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GÂNDEȘTE GLOBAL,  
ACȚIONEAZĂ LOCAL

Unul dintre sloganurile cele mai populare din ecologia politică, se 
mulează perfect în experienţele care prind contur prin reconectarea 
orășenilor cu fermierii din proximitate.

Această uniune se realizează pe baza 
satisfacerii uneia dintre nevoile primare, 
cum este alimentaţia, dar  deseori 
merge mai departe petru a dezvolta 
sensibilizarea cu privire la principii 
precum: suveranitate alimentată, 
sustenabilitate, localizare. 

Agricultura biologică, biodinamică 
sau permacultura sunt unele dintre 
formele prin care se poate practica 
agricultura sustenabilă. Atentă și 
respectuoasă faţă de mediul natural și 
de sănătatea umană, ea este capabilă 

să ofere produse bune, sănătoase și 
gustoase la un nivel satisfăcător pentru 
cererea venită din orașe, unde un număr 
din ce în ce mai mare de persoane, 
prin intermediul consumului critic 
și conștient, se îndreaptă în aceeași 
direcţie:  solicită introducerea de norme 
etice în piaţa liberă și în modalităţile 
de producţie alimentară, precum și 
posibilitatea unor alegeri conforme cu 
propriile valori.

AGRICULTURA INTENSIVĂ 
se bazează pe utilizarea fertilizatorilor 
chimici, a ierbicidelor, fungicidelor, 
insecticidelor, regulatorilor de creștere 
a plantelor și pesticidelor, și este 
de asemenea asociată cu creșterea 
mecanicizării agriculturii. Are efecte 
negative asupra mediului și asupra 
sănătăţii umane.

Aceste efecte se manifestă în mai multe 
feluri: 
             sărăcirea fertilităţii solului de-a 
lungul timpului (unele dintre cele 
mai fertile pământuri ale lumii au fost 
transformate în deșert prin aceste 
practici);
             contribuie la difuzarea 
organismelor patogene (din deșeurile 
animale);
             exportă pesticide și nitrogen 
către apele costiere, și eroziunea solului 
transportat ca sedimente în suspensie;
              distrugerea critică a unor 
habitate naturale;
              reducerea substanţială a 
biodiversităţii.

Folosim acum de 42 de ori mai multe 
pesticide decât în urmă cu 50 de ani, iar 
chimicalele utilizate sunt cam de 10 ori 
mai toxice. 
Sectorul agricol intensiv este 
responsabil într-o mare măsură 
de poluarea apelor de suprafaţă și 
de reziduurile de pesticide în apa 
subterană. 

Agricultura este responsabilă pentru 
aproximativ 50% din poluarea 
cu nitrogen a râurilor în Uniunea 
Europeană. 
Cu ajutorul apei de ploaie, fertilizanţii 
chimici sintetici se scurg în râuri și 
ajung în apa noastră subterană. Rezultă 
astfel o acumulare de chimicale în 
sursele noastre de apă, distrugerea 
ecosistemelor naturale și poluarea apei. 

24 miliarde de tone de sol de suprafaţă 
sunt pierdute la nivel global anual din 
cauza practicilor agricole intensive 
și abordate superficial. Ca dovadă 
clară a degradării mediului natural pe 
pământul arabil european, în ultimii 
25 de ani păsările asociate acestui tip 
de ecosistem s-au redus la aproape 
jumătate.În același timp, paradoxal 
și absurd, pierdem mai multe recolte 
anual decât cele pe care le 
pierdeam înainte de începerea folosirii 
acestor tipuri de pesticide.
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Se dezvoltă progresiv în din ce în ce mai multe ţări, reflectând o mișcare 
care are ambiţia nedeclarată și un potenţial semnificativ de a schimba 
lumea și economia de la firul ierbii, prin mici schimburi cotidiene.

REȚELE ALIMENTARE  
ALTERNATIVE

Sunt iniţiative de scurtare a filierei 
consumator – producător, prin care se 
stabilește un raport  direct de încredere 
între cel care produce și cei care consu-
mă, în opoziţie cu comerţul anonim și 
standardizat de mare distribuţie.

