
abundente și libere, cum ar fi radiația solară, 
carbonul atmosferic și azotul.

Prin ameliorarea proceselor biologice și prin 
reciclarea biomasei, nutrimentelor și apei, 
producătorii sunt capabili să utilizeze mai puține 
resurse externe, reducând costurile și impacturile 
negative asupra mediului ale utilizării acestora.

 

În cele din urmă, reducerea dependenței de 
resursele externe dă putere producătorilor prin 
creșterea autonomiei și rezistenței acestora la 
șocurile naturale sau economice.

O modalitate de a măsura eficiența sistemelor 
integrate este prin utilizarea Raporturilor de 
Echivalent Teren (Land Equivalent Ratios, LER).20  
LER compară randamentele din cultivarea a două 
sau de mai multe componente (de exemplu, 
culturi, copaci, animale) împreună cu randamentele 
din cultivarea acelorași componente individual. 
Sistemele agroecologice integrate demonstrează 
frecvent LER mai mari.

Agroecologia promovează astfel sistemele agricole 
cu diversitatea biologică, socio-economică și 
instituțională necesară și alinierea în timp și spațiu 
pentru a sprijini o eficiență mai mare. 

Practicile agroecologice inovaționale produc mai mult folosind mai 
puține resurse externe.

EFICIENŢĂ

EFFICIENCY

SYNERGIES
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Deșeurile sunt un concept uman - ele nu există 
în ecosistemele naturale. Imitând ecosistemele 
naturale, practicile agroecologice susțin procesele 
biologice care conduc la reciclarea nutrimentelor, a 
biomasei și a apei în cadrul sistemelor de producție, 
crescând astfel eficiența utilizării resurselor și 
reducând la minimum deșeurile și poluarea.

Reciclarea poate avea loc atât la scară de fermă, 
cât și de peisajele, prin diversificare și construirea 
de sinergii între diferitele componente și activități. 
De exemplu, sistemele agro-forestiere care includ 
arbori cu rădăcină adâncă pot capta nutrienți 
pierduți dincolo de rădăcinile culturilor anuale.21 
Sistemele culturi-animale promovează reciclarea 
materialelor organice prin utilizarea gunoiului de 
grajd pentru compostare sau direct ca îngrășământ, 
precum și reziduurile și subprodusele din culturi ca 
hrana animalelor.

 

Ciclul nutrimentelor reprezintă 51 la sută din 
valoarea economică a tuturor serviciilor eco-
sistemice indirecte, iar integrarea animalelor joacă 
un rol important în acest sens.22 În mod similar, în 
sistemele orez-pește, animalele acvatice contribuie 
la fertilizarea recoltei de orez și la reducerea 
dăunătorilor, reducând nevoia de resurse externe de 
îngrășăminte sau pesticide.

Reciclarea oferă multiple beneficii prin închiderea 
ciclurilor de nutrienți și reducerea deșeurilor, 
ceea ce se traduce într-o dependență mai mică 
de resursele externe, creșterea autonomiei 
producătorilor și reducerea vulnerabilității acestora 
la șocurile pieței și climatice. Reciclarea materialelor 
organice și a produselor secundare oferă un mare 
potențial pentru inovații agroecologice.

RECICLARE
Mai multă reciclare înseamnă producție agricolă cu costuri economice 
și de mediu mai mici.

RECYCLING
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Sistemele agroecologice diversificate sunt mai 
rezistente - au o capacitate mai mare de recuperare 
după tulburări, inclusiv evenimente meteorologice 
extreme, cum ar fi seceta, inundațiile sau uraganele, 
și de a rezista atacurilor de dăunători și boli.

După uraganul Mitch din America Centrală în 
1998, fermele cu biodiversitate, inclusiv zonele 
agro-forestiere, agricultura de contur și culturile 
de acoperire, au păstrat cu 20-40 de procente mai 
mult sol vegetal, au suferit mai puțină eroziune și au 
suferit pierderi economice mai mici decât fermele 
învecinate care practică monoculturi convenționale.23

Prin menținerea unui echilibru funcțional, sistemele 
agroecologice sunt mai capabile să reziste atacului 
dăunătorilor și bolilor. Practicile agroecologice 
recuperează complexitatea biologică a sistemelor 
agricole și promovează comunitatea necesară de 
organisme care interacționează pentru a autoregla 
focarele dăunătorilor.

 

La scară de peisaj, peisajele agricole diversificate au 
un potențial mai mare de a contribui la funcțiile de 
control al dăunătorilor și bolilor.24

Abordările agroecologice pot spori în egală măsură 
reziliența socio-economică. Prin diversificare și 
integrare, producătorii își reduc vulnerabilitatea în 
cazul în care o singură cultură, specii de animale sau 
alte produse de bază eșuează.

Prin reducerea dependenței de resursele externe, 
agroecologia poate reduce vulnerabilitatea 
producătorilor la riscul economic. Creșterea 
rezilienței ecologice și socio-economice merge 
mână în mână – până la urmă, oamenii sunt o parte 
integrantă a ecosistemelor.

