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Abstract Recent developments in agriculture have been significant, but also led to 

an increasing environmental impact. One of the most important topics nowadays is to 
provide a sustainable development, in order to secure food security and environmental 
protection. The need to identify real measures that will bring us closer to the generous 
objectives of sustainability transferred the focus on analyzing the requirements in different 
sectors. Therefore, in agriculture,  the environmental component, but also the social 
component triggered particularities will be found at the levels of principles and general 
aims formulation, and also at the more pragmatic level of measures that have to be 
implemented in order to rich the sustainability targets. have particular features  

 
Toate ţările au încercat să promoveze dezvoltarea agricolă finanţând activităţile 

de cercetare, furnizând servicii şi alte forme de ajutor stimulând producţia  prin 
acordarea de subvenţii. Este ceea ce a permis creşterea de patru ori a producţiei agricole 
de la începutul secolului, contribuind la dezvoltarea societăţii, în general. Dar, în acelaşi 
timp, poluarea agricolă a crescut şi calitatea unui anumit număr de peisaje s-a degradat. 

Agricultura a devenit intensivă cu o specializare crescută a fermelor şi a 
regiunilor. Înlocuind omul şi animalele cu energia combustibililor fosili şi sporind 
capacitatea productivă a solului şi randamentul culturilor prin folosirea îngrăşămintelor 
şi a produselor fitofarmaceutice, agricultura a ajuns la un stadiu în care este posibil să se 
obţină o rentabilitate pe termen scurt a unităţilor agricole, dar care împiedică păstrarea 
tradiţiei de armonie şi interdependenţă caracteristică relaţiilor seculare între agricultură 
şi mediul natural. 

Schimbările în conduita exploataţiilor agricole şi în tehnologiile utilizate au avut 
un impact mare asupra mediului înconjurător. Printre principalele probleme apărute cu 
care se confruntă agricultura putem aminti: 

1. În primul rând, efectele asupra sănătăţii omului (reziduurile pesticidelor şi 
îngrăşămintelor chimice, metalelor grele, aditivilor din alimentaţia animală şi alte 
substanţe poluante prezente în sol, apă, în întregul lanţ alimentar).  

2. Contaminarea apelor de suprafaţă şi subterane şi eutrofizarea apelor de 
suprafaţă din cauza nitraţilor şi fosfaţilor. 

3. Poluarea agricolă legată de dezvoltarea creşterii intensive a animalelor. 
4. Poluarea atmosferică datorită stropirii culturilor şi împrăştierii pe câmp a 

dejecţiilor semilichide şi lichide. 
5. Tasarea, eroziunea şi poluarea solului. 
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6. Degradarea peisajului şi a habitatului speciilor sălbatice.  
În prezent, agricultura României se confruntă uneori cu grave probleme de 

poluare, aceasta devenind o victimă uşoară şi fără posibilităţi mari de apărare, ca efect al 
diferitelor activităţi socio-economice ce se desfăşoară în ţara noastră. 

Începând cu Conferinţa asupra mediului de la Stockolm din 1972, oamenii au 
început să recunoască faptul că, degradarea mediului înconjurător este dependentă de 
bunăstarea omenirii şi de creşterea economică în general. În acest sens a fost înfiinţată 
Comisia Mondială asupra Mediului şi Dezvoltării de pe lângă O.N.U. care până în 1987 
au identificat peste 60 de definiţii ale conceptului de dezvoltare durabilă. 

Conform Raportului Brundtland prezentat în cadrul Comisiei Internaţionale a 
Mediului şi Dezvoltării (U.C.E.D.) în 1997, dezvoltarea durabilă „este cea care satisface 
cerinţele prezentului fără a compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a răspunde 
propriilor nevoi“. Acest tip de dezvoltare include, deci, criterii de protejare a 
ecosistemelor, a solului, a aerului şi a apei şi de conservare a diversităţii biologice având 
în vedere necesităţile generaţiilor viitoare. 

Cu timpul, acest concept de dezvoltare durabilă a pătruns şi în agricultură ca 
răspuns la întreaga suită de neajunsuri ale agriculturii convenţionale.  

