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2. CUVINTE CHEIE:  

agricultura ecologică,  produs alimentar ecologic,  managementul ecologic, siguranţa alimentară,  

eticheta produsului ecologic, produs modificat genetic, aditivi alimentari, producţia alimentară 

ecologică,  analize comparative; 

 

3. INTRODUCERE 

Evoluția societǎții atrage după sine schimbări ce se manifestă în toate domeniile de activitate, 

schimbări ce capătă dimensiuni calitative noi. Aceste cerinţe vitale sunt satisfăcute, în cea mai mare 

parte de către natură. Luând  în considerare pretenţiile umane, natura a fost şi este mai puţin darnică atât 

din cauza creşterii numerice cât şi a emancipării populaţiei umane. Examinat pe termen scurt, la scară 

umană, scopul naturii este acela de a conserva, de a întreţine şi de a reechilibra formele de manifestare a 

vieţii existente şi aflate într-o permanentă interacţiune cu natura nevie. O astfel de procesualitate nu se 

potriveşte cu scopurile omului, care ţintesc spre o eternă mişcare, urmată de perfecţionarea în ordinea 

morală. Natura, pe scurtul interval al vieţii indivizilor din cele mai felurite specii, pare a fi statică, 

conservatoare, limitată, împotrivindu-se degradării şi antropizării. În aceste condiţii, omul, a fost nevoit 

să-şi producă singur o parte din alimente, precum şi materialele necesare pentru construcţii şi 

îmbrăcăminte printr-o serie de activităţi care au stimulat productivitatea principalelor componente 

naturale ale agriculturii: solul, factorii climatici, plantele şi animalele. 

Privită ca activitate umană, agricultura este strâns legată de natură. Ca urmare a cerinţelor tot mai 

mari de alimente şi a goanei după profit, agricultura s-a îndepărtat tot mai mult de natură, concomitent 

cu dezvoltarea creaţiilor umane – mecanizarea, chimizarea, irigarea şi mai nou ingineria genetică. 

În acest context, suferinţele naturii sunt tot mai multe şi mai accentuate şi se vor răsfrânge mai 

repede sau mai târziu asupra omului prin intensificarea fenomenelor distructive - inundaţii, alunecări de 

teren, avalanşe, scăderea fertilităţii naturale a solurilor, deşertificare, poluare etc, precum şi prin explozia 

bolilor ce afectează sistemul imunitar vegetal, animal şi uman în toate componentele sale. Creşterea 

productivităţii în agricultură a făcut posibilă reducerea numărului de lucrători numai că au crescut 

semnificativ intrarile de energie (combustibili pentru maşini agricole, asigurarea funcţionării sistemelor 

de irigaţii, producerea industrială a pesticidelor şi îngrăşămintelor artificiale, energie electrică pentru 

sistemele automate de hrănire şi creştere a animalelor). Efectele cele mai nedorite au apărut însă din 

utilizarea tratamentelor chimice care se aplică pe scară largă culturilor de diferite tipuri. 

Motivaţia de la care am pornit în abordarea cercetării managementului proceselor de producţie a 

produselor alimentare ecologice este orientată cel puţin în următoarele direcţii: interesul de care se 

bucură tema de cercetare la nivel internaţional, dinamica şi complexitatea fondului ştiinţific tratat, 

direcţiile de cercetare care au generat multiple dezbateri şi încă nu au condus la un consens unanim 

acceptat pe toate planurile, precum şi, în egală măsură, implicaţiile economice ataşate, adică importanţa 

acordată din ce în ce mai mult de către managerii unităţilor ce operează în agricultura ecologică. 

Rolul sistemului de agricultură ecologică este de a produce hrană mult mai curată, mai potrivită 

metabolismului organismului uman, dar în deplină corelaţie cu conservarea şi dezvoltarea mediului în 

respect faţă de natură şi legile ei. Unul dintre principalele scopuri ale agriculturii ecologice este 

producerea de alimente cu gust, textură şi calităţi autentice şi atractive. Aceste alimente se obţin în etapa 

producţiei la fermă prin interzicerea strictă a utilizării organismelor modificate genetic (OMG-uri şi 

derivatele acestora) şi prin restricţii drastice privind folosirea fertilizanţilor şi pesticidelor de sinteză, a 

stimulatorilor şi regulatorilor de creştere, hormonilor, antibioticelor şi sistemelor intensive de creştere a 

animalelor. 
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Relaţia AGRICULTURĂ - ALIMENTAŢIE - SĂNĂTATE este din ce în ce mai evidentă, 

deoarece în mare parte „bolile civilizaţiei" sunt puse pe seama unei alimentaţii necorespunzătoare 

calitativ, urmare a exceselor de utilizare a chimizării în cadrul tehnologiilor intensive şi ca atare piaţa 

produselor ,bio" este din ce mai căutată şi mai apreciată. 