Reziliența sporită a oamenilor, comunităților și ecosistemelor este cheia 
pentru sistemele alimentare și agricole durabile.

REZILIENȚA

RESILIENCE
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Agroecologia pune un accent puternic pe 
valorile umane și sociale, cum ar fi demnitatea, 
echitatea, incluziunea și justiția, toate contribuind 
la îmbunătățirea dimensiunii mijloacelor de trai 
ale ODD. El pune aspirațiile și nevoile celor care 
produc, distribuie și consumă alimente în centrul 
sistemelor alimentare. Prin construirea autonomiei 
și a capacităților de adaptare pentru a-și gestiona 
agro-ecosistemele, abordările agroecologice 
împuternicesc oamenii și comunitățile să depășească 
sărăcia, foamea și malnutriția, promovând în același 
timp drepturile omului, cum ar fi dreptul la hrană, 
și administrarea mediului, astfel încât generațiile 
viitoare să poată trăi și ele în prosperitate.

Agroecologia încearcă să abordeze inegalitățile de 
gen prin crearea de oportunități pentru femei. La 
nivel global, femeile reprezintă aproape jumătate din 
forța de muncă agricolă. De asemenea, acestea joacă 
un rol vital în securitatea alimentară a gospodăriei, 
diversitatea alimentară și sănătatea, precum și 
în conservarea și utilizarea durabilă a diversității 
biologice. În ciuda acestui fapt, femeile rămân 
marginalizate economic și vulnerabile la încălcarea 
drepturilor lor, în timp ce contribuțiile lor rămân 
deseori nerecunoscute.25

 

Agroecologia poate ajuta femeile din mediul rural 
din agricultura familială să dezvolte niveluri mai 
înalte de autonomie prin construirea de cunoștințe, 
prin acțiuni colective și prin crearea de oportunități 
de comercializare. Agroecologia poate deschide 
spații pentru ca femeile să devină mai autonome și 
să le împuternicească la nivel casnic, comunitar și 
nu numai – de exemplu, prin participarea la grupuri 
de producători. Participarea femeilor este esențială 
pentru agroecologie și femeile sunt adesea liderii 
proiectelor de agroecologie.

În multe locuri din lume, tinerii din mediul rural se 
confruntă cu o criză a ocupării forței de muncă. 
Agroecologia oferă o soluție promițătoare ca sursă 
de locuri de muncă decente. Agroecologia se bazează 
pe un mod diferit de producție agricolă, care este 
intensiv în cunoștințe, ecologic, responsabil din 
punct de vedere social, inovator și care depinde 
de forță de muncă calificată. Între timp, tinerii din 
mediul rural din întreaga lume posedă energie, 
creativitate și dorința de a-și schimba lumea în mod 
pozitiv. Ceea ce au nevoie este sprijin și oportunități.

Ca paradigmă ‚de jos în sus’ cu organizații de bază 
pentru dezvoltarea rurală durabilă, agroecologia dă 
putere oamenilor să devină propriii agenți ai schimbării.

VALORI UMANE ŞI SOCIALE 
Protejarea și îmbunătățirea modului de trai rural, a echității și bunăstării 
sociale sunt esențiale pentru sistemele alimentare și agricole durabile.
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Agricultura și alimentația sunt componente de 
bază ale moștenirii umane. Prin urmare cultura și 
tradițiile alimentare joacă un rol central în societate 
și în modelarea comportamentului uman. Cu 
toate acestea, în multe cazuri, sistemele noastre 
alimentare actuale au provocat o deconectare între 
obiceiurile alimentare și cultură. Această detașare a 
contribuit la o situație în care foamea și obezitatea 
există una lângă alta, într-o lume care produce 
suficientă hrană pentru a-și hrăni întreaga populație.

Aproape 800 de milioane de oameni din întreaga 
lume sunt înfometați cronic și 2 miliarde suferă de 
deficiențe de micronutrienți.26 Între timp, există o 
creștere fulgerătoare a obezității și a bolilor legate 
de dietă; 1,9 miliarde de oameni sunt supraponderali 
sau obezi, iar bolile netransmisibile (cancer, boli 
cardiovasculare, diabet) sunt cauza numărul unu a 
mortalității globale.27

Pentru a aborda dezechilibrele existente în sistemele 
noastre alimentare și a ne deplasa către o lume cu 
zero foame, creșterea producției nu este suficientă. 

 

Agroecologia joacă un rol important în reechilibrarea 
tradiției și a obiceiurilor alimentare moderne, 
reunindu-le într-un mod armonios care promovează 
producția și consumul alimentar sănătos, 
susținând dreptul la o hrană adecvată. În acest fel, 
agroecologia încearcă să cultive o relație sănătoasă 
între oameni și alimente.