Deşi apărut recent, conceptul de agricultură durabilă a căpătat o circulaţie la 
scară planetară pe plan doctrinar în economia agrară, prin tema centrală care a făcut 
obiectul principal al dezbaterilor Congresului al XXI-lea al Asociaţiei Internaţionale a 
Economiştilor Agrarieni (Tokio, 1991). Sintetic, conceptul a fost definit de preşedintele 
acestei asociaţii, australianul John W. Langworth ca având trei componente: 

a) creşterea economică (capitalul); 
b) distribuţia (piaţa); 
c) mediul înconjurător (componenta ecologică). 
 Este neindicat să impunem o definiţie rigidă a agriculturii durabile deoarece ţări 

şi chiar regiuni din cadrul aceleiaşi ţări lucrează în contexte sociale, economice şi 
ecologice diferite. Ca urmare, unele ţări iau în considerare doar protecţia solului, aerului 
şi apei, în timp ce altele includ, de asemenea flora şi fauna, frumuseţea peisajului, 
energia sau schimbările climatice când se evaluează impactul agriculturii asupra 
mediului înconjurător şi când îşi stabilesc obiectivele agricole şi ecologice. Oricum, în 
diversitatea obiectivelor pe care ţările le stabilesc pentru agricultură şi pentru mediul 
înconjurător, există un nou consens – fermele durabile din agricultură sunt cele care: 

• folosesc tehnici manageriale complexe care menţin integritatea ecologică, 
atât în cadrul cât şi în afara fermei; 

• sunt specifice zonei şi flexibile; 
• păstrează biodiversitatea, frumuseţea peisajului şi alte bunuri care nu sunt 

evaluate pe pieţele existente; 
• sunt profitabile pentru producători pe termen lung; 
• sunt eficiente din punct de vedere economic dintr-o perspectivă socială. 
Pentru a se putea practica agricultura durabilă trebuie să se identifice: 
• potenţialul unor practici şi tehnologii cunoscute dar şi noi, de a furniza 

produse agricole fără a degrada mediul şi fără a reduce viabilitatea economică 
pe termen lung sau a compromite interesele generaţiilor viitoare (conservarea 
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solului, a apei, a biodiversităţii cu ajutorul reducerii substanţelor chimice 
folosite în agricultură); 

• posibilităţi tehnice şi priorităţi în cercetare pentru a susţine o tranziţie către 
forme de dezvoltare mai durabile ale agriculturii; 

• instrumente economice, instituţionale şi culturale în dezvoltarea şi adoptarea 
unor tehnologii şi practici ale agriculturii durabile. 

Ceea ce devine clar este că agricultura durabilă este un sistem de tehnologii şi 
practici menite nu doar să asigure o producţie satisfăcătoare, ci şi să realizeze 
obiectivele ecologice. Acest lucru este evident ţinând cont că agricultura durabilă îşi are 
fundamentarea ştiinţifică în conceptul de bioeconomie, elaborat pentru prima dată de 
economistul american de origine română N. Georgescu Roegen, concept care face o 
sinteză a relaţiilor dintre natură şi specia umană. Este vorba de un concept al entropiei 
care lărgeşte orizontul de abordare, incluzând în sistemul economiei factorii naturali ai 
evoluţiei resurselor, precum şi problema mediului înconjurător. 

Totuşi, această agricultură durabilă nu poate fi „pur ecologică“ deoarece aceasta 
trebuie să folosească din plin, dar judicios, realizările chimiei şi biologiei pentru a ridica 
randamentul culturilor. Folosirea raţională a îngrăşămintelor şi a celorlalte substanţe 
chimice este obligatorie pentru că, să nu uităm unul din principalele obiective ale 
agriculturii durabile este asigurarea securităţii alimentare, iar aceste substanţe chimice 
contribuie la sporirea recoltei cu aproximativ 40%, comparativ cu alte metode 
tehnologice, iar acest lucru nu poate fi neglijat în politica de asigurare a populaţiei cu 
alimente. 

Dar, în acelaşi timp, un obiectiv la fel de important al agriculturii durabile este şi 
protecţia mediului şi de aceea agricultura trebuie să devină un ecosistem mai puţin 
poluant şi energofag. Acest lucru se poate realiza prin conceperea unui tip de progres 
tehnic care să înlăture neajunsurile agriculturii de tip industrial şi care să pună în centrul 
preocupărilor sporirea factorului biologic, prin utilizarea bioingineriei şi 
biotehnologiilor în creşterea producţiei vegetale şi animale. 

Formarea unei agriculturi durabile este un proces de lungă durată şi nu în ultimul 
rând foarte greu de realizat deoarece există numeroase contradicţii. Există multe 
bariere în adoptarea unor practici şi tehnologii specifice agriculturii durabile. Una din 
cele mai importante bariere este faptul că politicile şi programele existente conţin uneori 
obiective contradictorii. Fluxurile de informaţii dintre preferinţele consumatorilor şi 
producţie sunt adesea mascate şi, prin urmare, fermierii răspund unor semnale ale 
preţurilor care nu reflectă pe deplin costurile sociale ale folosirii bazei naturale de 
resurse. Rezultatul, în multe ţări, a fost apariţia unei comunităţi agricole căreia îi lipseşte 
flexibilitatea necesară pentru a răspunde pozitiv diferitelor tehnologii agricole. 