În ceea ce privește istoricul acestui 
demers, originea este trasată în anii 
’60, în Japonia, în mișcarea unor femei 
care, preocupate de consecinţele in-
tensificării agriculturii, pentru a evita 
„otrăvirea” familiilor lor, au decis să 
se grupeze și au creat primul Teikei. 
În aceeași epocă, experienţe comuni-
tare similare s-au dezvoltat în Europa 
(Germania, Austria și Elveţia), iar la 
mijlocul anilor ’80 ai secolului trecut, 
conceptul a fost importat de SUA, unde 
ia numele de „Community Supported 
Agriculture” (Agricultură sprijinită de 
comunitate). Odată cu anii 2000, feno-
menul se propagă în toată lumea, iar în 
prezent în Japonia o familie din patru 
participă într-un Teikei, în Marea 

Britanie există peste 1000 grupuri, iar 
în SUA și Canada mișcarea regrupează 
peste  100 000 de familii. 

Asigurarea unei diversităţi cât mai 
mari a produselor este unul dintre 
principiile de funcţionare.
Consumatorii redescoperă prin aceste 
reţele gustul veritabil al produselor loca-
le, de sezon. De exemplu, în imaginile 
atașate se pot vedea unele produse 
livrate în cadrul parteneriatului pilot 
din Iași: flori de salcâm și dulceaţă de 
salcâm, haţmaţuchi, ștevie, leurdă, 
mușeţel.
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EXEMPLE DE REȚELE:

     Agricultură sprijinită de Comunitate (CSA-Community Supported Agriculture) 
în ţările anglofone și în Canada;

     Asociaţii pentru menţinerea agriculturii ţărărănești 
(AMAP - Association pour le maintien de l’agriculture paysanne) în Franţa;

     Teikei în Japonia;

     Reciproco în Portugalia;

     Agricultură solidară (Solidarische Landwirtschaft) în Germania;

     Agricultură la scară umană (Andelslandbruk) în Norvegia;

     Grupuri de Achiziţii Solidare (GAS - Gruppi di Acquisto Solidale) în Italia;

     Agricultură empatică  în Bulgaria;

     Asociaţii pentru Susţinerea Agriculturii ţărănești (ASAT) în România;

     Grupuri de schimburi solidare (GSR - Grupa solidarne razmjene) înCroaţia;

     Agricultură contractuală de proximitate în Elveţia.

Cele mai multe dintre diferitele modele de reţele sunt 
reprezentate în reţeaua internaţională Urgenci, sub 
terminologia de parteneriate locale și solidare între 

producători și consumatori.

Diferitele reţele urmăresc să aducă 
împreună micii producători rurali și 
consumatorii urbani, pentru a recrea un 
raport fiduciar și solidar între oraș și sat 
și pentru a reface fractura dintre mediul 
natural și societate care s-a creat odată 
cu industrializarea și modernizarea 
agricolă.

Fiecare reţea are o anumită spe-
cificitate, însă, deși s-au dezvoltat în 
mare parte independent, toate re-
levă totodată o clară similitudine în 
abordarea formelor de schimb direct 
între consumatori și producători.  Se 
reflectă astfel faptul că, în mare parte,  
aceste experienţe au luat naștere ca 
reacţie la industrializarea agriculturii, 
la comerţul risipitor și la transportul pe 
distanţe absurde al alimentelor pe care 
le consumăm, precum și din nevoia de 
a transpune, în numeroase părţi ale 
globului, tematicile iscate din mișcările 
fermierilor.

Reprezintă forme de susţinere a 
agriculturii naturale, biologice, 
practicată la scară mică, prin care se 
reevaluează rolul cultivatorilor, fiindu-
le răsplătite mai bine meritele muncii și 
cunoștinţelor tradiţionale. 
Aceste experienţe de filieră scurtă 
favorizează totodată aproviziona-
rea cu alimentele specifice locului, 
contribuind astfel la economia locală, 

dezvoltând simţul de apartenenţă la 
comunitate și încurajând o gestiune 
corectă a teritoriului. Sunt practici prin 
care agricultorii au din nou un rol cen-
tral în producţia aliementelor, în timp 
ce orășenii își reînsușesc puterea de a 
alege în calitate de consumatori.