Este unanim recunoscut, în special de analiştii economici şi factorii decidenţi, faptul că 

antreprenoriatul este generator de prosperitate în societate, fiind un element determinant pentru creşterea 

economică şi crearea de locuri de muncă. Agricultura ecologică prezintă o mare importanţă pentru o 

dezvoltare economică de durată şi joacă un rol major în îmbunătăţirea condiţiei mediului. Acest tip de 

agricultura poate contribui fundamental la dezvoltarea rurală  reuşind să o facă viabilă prin extinderea 

activităţilor economice cu valoare adăugată mare şi prin generarea de locuri de muncă.  Ţara noastră 

poate valorifica avantajul solurilor puţin poluate prin activarea unui motor al economiei - cel al 

agriculturii ecologice. Susţinerea antreprenoriatului în domeniul agriculturii ecologice poate fi o soluţie 

pentru relansarea agriculturii naţionale şi atenuarea riscului de a aluneca în sărăcie. În contextul în care 

45% din populaţia României îşi duce existenţa în mediul rural, încurajarea formării sau dezvoltării unei 

afaceri în acest domeniu  trebuie să devină o prioritate.  

Concluzionȃnd, agricultura ecologică se impune astăzi ca o practică modernă, cu rezultate care 

au la bază date ştiinţifice ce creează o nouă concepţie despre viaţă, muncă şi agricultură, cu eficienţă 

sporită şi care poate asigura produse în concordanţă cu cerinţele exigente ale consumatorilor. 

 

 

4. OBIECTIVELE CERCETĂRII ŞI IPOTEZELE DE LUCRU 

 

În concordanţă cu importanţa temei de cercetare, precizăm că obiectivul general al demersului 

ştiinţific constă în identificarea factorilor care contribuie la perfecţionarea managementului proceselor 

de producţie a produselor alimentare ecologice precum şi a bunelor practici în domeniu în scopul 

obţinerii eficacităţii şi eficienţei economice ridicate. În acest sens, dorim a determina existența unor 

legături și asocieri între orientarea către client și rezultatele economico-finaciare, practicile manageriale 

și eficiența activității, toate acestea cu scopul de a determina nivelul de perfecționare a managementului 

proceselor de producţie a produselor alimentare ecologice. 

Obiectivele specifice sunt ramificate din obiectivul general şi pot fi sintetizate astfel:  

 prezentarea aspectelor teoretice cu privire la conceptul de agricultură ecologică prin raportarea la 

studiile de specialitate din domeniu;  

 dezvoltarea conceptului de agriculturǎ ecologicǎ şi realizarea unor sisteme agricole durabile, 

diversificate şi echilibrate, care sǎ asigure protejarea resurselor naturale, a sǎnǎtǎții şi a vieții 

consumatorilor; 

 plasarea agriculturii ecologice în cadrul economiei ca un motor al dezvoltării durabile a mediului 

rural;  

 analiza  agriculturii ecologice la nivel naţional şi internaţional; 

 identificarea strategiei urmărite de unităţile ce activează în domeniul  agriculturii ecologice 

precum şi a politicilor practicate de acestea pentru atingerea obiectivului general; 

 abordarea integratǎ a politicilor agricole şi de mediu precum şi corelarea acțiunilor specifice 

managementului în agricultura ecologicǎ la nivel național şi local; 

 definirea produsului alimentar ecologic şi prezentarea principalelor caracteristici ale acestuia;  

 analiza siguranţei alimentare oferită consumatorului de produsul ecologic comparativ cu 

produsul similar obţinut din agricultura convenţională; 
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 identificarea particularităţile proceselor de producţie a produselor alimentare ecologice;  

 analiza eficienţei economice a  sistemelor de producţie ecologice realizȃnd studii comparative 

privind eficienţa economică a  produselor convenţionale versus produsele ecologice; 

 identificarea unor legături între orientarea către client și rezultatele economico-finaciare în 

vederea perfecționării managementului procesării produselor alimentare ecologice - identificarea 

profilului consumatorului de produse alimentare ecologice; 

 identificarea dimensiunii diversificării produselor alimentare ecologice prin analiza situației 

producǎtorilor şi a procesatorilor de produse alimentare ecologice (pe caz particular județul Suceava); 

În acest context principalele ipoteze ale acestei lucrări care vor trebui demonstrate ulterior pot fi 

sintetizate astfel: 

 Ipoteza 1:  agricultura ecologică poate să rămână aproape de principiile și obiectivele sale, astfel 

încât să răspundă cerințelor de hrană a populației îmbinȃnd bunele practici de mediu, nivelul 

ridicat de biodiversitate, conservarea resurselor naturale și standardele de producție ridicate 

bazate pe substanțe și procese naturale; 

 Ipoteza 2: prin consolidarea încrederii consumatorilor în produsele ecologice se poate realiza o 

îmbunătățire cantitativă și calitativă a agriculturii ecologice în Romȃnia;  

 Ipoteza 3: agricultura ecologică este viabilă din punct de vedere economic, răspunde exigenţei 

cererii de alimente sănătoase şi de calitate superioară, este o agricultură care garantează protecţia 

şi ameliorarea resurselor naturale pe termen lung şi le transmite nealterate generaţiilor viitoare.  