Alte bariere sunt cele care stau în calea folosirii mai adecvate a input-urilor la 
ferme. De exemplu, în ciuda faptului că poluarea apei subterane este o problemă tot mai 
actuală, reglementările privind etichetarea pesticidelor nu cer întotdeauna companiilor 
producătoare să informeze fermierii despre dozarea folosirii pesticidelor şi gradul de 
distrugere al dăunătorilor. Sau dacă fermierii sunt informaţi, nu există un sistem de 
control dacă aceştia au aplicat îngrăşăminte chimice sau pesticide în doze normale. 
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O altă problemă, se leagă de tendinţa guvernelor să subvenţioneze input-urile, 
inclusiv apa pentru irigaţii şi alte input-uri oferindu-le fermierilor la un cost foarte 
scăzut. Ca rezultat, fermierii tind să folosească mai multe input-uri decât nivelul optim 
din punct de vedere social. 

În concluzie, am putea spune că agricultura durabilă este un concept cu definiţie 
largă. Pentru a sintetiza acest concept vom enumera principalele obiective pe care 
trebuie să le îndeplinească o agricultură durabilă: 

 asigurarea securităţii alimentare (satisfacerea nevoilor umane de alimente şi fibre); 
 conservarea calităţii mediului şi a resurselor naturale de care depinde agricultura; 
 utilizarea mai eficientă a resurselor reînnoibile şi nereînnoibile; 
 susţinerea viabilităţii activităţilor agricole şi creşterea calităţii vieţii fermierilor şi a 

membrilor societăţii în ansamblu; 
 participarea largă, cu putere de decizie, a populaţiei. 

Este vital ca tranziţia către o agricultură durabilă să aibă în vedere necesitatea de 
a menţine un sector agricol competitiv şi eficient din punct de vedere economic, care să 
răspundă preferinţelor fluctuante ale consumatorilor şi care să uşureze dezvoltarea 
comerţului produselor agricole, conservând, în acelaşi timp, mediul natural şi baza de 
resurse în viitor.  

În ţările cu economie de tranziţie cum este şi România, problemele legate de 
dezvoltarea durabilă a exploataţiilor agricole sunt legate mai mult de sărăcie şi lipsa de 
tehnologii productive, decât de aplicarea unor tehnologii poluante şi de nivelurile 
ridicate de consum cum sunt în ţările dezvoltate. 

Un impact major asupra agriculturii l-a avut aplicarea Legii fondului funciar care 
a produs fărâmiţarea excesivă a suprafeţelor agricole, care nu permit aplicarea 
tehnologiilor cât mai eficient. Ca urmare a avut loc o dezvoltare excesivă a producţiei 
de cereale în sistem extensiv în detrimentul leguminoaselor boabe, fapt ce duce la 
degradarea mediului natural.  

Pentru a se realiza o exploataţie agricolă durabilă ar trebui îndeplinite 
următoarele cerinţe: 
 creşterea dimensiunii exploataţiilor agricole prin cumpărare de pământ, arendarea 

terenurilor agricole, darea în arendă, îndeosebi de către posesorii de terenuri 
neagricultori sau de proprietarii vârstnici; asocierea micilor producători, cu 
menţinerea proprietăţii asupra pământului şi a altor factori de producţie; 

 utilizarea îngrăşămintelor chimice şi a produselor farmaceutice în cantităţi 
raţionale; 

 acordarea unor facilităţi financiare pentru ca agricultorii să aibă posibilitatea să-şi 
achiziţioneze utilaje agricole, soiuri şi hibrizi performanţi, îngrăşăminte chimice 
etc.; 

 acordarea de consultanţă agricultorilor prin centre de informare şi perfecţionare, 
astfel încât, să fie la curent cu noile tehnologii şi nu în ultimul rând cu starea actuală 
a agriculturii atât din punct de vedere economic cât şi ecologic. 