Pe scurt, prin intermediul acestor ini-
ţiative fiecare câștigă: agricultorii, prin 
câștiguri mai mari ca urmare a vânză-
rii directe, cât și prin și o recunoaștere 
și apreciere adecvată a muncii lor; 
consumatorii, datorită posibilităţii de 
a dispune de alimente proaspete de 
calitate, la un preţ accesibil; comu-
nităţile rurale, întrucât prin aceste 
schimburi se pune în mișcare un cerc 
virtuos pentru toată economia locală. 

Cum una dintre categoriile de consum 
cu cel mai mare impact asupra me-
diului natural este cea a consumului 
de alimente, cel mai mare câștigător 
este natura: prin adoptarea agricultu-
rii sustenabile, prin reducerea distanţei 
pentru transportarea alimentelor, prin 
aplicarea criteriului de sezonalitate  
și anularea călătoriilor aeriene nece-
sare pentru a aduce pe masa noastră 
alimente produse în cealaltă parte a 
planetei.
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TEIKEI –  
MODELUL PIONER JAPONEZ

În a doua jumătate a anilor ’60 a fost 
fondat primul sistem de tip Teikei 
-  cuvânt care s-ar traduce prin pune-
rea amprentei ţărănești pe alimen-
te. Eforturile iniţiativelor Teikei au 
fost ulterior coordonate de Asociaţia 
Japoneză pentru Agricultură Organica, 
fondată în anul 1971, și de către Funda-
ţia Internaţională pentru o Agricultură 
Naturală.

Scopul de la care s-a pornit a fost crea-
rea unui sistem de distribuţie alterna-
tiv, independent de piaţa convenţiona-
lă. Deși formele de dezvoltare diferă, 
Teikei reprezintă la bază un sistem 
direct de distribuţie, bazat pe înţelege-
re mututală a nevoilor consumatorilor 
și fermierilor, și în care ambele părţi 
furnizează muncă și capital pentru a 
susţine sistemul.  Nu este doar o idee 
practică, ci și o filozofie dinamică pen-
tru a determina oamenii să gândească 
un trai mai bun pentru consumator 

și pentru producător deopotrivă, prin 
interacţiunea dintre ei.

Ca particularitate, Asociaţia Japo-
neză pentru Agricultură Organică s-a 
opus o lungă perioadă de timp certi-
ficării organice și intervenţiei guver-
namentale, susţinând auto-suficienţa, 
cooperarea și încrederea între 
consumatori și producători.

Deloc întâmplător este faptul că germenii agriculturii naturale, sprijinită 
de comunitate, au apărut în Japonia, ţară cu o lungă tradiţie  coope-
ratista, în care astăzi aproximativ un sfert din populaţie este membru 
într-o cooperativă. 

PRINCIPIILE TEIKEI

Principiul asistenţei mutuale

Construirea unei relaţii prietenoase 
și creative, nu doar ca simpli parteneri 
comerciali;

Principiul producţiei planificate

Realizarea producţiei în funcţie de 
planuri prestabilite pe baza înţelegerii 
între consumatori și fermieri;

Principiul acceptării produselor

Acceptarea de către consumatori a 
tuturor produselor oferite de fermieri;

Principiul concesiei mutuale

Stabilirea preţurilor în spiritul benefi-
ciilor mutuale;

Principiul consolidării relaţiilor de

prietenie

Maximizarea contactului între par-
teneri, a comunicării, încrederii și 
respectului mutual;

Principiul auto-distribuţiei

Administrarea distribuţiei, fie prin in-
termediul consumatorilor, fie de către 
producători;

Principiul gestiunii democratice

Ambele părţi ar trebui să evite depen-
denţa de un număr limitat de lideri 
în activităţi, și să încerce să participe 
democratic, cu responsabilităţi pentru 
toţi membrii;

Principiul învăţării

Conștientizarea importanţei 
studierii chestiunilor legate de agricul-
tură organică;