 

 

5. METODOLOGIA CERCETĂRII 

 

Pentru atingerea obiectivelor propuse sunt folosite ca surse bibliografice și de informare:  

 cărți de specialitate publicate în țară și străinătate de autori recunoscuți  naţional şi internațional;  

 articole publicate în baze de date naţionale şi internaționale;  

 publicații ale unor instituții din țară: Monitorul Oficial precum şi date IFOAM, FiBL, MADR.  

Datele culese au fost supuse analizei, folosind diferite moduri de prelucrare, pentru a surprinde evoluţia 

fenomenului şi a trage concluzii corecte. Indicatorii economici folosiţi au evidenţiat progresul în 

creşterea producţiei şi eficienţei economice, respectiv raportul dintre efortul depus şi rezultatul obţinut. 

Metodele de cercetare utilizate în cadrul lucrării sunt: 

1. Documentarea, cu precădere documentarea teoretică prin analiza literaturii de specialitate, în 

aceste sens fiind studiate numeroase cărți, studii, articole  naționale și internaționale. 

2. Metode statistice, precum clasificarea, sinteza, reprezentarea grafică a evenimentelor și 

fenomenelor investigate. 

3.  Metoda cercetării interdisciplinare, metodă bazându-se pe cunoștințe din alte domenii, precum 

cele ale tehnologiei, statisticii, metematicii, informaticii, dreptului. 

     4. Analiza comparativă, utilizată în comparaţia indicatorilor specifici exploataţiilor agricole 

ecologice şi a celor convenţionale.  

Studiul empiric prezentat în cadrul prezentei teze de doctorat este o cercetare deductivă care are 

la bază, în primul rând, tratarea teoriei existente şi urmărirea modului în care aspectele teoretice pot fi 

puse în practică în mediul agricol din România. În acest scop, am colectat informaţii pornind de la două 

eşantioane, având la bază o serie de întrebări standardizate. 

Cele două metode  utilizate în vederea obţinerii informaţiilor au fost metoda cantitativă şi 

respectiv metoda calitativă. În vederea atingerii obiectivelor formulate şi testării ipotezelor menţionate 
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anterior, am recurs la sondaj ca şi metodă de culegere a datelor, iar instrumentul utilizat a fost 

chestionarul.     

Pornind de la obiectivele cercetării şi pe baza studiului literaturii de specialitate am costruit două 

chestionare: primul pentru a putea cunoaşte atitudinile şi preferinţele consumatorului de produse 

ecologice şi astfel putȃnd schiţa profilul cumpărătorului de produse ecologice, iar cel de-al doilea pentru 

a putea analiza situaţia producătorilor şi a procesatorilor de produse alimentare ecologice ( pe caz 

particular jud. Suceava) pentru a identifica problemele cu care aceştia se confruntă. 

Studiile privind atitudinea şi preferinţelor consumatorilor de produse alimentare ecologice cȃt şi 

cel referitor la identificarea problemelor cu care se confruntă operatorii din sectorul ecologic s-au 

realizat la nivelul unor probe de sondaj relativ mari, astfel ca răspunsurile să reprezinte valori medii cât 

mai apropiate de media absolută (media teoretică, la nivelul întregii populaţii la care se realizează 

studiul). Proba de sondaj pentru primul studiu a cuprins 318 respondenţi doritori de produse alimentare 

ecologice. Interviul s-a desfăşurat direct, după modelul „faţă în faţă”. A fost elaborat un chestionar 

standard care cuprinde 20 de întrebări, din care 10 referitoare la gruparea socio-profesională a 

respondenţilor şi 10 întrebări pentru relevarea atitudinii şi preferinţelor consumatorilor. Studiul atitudinii 

şi preferinţelor consumatorilor a fost realizat în Regiunea de Nord-Est (judeţele: Suceava, Iaşi) în 

perioada noiembrie 2013- martie 2014, în lanţurile de hypermarket-uri în care se comercializează 

produse alimentare ecologice: Metro, SellGros, Carrefour şi Real. În demersul susţinut am fost ajutată 

de reprezentanţii magazinelor care au distribuit la rafturile ce comercializează produse alimentare 

ecologice chestionarele respective. 

Referitor la activitatea de elaborare a chestionarului, putem sintetiza următoarea structură a 

chestionarului: 

I. Întrebări prin care respondenţii sunt grupaţi în funcţie de sex, vârstă, venit mediu, număr de 

copii în familie, număr de membri în familie, domiciliul în mediul rural sau urban ş.a şi definesc profilul 

cumpărătorului de produse ecologice. 

II. Întrebări ce definesc atitudinea consumatorului faţă de produsele alimentare ecologice  şi fac 

referire, în special, la gradul de informare cu privire la acest tip de produse. 