Necesitatea de a supune agricultorii unor reguli pentru a putea forma exploataţii 
agricole durabile, induce dimensiunea eminamente politică a problemei mediului 
natural şi a asigurării securităţii alimentare. Este o reglementare şi aceasta presupune 
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intervenţia „forţei publice“ care are legitimitatea pentru a impune o regulă colectivă. 
Caracterul politic al acestei intervenţii este cu atât mai vizibil cu cât se face în numele 
interesului general al umanităţii. Necesitatea adoptării unor asemenea reglementări este 
cu atât mai mare deoarece spaţiul poluator nu este neapărat spaţiul poluat şi de aceea 
trebuie aplicat principiul „poluatorul plăteşte“. Aici se pune problema nivelurilor 
teritoriale la care trebuie să se conceapă politica şi să se ia decizii. Cum este vorba de a 
impune constrângeri şi taxe şi de a suporta costurile sociale, mediul natural este şi va 
continua să devină un obiect major al conflictelor şi negocierilor între colectivităţi 
teritoriale şi stat şi între diferitele organisme internaţionale. 

Pentru a convinge şefii de exploataţii să practice o agricultură durabilă este 
nevoie în primul rând de sprijin financiar, dar în acelaşi timp, pe ei îi interesează venitul 
obţinut şi statutul lor în societate, dacă acestea se vor îmbunătăţi nu va mai fi nevoie de 
constrângeri. 

Dacă fermierii vor practica agricultura durabilă, problema mediului natural şi a 
securităţii alimentare va deveni o componentă majoră a dezbaterii sociale. 

Efectele economice, sociale şi ecologice ale organizării exploataţiilor agricole 
durabile sunt numeroase atât la nivel macroeconomic cât şi microeconomic ducând spre 
performanţă. 

Iată principalele efecte: 
1. Efectul practicării agriculturii durabile la nivel macroeconomic este asigurarea 

securităţii alimentare a populaţiei. Datorită stării actuale în care se află agricultura 
noastră, problema nu se pune din punct de vedere al excedentelor şi să se recurgă la 
scoaterea unor terenuri din folosinţa agricolă pentru a putea stopa supraproducţia. În 
România se pune problema utilizării tuturor terenurilor agricole, cultivarea şi 
întreţinerea acestora cu ajutorul unor tehnologii adecvate  cum sunt cele ale agriculturii 
durabile. 

2. Un efect la fel de important este asigurarea sănătăţii oamenilor. Prin 
practicarea agriculturii durabile se reduc cantităţile de produse fitosanitare, prin urmare 
acestea se găsesc în produsele agricole într-un procent care nu afectează sănătatea. 

3. Formarea şi dezvoltarea unor exploataţii agricole durabile vor duce la creşterea 
veniturilor agricultorilor şi nu în ultimul rând, la o îmbunătăţire a calităţii vieţii în 
mediul rural. 

4. Creşterea calităţii produselor agricole de origine vegetală şi animală, ca urmare 
a controlului strict al utilizării fungicidelor şi îngrăşămintelor chimice. 

5. Ca urmare a practicării agriculturii durabile şi implicit al investiţiilor făcute şi a 
sprijinului acordat de stat, are loc creşterea numărului de locuri de muncă create şi 
menţinute în zonele respective şi în acelaşi timp, creşterea numărului de tineri stabiliţi în 
mediul rural. 

6. Datorită utilizării unor tehnologii performante va avea loc reducerea costurilor 
de producţie. 

7. Va avea loc îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi 
implicit creşterea valorii adăugate pe produs. 

8. Dezvoltarea aptitudinilor şi capacităţilor profesionale ale producătorilor 
agricoli şi altor persoane implicate în activităţi agricole. 
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9. Practicarea unor tehnici de producţie care protejează mediul şi care pot asigura 
produse de calitate la standarde europene. Din punct de vedere ecologic, va avea loc 
creşterea suprafeţei pe care se aplică practici agricole corecte şi reducerea poluării 
difuze. 

10. Ca urmare a organizării exploataţiilor agricole pe baza unei dezvoltări 
durabile la nivel macroeconomic, va avea loc dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii 
conexată însă cu cerinţele dezvoltării agriculturii. 

Acestea sunt principalele efecte ale practicării agriculturii durabile. Totuşi, există 
o dilemă în ceea ce priveşte implicaţiile. Populaţia va trebui să fie bine informată pentru 
a o determina să participe la cheltuielile pe care le implică practicarea şi dezvoltarea 
unei agriculturi durabile şi indirect la cheltuielile care se vor reflecta în preţurile 
produselor agricole şi alimentare. 

Agricultorii dacă vor produce durabil şi ecologic vor obţine o producţie mai 
mică, iar atunci ei vor trebui să-şi recupereze cheltuielile şi producţia nerealizată prin 
preţ. Problema se pune dacă populaţia României este capabilă să suporte aceste preţuri 
mai mari. 

Un lucru îl ştim sigur, dacă vom practica agricultura durabilă două cerinţe 
macroeconomice importante se vor îndeplini: asigurarea sănătăţii mediului natural, cât 
şi a populaţiei. 
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