Identitatea culturală și simțul locului sunt adesea 
strâns legate de peisaje și sistemele alimentare. 
Pe măsură ce oamenii și ecosistemele evoluează  
împreună, practicile culturale și cunoștințele 
indigene și tradiționale oferă o bogăție de 
experiențe care poate inspira soluții agroecologice. 
De exemplu, India găzduiește aproximativ 
50 000 de soiuri indigene de orez28 – crescute 
de-a lungul secolelor pentru gustul lor specific, 
proprietățile nutriționale, de rezistență la dăunători 
și adaptabilitatea lor la o serie de condiții. Tradițiile 
culinare sunt construite în jurul acestor soiuri 
diferite, folosindu-se de diferitele lor proprietăți. 
Luând acest corp acumulat de cunoștințe tradiționale 
drept ghid, agroecologia poate ajuta la realizarea 
potențialului teritoriilor de a-și susține populațiile.

Prin sprijinirea dietelor sănătoase, diversificate și potrivite din punct de 
vedere cultural, agroecologia contribuie la securitatea alimentară și la 
nutriție, menținând în același timp sănătatea eco-sistemelor.
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Agroecologia solicită o administrare responsabilă 
și eficientă pentru a sprijini tranziția către 
sisteme alimentare și agricole durabile. Avem 
nevoie de mecanisme de guvernanță care să fie 
transparente, responsabile și incluzive pentru a crea 
un mediu favorabil, care să susțină producătorii 
să-și transforme sistemele urmând concepte și 
practici agroecologice. Exemplele de succes includ 
programele de alimentație școlară și de achiziții 
publice, reglementările pieței care permit brandingul 
produselor agroecologice diferențiate, subvențiile și 
stimulentele pentru serviciile eco-sistemice.

Administrarea terenurilor și a resurselor naturale 
este un prim exemplu. Majoritatea populațiilor 
rurale sărace și vulnerabile din lume se bazează în 
mare măsură pe biodiversitatea terestră și acvatică 
și pe serviciile eco-sistemice pentru mijloacele lor 
de existență, dar nu au acces sigur la aceste resurse.

 

Agroecologia depinde de accesul echitabil la pământ 
și la resursele naturale – un moment cheie pentru 
justiția socială, dar și prin oferirea de stimulente 
pentru investițiile pe termen lung care sunt 
necesare pentru protejarea solului, a biodiversității 
și a serviciilor eco-sistemice.

Agroecologia este susținută cel mai bine de 
mecanisme de administrare responsabilă la diferite 
scări. Multe țări au dezvoltat deja legislație, politici 
și programe la nivel național care recompensează 
managementul agricol care sporește biodiversitatea 
și furnizarea serviciilor eco-sistemice. Guvernanța 
la nivel teritorial, peisagistic și comunitar, cum ar 
fi modelele tradiționale și obișnuite de guvernare, 
este, de asemenea, extrem de importantă pentru 
a stimula cooperarea între părțile interesate, 
maximizând sinergiile în același timp reducând sau 
gestionând compromisurile. 

ADMINISTRARE RESPONSABILĂ 
Alimentația și agricultura durabile necesită mecanisme de guvernanță 
responsabile și eficiente la diferite scări – de la local la național până la 
global. RESPONSIBLE
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Agroecologia urmărește să reconecteze producătorii 
și consumatorii printr-o economie circulară și 
solidară care acordă prioritate piețelor locale și 
sprijină dezvoltarea economică locală prin crearea 
de cicluri virtuoase.

Abordările agroecologice promovează soluții 
corecte bazate pe nevoile, resursele și capacitățile 
locale, creând piețe mai echitabile și durabile. 
Consolidarea circuitelor alimentare scurte poate 
crește veniturile producătorilor de alimente, 
menținând în același timp un preț echitabil pentru 
consumatori. Acestea includ noi piețe inovatoare29,30 
alături de piețe teritoriale mai tradiționale, unde 
majoritatea micilor fermieri își comercializează 
produsele.

Inovațiile sociale și instituționale joacă un rol cheie 
în încurajarea producției și consumului agroecologic. 
Exemple de inovații care ajută să conecteze 
producătorii și consumatorii includ scheme de 
garantare participativă, piețele producătorilor locali,

etichetarea cu denumirea de origine, agricultura 
susținută de comunitate și schemele de comerț 
electronic. Acestea piețe inovatoare răspund unei 
cereri în creștere din partea consumatorilor pentru 
diete mai sănătoase.

Reproiectarea sistemelor alimentare bazate 
pe principiile economiei circulare poate ajuta 
la abordarea provocării globale a deșeurilor 
alimentare, făcând lanțurile valorice alimentare 
mai scurte și mai eficiente din punct de vedere 
al resurselor. În prezent, o treime din totalul 
produselor alimentare este pierdută sau irosită, iar 
acest fapt deopotrivă nu reușește să contribuie la 
securitatea alimentară și nutriție, și în același timp 
exacerbează presiunea asupra resurselor naturale.31

Energia folosită pentru a produce alimente care 
sunt pierdute sau risipite reprezintă aproximativ 
10 de procente din consumul total de energie al 
lumii32, în timp ce amprenta deșeurilor alimentare 
este echivalentă cu 3,5 Gt CO2 de emisii de gaze 
cu efect de seră pe an.33 

Economiile circulare și solidare care restabilesc legătura între producători 
și consumatori oferă soluții inovatoare pentru a trăi în limitele resurselor 
planetei noastre, asigurând în același timp fundația socială pentru o 
dezvoltare incluzivă și durabilă.
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