Principiul scării de grup potrivite

Menţinerea unui număr limitat de 
membri în grupuri, pentru gestionarea 
adecvată;

Principiul dezvoltării constante

Recunoașterea faptului că începuturile 
sunt dificile și determinarea de a pro-
gresa constant, chiar dacă încet, spre 
scopul final al agriculturii organice și al 
unui trai durabil.
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Asociaţia Japoneză pentru 
Agricultură Organică, 1978

MODELUL ANGLOFON

 Astăzi, chiar dacă funcţionarea miilor 
de reţele variază de la un parteneriat la 
altul, și a evoluat de-a lungul timpului, 
trei caracteristici comune grupurilor 
au rămas constante:
1. emfază pe produse locale ale co-
munităţii;
2. plata în avans sezonier a unei 
cotizaţii;
3. livrări săptămânale către mem-
bri/abonaţi.

Funcţionarea parteneriatelor se ba-
zează, de asemenea, pe patru condiţii 
practice:
1. fermierii cunosc nevoile comuni-
tăţii;
2. consumatorii au oportunitatea de 
a-și exprima nevoile și limitările de 
ordin financiar;
3. angajamentele între consumatori 
și fermieri sunt stabilite în mod 
conștient;
4. nevoile fermierilor sunt recunos-
cute.

Primul pas în planificare este dez-
voltarea unui grup coeziv de membri 
interesaţi să finanţeze bugetul necesar 
culturii unui sezon, pentru a primi 
alimente de calitate. Modurile de 
realizare a plăţilor și de distribuire a 
produselor variază destul de mult de 
la un parteneriat la altul. În cele mai 
multe dintre primele iniţiative a existat 
un grup nucleu de membri, care să 
decidă și să gestioneze aspecte legate de 
marketing, distribuţie, administrare și 
responsabilităţi. Aceste iniţiative cu un 
grup nucleu de oameni responsabili au 
un mai mare succes.

Agricultura sprijinită de comunitate a început în Statele Unite în anii 
’80, influenţată de ideile europene cu privire la agricultură biodina-
mică, formulate de Rudolf Steiner. Doi fermieri europeni din Elveţia și 
Germania au co-fondat primul proiect agricol sprijinit de comunitate, 
intitulat Topinambur.

O variaţie a acestui model, din ce în ce 
mai comună, este cea a CSA-urilor de 
tip mix and match care funcţionează 
ca la piaţă. În loc să se pregătească un 
coș standard de legume pentru fiecare 
membru în fiecare săptămână, mem-
brii își umplu singuri coșurile în func-
ţie de alegerile personale cu anumite 
restricţii (numai un pepene de familie, 
de exemplu). Unii fermieri încurajea-
ză membrii să se servească din cele 
disponibile, lăsând deoparte produsele 
care nu-i interesează. Produsele care 
rămân sunt deseori donate unor bănci 
de alimente pentru nevoiași. 

Sunt de asemenea oferite burse pentru 
cei care nu-și permit plata unui abo-
nament complet,  și programe speciale 
cu oferte de lucru pentru membrii cu 
venituri scăzute (muncă la fermă în 
schimbul abonamentului). Majorita-
tea reţelelor americane organizează 
evenimente educaţionale și sociale, 
precum picnicuri la fermă, porţi des-
chise, vizite pedagogice pentru copii, 
evenimen caritabile etc.

PARTICULARITĂȚI
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GRUPURILE DE ACHIZIȚII  
SOLIDARE DIN ITALIA

Estimările recente cu privire la 
numărul membrilor GAS depășesc 
numărul de 200.000, reflectând un 
succes considerabil. Fiecare familie 
cheltuie anual o medie de 2000 de 
euro pentru cumpărăturile  realizate 
prin intermediul unui astfel de grup. 
Încet, dar sigur, numărul persoane-
lor din Italia care schimbă direcţia 
banilor dinspre magazinele de largă 
distribuţie către schimburi comerci-
ale bazate pe proximitate și contact 
direct este sporit.