Referitor la studiul privind situaţia producătorilor şi a procesatorilor de produse alimentare 

ecologice din judeţul Suceava am utilizat un chestionar ce cuprinde un număr de 15 întrebări închise. 

Chestionarul a fost aplicat unui număr de 115 operatori. Chestionarele au fost administrate 

producătorilor în anul  2014 cu referire la situaţia din anul 2013 în perioada august – noiembrie 2014. 

Completarea chestionarelor s-a realizat în felul următor: pentru marii producători am luat legătura cu un 

reprezentant legal la sediul firmei, iar pentru micii producători şi producătorii individuali am utilizat 

metoda “faţă în faţă” fiind ajutată în demers de reuniunile micilor fermieri la sediile primăriilor de care 

aparţin, cu ocazia semnării actelor necesare pentru a primi subvenţiile de la stat. De menţionat că 

producătorii individuali participanţi la această anchetă se ocupă cu creşterea animalelor pentru lapte şi 

cu apicultura.  

Cea de-a doua metodă folosită în cadrul cercetării este reprezentată de metoda calitativă. 

Rezultatele cercetărilor sunt de factură calitativă: idei, percepţii, sentimente, valori asociate, motive, 

preferinţe, sugestii, scopul lor principal fiind acela de a clarifica natura problemei şi de a furniza 

informaţii de ordin calitativ. În cadrul cercetării am utilizat interviul structurat (se bazează pe un ghid 

care cuprinde toate întrebările ce vor fi puse pe parcursul interviului) şi interviul semistructurat (în ghid 

sunt precizate întrebările cele mai importante precum şi cȃteva posibilităţi de continuare în funcţie de 

răspunsurile intervievatului) deoarece reprezintă cea mai răspândită şi în acelaşi timp cea mai valoroasă 

metodă calitativă de cercetare a pieţei.  

În vederea analizei datelor colectate am apelat la programul Microsoft Excel cu ajutorul căruia 

informaţiile colectate “pe teren“ cu ajutorul chestionarelor au fost structurate şi sistematizate pentru a 

putea fi interpretate. Cu excepţia întrebărilor referitoare la numărul de membrii care alcătuiesc familia, 
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respectiv a numărului de  membrii aflaţi în întreţinere ﴾din cadrul primului chestionar﴿ toate celelalte 

întrebări sunt  întrebări închise, respondentul având posibilitatea să aleagă un răspuns unic prin care să-şi 

exprime acordul cu afirmaţia respectivă. O serie de întrebări din cadrul primului chestionar au fost 

concepute astfel încât răspunsul să poată fi cuantificat cu ajutorul scalei Likert cu cinci variante de 

răspuns. Scala Likert este una din cele mai des folosite metode pentru măsurarea satisfacţiei clinţilor cu 

privire la produsele unei firme. 

 

 

6. REZULTATELE CERCETĂRII EMPIRICE  

Cercetarea experimentală şi-a propus să identifice factorii care contribuie la perfecţionarea 

managementului proceselor de producţie a produselor alimentare ecologice precum şi a bunelor practici 

în domeniu în scopul obţinerii eficacităţii şi eficienţei economice ridicate. 

Referitor la ipotezele cercetării putem afirma că ele se verifică în cea mai mare măsură, cu 

următoarele observații:  

Produsele ecologice sunt mai scumpe decat cele clasice pentru că este necesară mai multă muncă 

pentru obţinerea lor, producţiile sunt mai mici, iar certificarea este costisitoare. Preţurile diferă în funcţie 

de cât de greu este să obţii un anumit soi în regim ecologic. Astfel, dacă la mierea de albine ecologică, 

preţul practicat este cu 20% mai mare decât în cazul mierii clasice, kilogramul de cartofi ecologici este 

cu 100% mai mare decât kilogramul de cartofi neecologici. 

Principalul punct slab al industriei alimentare ecologice îl reprezintă în momentul de faţă 

prelucrarea, ambalarea şi comercializarea produselor de acest tip. Acest handicap al industriei de profil 

este determinat în principal de costurile mari ale instalaţiilor industriale şi de ambalare corespunzatoare 

standardelor agriculturii ecologice. Astfel, România duce o lipsă acută de procesatori canalizaţi pe acest 

domeniu. Din păcate exportăm cantităţi mari de materii prime ecologice pe care apoi le importăm sub 

formă de produse finite. 

Creşterea animalelor, domeniu foarte important al agriculturii, ar putea să devină în scurt timp o 

imensă avuţie naţională. În acest scop, programele strategice, imperios necesar susţinute financiar, 

trebuie să asigure nu numai creşterea numerică a efectivelor de animale, ci mai ales, productivitatea pe 

animal, calitatea producţiei obţinute şi eficienţa economică, determinată de realizarea şi valorificarea 

produselor animaliere.  

În obţinerea de produse animaliere de calitate, nepoluate, salubre, paralel cu asigurarea păstrării 

echilibrului ecologic benefic pentru sănătatea oamenilor şi animalelor, este necesară îmbunătăţirea 

cunoştinţelor profesionale ale tuturor categoriilor de crescători. Prin soluţiile de amenajare a 

adăposturilor şi de dotare a lor cu instalaţii de muls, adăpare şi de evacuare a dejecţiilor, se va reduce 

efortul fizic, va creşte productivitatea muncii şi rentabilitatea exploataţiilor familiale. 

În concordanţă cu structura exploataţiilor agricole din Uniunea Europeană şi în România va fi 

necesar ca cea mai mare parte a producţiei animaliere, destinată pieţei de consum, să fie realizată în 

exploataţii zootehnice familiale. Acest tip de exploataţie nu poate apărea şi nu se poate dezvolta de la 

sine, ci printr-un proces stimulat, sprijinit şi condus. Dacă administraţia de stat poate contribui la apariţia 

exploataţiilor zootehnice familiale, prin pârghiile juridice şi economice avute la dispoziţie, mediul 

universitar poate contribui, prin programe de extensie, la dezvoltarea acestora.  

Certificarea metodelor de producţie organică are o importanţă crescândă în comerţul 

internaţional astfel oferindu-se garanţia că produsele au fost într-adevăr produse conform standardelor 

de producţie ecologică. Nu se înregistrează probleme majore în legătură cu procesul certificării, totuşi, 

din păcate, pentru exploataţiile de subzistenţă, cu surplusuri mici de producţie destinate comercializării, 

aceste costuri de certificare pot fi inhibitorii. Pe de altă parte costurile pot fi reduse considerabil, prin 
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aplicarea certificării de grup, armonizarea procedurilor de certificare între diferitele organizaţii din 

diferite ţări.  

În plus, exploataţiile foarte mici, nu sunt viabile din punct de vedere economic şi ecologic. 

Adoptarea tehnicilor de producţie organică pot fi limitate de lipsa know-how-ului, precum şi de lipsa 

trainingurilor şi a altor facilităţi. Fermierii trebuie să fie siguri că ei vor beneficia de pe urma investiţiei, 

de exemplu prin îmbunătăţirea fertilităţii solului.  

Dificultatea accesului la credite este un alt factor de natură să împiedice iniţiativele şi 

implementarea proiectelor de conversie, problemele financiare fiind mai acute, mai ales în această 

perioadă de 2-3 ani, când produsele nu pot fi vândute ca organice. Ferma ecologică se încadrează în 

tiparele generale ale fermei agricole româneşti: suprafaţa foarte mică, randamente scăzute, fapt ce 

trădează caracterul de subzistenţă a acesteia. Astfel 75% dintre ferme deţin o suprafaţă total 

necorespunzătoare desfăşurării unei activităţi economice rentabile, având în posesie sub 10 ha teren 

arabil, iar 90% dintre ferme au sub 20 ha.  

O altă piedică este dimensiunea restrânsă a pieţelor, acestea fiind concentrate în principal în 

Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Canada si Japonia, acest fapt facând mai dificil accesul 

atât la informaţiile de marketing cât şi la pieţele în sine. În plus, etichetele speciale pot domina anumite 

pieţe, cerând standarde mai înalte sau uşor diferite faţă de cerinţele obişnuite.  

Principalele dificultăţi în calea acestui tip de agricultură sunt cele legate de desfacerea 

produselor, resursele financiare, lipsa informaţiilor şi a partenerilor de afaceri adică genul de dificultăţi 

care trădează lipsa de organizare a acestui sector. 

Pornind de la obiectivul general şi obiectivele specifice cercetării experimentale, analiza realizată 

pe baza sondajului efectuat pe cele două eşantioane reprezentative ( consumatorii de produse alimentare 

ecologice, respectiv operatorii din agricultura ecologică) ne-a permis să facem o serie de propuneri de 

perfecționare a managementului agriculturii ecologice în scopul creșterii eficacității și eficienței 

activităților specifice. Acestea pot fi sintetizate astfel: 

 îmbunătăţirea informaţiilor despre agricultura ecologică, prin organizarea unor cursuri de 

pregătire a formatorilor, a operatorilor şi a inspectorilor, prin implicarea Agenţiei Naţionale de 

Consultanţă Agricolă, a asociaţiilor de agricultură ecologică şi a universităţilor agricole din 

învăţământul superior;  

 intensificarea acţiunilor de promovare a conceptului de agricultură ecologică, prin intermediul 

instituţiilor specializate, în scopul creşterii suprafeţelor cultivate după modul de producţie 

ecologică;  

 includerea în tematica de cercetare a tehnologiilor ecologice pentru plante şi animale, pentru a fi 

puse la dispoziţia producătorilor care vor să practice agricultura ecologică; 

Pentru promovarea dezvoltării agriculturii ecologice în ţara noastră,  desprindem din experienţa 

ţărilor dezvoltate următoarele măsuri posibil a fi adoptate: 