Fiecare GAS are scopuri multiple: 
înainte de toate, cel de a promova 
conștientizarea consumatorilor cu 
privire la rolul și puterea pe care o 
au; în al doilea rând sprijină distri-
buţia produselor locale (sau, dacă nu 

locale, certificate fair trade)  care vin 
de le firme și/sau ferme care operează 
legal, cu respect faţă de muncitori și 
faţă de mediu; 
sprijină fermierii care produc orga-
nic; nu în ultimul rând, încurajează 
relaţiile între producători și mem-
brii GAS, solidaritatea și fraternita-
tea dintre ei. 

Așa cum menţionează reprezenanţii 
reţelei, un GAS poate fi descris prin trei 
adjective: 
mic, pentru a permite o organizare 
simplă și a putea favoriza relaţionarea 
între membri;
local, pentru că sunt interesaţi și res-
ponsabili cu privire la teritoriu;
etic, pentru că că sunt solidari cu mem-
brii, producătorii și mediul natural.

Primul grup de achiziţii solidare - GAS - s-a înfiinţat în 1994, în regiunea 
italiană Emilia Romana. În anul 1999, când a avut loc prima întâlnire a 
membrilor, initutlată Bio-logico Bio-etico, existau deja 18 de grupuri, 
pentru ca începând cu anul 2000 iniţiativa să se răspândească în întrea-
ga peninsulă.

Particularitati în comparaţie cu cele-
lalte modele expuse:

Abordarea cea mai etică: 

alegerea produselor și producătorilor 
este crucială și membrii sunt constant 
în căutarea de produse și de producă-
tori care corespund unor criterii etice 
foarte stringente.

Varietatea cea mai mare de produse:

grupurile și relaţiile stabilite în cadrul 
lor nu se limitează doar la produsele 
alimentare, ci s-au extins pentru a 
include toată aria de consum, de la
cosmetice și textile, până la servicii 
bancare etice și oferte turistice  res-
ponsabile.

Cea mai mare vizibilitate și activi-

tate de promovare prin intermediul

reţelelor de GAS: 

ediţia din 2012 a întâlnirii anuale 
Terra Futura din Florenţa a avut peste 
80.000 de vizitatori și 550 de zone de 
expunere, 1000 de speakeri, 230 de 
activităţi de animaţie, expoziţii și ate-
liere, 4000 de organizaţii reprezentate 
în cele 12 secţiuni tematice ale eveni-
mentului și 600 de întâlniri în cadrul 
Bursei firmelor responsabile, care 
promovează noile oportunităţi pentru 
afaceri verzi și sociale.

PARTICULARITĂȚI GAS



16 17

ASOCIAȚIILE DE MENȚINERE A 
AGRICULTURII ȚĂRĂNEȘTI  ÎN 
FRANȚA

Primul AMAP a fost creat în anul 2001, 
în Franţa, și de atunci numărul a crescut 
sub formă exponenţială, parteneriatele 
de tip AMAP fiind astăzi prezente în 
toate regiunile Franţei. În 2012 existau 
mai mult de 1600 de parteneriate care 
deserveau mai mult de 50 000 de fami-
lii și aproape 200 000 de consumatori. 

Fiecare parteneriat AMAP reunește un 
grup de consumatori și un producător 
din proximitate, într-un parteneriat 
exprimat printr-un contract de anga-
jament, prin intermediul căruia fiecare 
consumator cumpără la începutul unui 
sezon o parte din producţia agricultoru-
lui, producţie ce îi este livrată periodic la 
un preţ constant. Producătorul se anga-
jează să furnizeze produse de calitate în 
acord cu principiile AMAP.

Asociaţiile de Menţinere a Agriculturii ţărănești - AMAP - au obiectivul 
de a contribui la dezvoltarea unei agriculturi durabile și la promovarea 
unei economii solidare între oraș și sat. Un AMAP este o asociere între 
un producător și un grup de consumatori, pentru susţinerea agriculturii 
ţărănești, având drept obiectiv prezervarea și continuarea activităţii 
fermelor de proximitate, într-o logică a agriculturii durabile. 