 înfiinţarea unui sistem de plăţi-subvenţionare a produselor pe traseul producător consumator. La 

nivel european o bună parte a creşterii înregistrate în agricultura ecologică se datorează introducerii 

subvenţiilor; 

 acordarea unor credite cu dobândă redusă; 

 dirijarea unor fonduri mai importante spre cercetarea în domeniu; 

 promovarea produselor ecologice la nivelul marilor lanţuri de magazine; 

 în ceea ce priveşte exporturile trebuie exploatate cu promptitudine nişele de piaţă; 

 este necesară o informare mai detaliată a consumatorilor, prin mijloacele specifice 

marketingului, prin textele de pe etichete, precum şi o regularizare şi o aliniere a preţurilor pentru a mări 

consumul intern. 
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 este necesară o coordonare şi o dezvoltare a organizaţiilor de producători şi consumatori şi de 

subvenţii pentru a încuraja această activitate; 

 este necesară elaborarea unor planuri naţionale şi regionale de acţiune în scopul dezvoltării 

agriculturii organice. Fermierii au nevoie de subvenţii mai mari, egale (sau apropiate) pentru culturi şi 

regiuni, cu cele acordate la nivel european, 

 sectorul prelucrării necesită o mai mare finanţare şi cercetare. Structura exporturilor României 

constă mai degrabă în materii prime; 

 încurajarea formelor de marketing direct cu livrarea produselor direct de la poarta fermei, 

promovarea în rândul fermierilor a practicării agriculturii ecologice; 

 încurajarea fermierilor să se organizeze în forme asociative; 

 oferirea de consultanţă la nivel de marketing/ distribuţie în special din partea organismelor 

statului cum ar fi Camerele de Agricultură a căror activitate în acest domeniu este prea puţin menţionată 

de către fermieri; 

 implicarea organismelor guvernamentale /non-guvernamentale în stimularea consumului în 

cadrul unor instituţii publice cum ar fi spitale, şcoli, grădiniţe; 

 informarea consumatorilor cu privire la efectele favorabile ale consumului acestei categorii de 

alimente atât asupra sănătăţii cât şi asupra mediului; 

 dezvoltarea turismului rural cu accent pe agricultura ecologică. 

 

 

7.  CONCLUZIILE CERCETĂRII ȘI CONTRIBUȚII 

 

Principalul scop urmărit de această lucrare îl reprezintă conştientizarea consumatorilor cu 

privire la grija faţă de mediul înconjurător, grija faţă de o alimentaţie sănătoasă şi totodată 

responabilitatea noastră de a lăsa moştenire generaţiilor viitoare exemple pozitive pentru a-şi trăi viaţa 

frumos. Lucrarea a fost tratată şi din punct de vedere economic tocmai pentru a elimina principalul 

argument că "a trăi sănătos este scump". Rezultatele pozitive se regăsesc atât la consumator care alegând 

o alimentaţie sănătoasă face o "investiţie" pe termen lung reducând astfel cheltuielile  pe viitor pentru a-

şi redobândi sănătatea ( în sprijinul acestei idei este capitolul 4.5.3 care analizează o serie de alimente ce 

conţin aditivi ce se regăsesc în majoritatea alimentelor ce formează coşul comun) cât şi la producător 

care poate să-şi conducă afacerea spre succes beneficiind de avantajul preţului mai mare pentru 

alimentele ecologice.  

 Conştiinţa ecologică precizează şi ajută la înţelegerea surselor dezechilibrului dintre om şi 

natură care trebuie căutate în modul cum este privită şi raportată natura la religie, cultură, ştiinţă, 

tehnică, progres. Întrucât cultura este propria creaţie a omului, nimeni, în afară de el, nu poate fi 

răspunzător de propria sa înstrăinare. Efectele unei societăţi consumeriste sunt influenţate mai mult de 

politică şi de economie, decât de ştiinţă, tehnologie şi de religie. Deciziile politice şi crizele economice 

pot influenţa negativ bunăstarea omenirii, contribuind la accentuarea problematicii mediului 

înconjurător. 

 

Contribuții teoretice și metodologice: 

Principalele contribuţii la dezvoltarea cunoaşterii în domeniul produselor alimentare ecologice 

sunt atât de natură conceptuală cât şi de natură practică şi sunt sintetizate în cele ce urmează: 
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1. elaborarea unui consistent studiu documentar, bazat pe informaţii de data recentă din literatura de 

specialitate şi din alte surse, pe o serie de rezultate actuale ale cercetărilor ştiinţifice privind 

complexa problematică a producţiei ecologice, a comercializării şi consumului de produse 

alimentare ecologice. Agricultura ecologică este prezentată ca o formă de dezvoltare durabilă a 

agriculturii punând accent pe educaţia în domeniul conservării naturii.  

2. Pentru adaptarea politicilor şi strategiile de management pentru dezvoltarea agriculturii ecologice 

în România am considerat necesară analiza tendinţelor de dezvoltare a acestui tip de agricultură 

pe plan european. Am identificat o creştere a ponderii agriculturii ecologice reflectată în 

principalii indicatori analizaţi datorită unor modificări în comportamentul alimentar al  

consumatorilor generată de gradul de conştientizare privind beneficiile unei alimentaţii 

sănătoase. 

3. Pe baza unei analize a produsului alimentar ecologic existente în literatura de specialitate am 

identificat caracteristicile cererii şi ofertei de produse alimentare ecologice. Pentru firmele 

ecologice, realizarea  produsului  ecologic reprezintă un câmp esenţial de manevră. În acest cadru, 

deciziile referitoare la inovare (dezvoltarea noilor produse) sau variaţie (modificarea produselor) 

sunt potrivite şi reprezintă baza politicii produsului ecologic. 

4. Un aspect foarte important pentru consumatori îl reprezintă politica comunicaţională în cazul 

produselor ecologice. Dacă un consumator nu știe să facă diferența între două produse 

alimentare, alege alternativa mai convenabilă după preț. Acest fapt poate conduce la apariția 

produselor contrafăcute și nu avantajează dezvoltarea sistemului producției produselor 

alimentare ecologice. Oamenii au o imagine amplă a ceea ce înseamnă în general ”ecologic”, 

însă nu sunt familiarizați cu aspectele mai specifice ale agriculturii ecologice, ale prelucrării 

acestor produse precum și ale sistemului de certificare.  

 

Contribuții practice: 

Studiul și sinteza literaturii de specialitate au contribuit la fundamentarea analizei empirice, prin care se 

verifică ipotezele construite. 

5. O primă contribuţie de natură practică a acestei lucrări constă în  realizarea unei analize  

comparative  privind eficienţa economică a produselor convenţionale şi a celor ecologice, analiză 

detaliată în cadrul subcapitolelor 6.5.1, 6.5.2 şi 6.5.3 pentru produsele:  cereale, tomate şi vin. În 

vederea creşterii eficienţei economice în agricultura ecologică este necesar ca fiecare exploataţie 

agricolă să depună eforturi pentru rentabilizarea tuturor produselor şi a structurilor 

organizatorice, dar şi pentru creşterea într-un ritm mai intens a rentabilităţii fiecărui produs 

vândut până la atingerea nivelului de competitivitate cerut de piaţa concurenţială. Astfel se 

verifică ipoteza trei din cadrul temei conform căreia  agricultura ecologică este viabilă din punct 

de vedere economic, răspunde exigenţei cererii de alimente sănătoase şi de calitate superioară, 

este o agricultură care garantează protecţia şi ameliorarea resurselor naturale pe termen lung şi le 

transmite nealterate generaţiilor viitoare.  

6. În vederea propunerii unor strategii şi politici de management pentru dezvoltarea agriculturii 

ecologice am realizat două cercetări pentru a identificarea profilul cumpărătorului de produse 

alimentare ecologice de care trebuie să  ţină seama  operatorii ce activează în acest domeniu 

precum şi a principalelor piedici cu care se confruntă producătorii şi procesatorii de produse 

alimentare ecologice identificând căile prin care aceştia pot fi susţinuţi de stat pentru a-şi 

dezvolta afacerea - aspect detaliat în capitolul 7. Principalele dificultăţi în calea acestui tip de 

agricultură sunt cele legate de desfacerea produselor, resursele financiare, lipsa informaţiilor şi a 

partenerilor de afaceri adică genul de dificultăţi care trădează lipsa de organizare a acestui sector. 

Putem afirma că ipoteza doi din cadrul tezei - care sustine că prin consolidarea încrederii 
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consumatorilor în produsele ecologice se poate realiza o îmbunătățire cantitativă și calitativă a 

agriculturii ecologice în Romȃnia  este parţial verificată tocmai datorită limitării cercetării 

noastre doar pe partea de sud est a Romȃniei. 

7. Conştientizarea exploatării unei şanse reale pentru economia naţională şi anume practicarea 

agriculturii ecologice. Practicarea unei agriculturi ecologice reprezintă o şansă reală pentru 

economiile rurale, contribuind la dezvoltarea lor durabilă prin îmbunătăţirea ocupării forţei de 

muncă în sectorul agricol, prelucrării şi serviciilor conexe, ceea ce este în avantajul procesului de 

coeziune economică şi socială a comunităţilor rurale - acest lucru vine să demonstreze prima 

ipoteză formulată în cadrul prezentei teze de doctorat.  România, datorită unei conjuncturi de 

ordin economic, structural și social are un potențial important  pentru agricultura ecologică, 

poate cel mai mare din UE. Se poate spune că potenţialul este enorm, iar contextul mondial este 

extrem de favorabil pentru dezvoltarea agriculturii ecologice. Deficienţele sectorului agricol 

românesc (slaba chimizare, terenurile nelucrate și numărul mare de ferme familiale de 

subzistență) pot face ca un dezavantaj competitiv să se poată transforma în unele zone în avantaj.  

 

Limitele cercetării și direcțiile de dezvoltare a temei 

 

Prezenta teză de doctorat are un caracter de pionerat în ţara noastră şi suntem conştienţi de faptul 

că erorile sunt inevitabile în aceste condiţii.  

Asemenea tuturor lucrărilor ştinţifice şi aceasta este susceptibilă modificărilor, putând fi 

îmbunătăţită prin intermediul cercetărilor viitoare.  

Cercetările pe bază de chestionar şi interviu au un anumit grad de subiectivitate, dar având în 

vedere caracteristicile managementului în agricultură şi posibilitatea de a obţine informaţii relevante, în 

cazul nostru,  această combinaţie de metode de cercetare este cea mai adecvată. 

Studiile de caz realizate, au dezavantajul că nu pot fi generalizate, dar prin consistenţa lor pot 

constitui un reper important pentru alţi operatori care nu au făcut parte din eșantionul studiat. 

Principalele limite care au afectat rezultatele cercetării sunt: 

 

• Gradul scăzut de notorietate al produsului alimentar ecologic: 

„Ecologic" nu înseamna „natural". Industria alimentară foloseşte termenul de „natural" pentru a 

indica faptul că un aliment a fost procesat într-o măsură minimă şi că nu sunt adăugaţi conservanţi. 

Alimentele naturale pot include alimentele ecologice, dar nu toate alimentele naturale sunt ecologice. În 

rândurile consumatorilor persistă necunoaşterea produselor ecologice precum şi a confuziei produs 

“ecologic” – produs “natural”. Se impune promovarea logo-ului specific agriculturii ecologice şi crearea 

unei culturi a consumatorilor în domeniu, dincolo de aspectul spectaculos, dar puţin nutritiv al 

produselor “convenţionale”.  

• Dificultăţi intervenite în colectarea răspunsurilor: 

Mulţi consumatori au refuzat să participe la cercetare din lipsa unei culturi adecvate în domeniul 

alimentar sau invocȃnd lipsa de timp. 

• Faza de pionerat în care se află  agricultura ecologică în Romȃnia: 

Agricultura ecologică este, fără îndoială, într-un stadiu incipient de dezvoltare, în ţara noastră 

atât din punct de vedere a numărului de ferme implicate cât şi a suprafeţelor cultivate. Ferma ecologică 

se încadrează în tiparele generale ale fermei agricole româneşti: suprafaţa mică, randamente scăzute, 

fapt ce trădează caracterul de subzistenţă a acesteia. 
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Perspective ale cercetării: 

 

Direcțiile viitoare ale cercetării pornesc în mod automat de la limitele enumerate mai sus. 

Îmbunătățirea metodei de eșantionare ar crește valoarea științifică a lucrării. Deoarece în mediul rural 

autoconsumul este ridicat și probabil și consumul de produse ecologice necertificate, insistăm în 

continuare pe analiza populației urbane. 

Această lucrare poate fi aprofundată cu succes în viitor, iar sugestiile noastre vizează următoarele 

aspecte: 

 studiul a fost realizat în rȃndul operatorilor care desfăşoară activităţi în sud-estul Romȃniei. Din 

acest motiv considerăm oportun extinderea ariei geografice incluse în studiu la nivel naţional pentru a 

vedea măsura în care se confirmă rezultatele şi colaborarea cu alte cercetări din domeniu de pe plan 

internaţional astfel încât să existe posibilitatea comparării rezultatelor obţinute. 

 susţinerea antreprenoriatului în domeniul agriculturii ecologice poate fi o soluţie pentru 

relansarea agriculturii naţionale şi atenuarea riscului de a aluneca în sărăcie. În contextul în care 45% 

din populaţia României îşi duce existenţa în mediul rural, încurajarea formării sau dezvoltării unei 

afaceri în acest domeniu  trebuie să devină o prioritate.  

Enumerarea acestei serii de concluzii şi argumente în favoarea agriculturii ecologice, nu 

urmăresc lansarea unor concepte revoluţionare în agricultură sau considerarea acestui gen de activitate 

drept alternativa agriculturii convenţionale. Este clar că aceste sisteme pot convieţui, aşa cum se face în 

lumea întreagă. Însă conştientizarea faptului că acest tip de agricultură este o necesitate vitală, adecvată 

condiţiilor noastre, ar trebui să constituie un fundament logic pentru întreprinderea de acţiuni concrete la 

elaborarea cadrului legislativ, instituţional si tehnologic de păşire spre o viaţă mai bună, pe care o merită 

fiecare dintre noi. Am considerat necesară o astfel de temă de cercetare întrucât tendinţa sau preocuparea 

de a asimila educaţia ecologică este în creştere, dar decalajul dintre recomandările, rezoluţiile şi studiile 

realizate la nivel internaţional sau naţional şi practica educaţională rămâne încă mare. 
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