PRINCIPIILE AMAP

1. O producţie de dimensiune umană,

adaptată tipurilor de cultură și         mo-
dului de creștere a animalelor specifice 
contextului local;

2. O producţie care să respecte 

natura, mediul înconjurător 

și animalele:

dezvoltarea biodiversităţii culturilor, 
fertilităţii solului, producerea fără 
îngrășăminte chimice de sinteză și pes-
ticide, gestionarea economică a apei;

3. O bună calitate a produselor: 

din punct de vedere gustativ, al sănătă-
ţii și al mediului înconjurător;

4. Sprijin pentru o agricultură

ţărănească locală;

5. Solidaritate și legături active cu

toţi actorii locali implicaţi 

pentru a menţine o agricultură durabi-
lă și un comerţ solidar;

6. Respectul faţă de normele sociale,

în raport cu angajaţii fermei, incluzând 
aici și personalul temporar (sezonier);

PRINCIPIILE AMAP 7. Promovarea transparenţei

 în actele de cumpărare, de producţie, 
de procesare și de vânzare a produselor;

8. Acompanierea producătorilor spre

autonomie, 

înţeleasă drept capacitatea de a fi stă-
pân pe propriile alegeri;

9. Proximitatea producătorului și

consumatorilor

este indispensabilă pentru o legătură 
directă între ei, și pentru a favoriza 
circuitul cel mai scurt al produselor 
alimentare;

10. Un parteneriat AMAP pentru

fiecare producător și grupul său local

de consumatori;

11. Formalizarea și respectarea con-

tractelor

în fiecare sezon între consumatori și 
producători;

12. Niciun intermediar între pro-

ducător și consumator, 

niciun produs nu poate fi cumpărat de 
către producător și revândut consuma-
torilor;
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13. Stabilirea în fiecare sezon a unui

preţ echitabil între producător și

consumatori;

14. O informare frecventă a con-

sumatorilor 

cu privire la procesul de cultivare a 
produselor;

15. Solidaritarea consumatorilor cu

producătorul în timpul incidentelor

naturale;

16. O participare activă a consuma-

torilor AMAP, 

exprimată inclusiv prin responsabili-
zarea faţă de creșterea numărului de 
aderenţi;

17. Sensibilizarea aderenţilor ASAT

cu privire la particularităţile agricultu-
rii ţărănești.

Realizarea unui parteneriat AMAP se face la iniţiativa unui grup de con-
sumatori motivaţi, care dorește să susţină o agricultură ţărănească de 
proximitate. Acest grup trebuie să identifice un producător local care 
se angajează să respecte principiile generale ale AMAP. Odată identi-
ficat producătorul, grupul consumatorilor realizează o vizită la ferma 

agricultorului. În cele din urmă, consumatorii și producătorul vor stabili 
împreună un mod de funcţionare în conformitate cu principiile acestei 

Carte AMAP, definitivând totodată și contractul.

Aceasta ţine în primul rând de o mai 
mică flexibilitate în modurile de dez-
voltare și de funcţionare a parteneri-
atelor. De exemplu:

1. respectul Cartei AMAP 

constituie condiţia iniţială pentru aso-
cierea de tip ASAT între producător și 
consumatori, și sutele de parteneriate 
franceze s-au constituit pe baza acestei 
carte.
 
2. toate produsele (legume, fructe,

brânză etc.) trebuie să provină din

exploataţia producătorului.

3. niciun produs nu poate fi cumpă-
rat și revândut.

4. livrarea

trebuie să se realizeze în mod direct 
de către producător. 

5. pe timpul vacanţei,fiecare mem-

bru ASAT trebuie să își găsească un

înlocuitor

pentru preluarea coșului, la fel și în 
situaţia în care trebuie să renunţe la 
contract.

PARTICULARITATEA 
MODELULUI FRANCEZ
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ASOCIAȚIILE DE SPRIJIN A 
AGRICULTURII ȚĂRĂNEȘTI

Un grup AMAP reprezintă un parteneri-
at de solidaritate între consumatori din 
orașe și mici fermieri din proximitate, 
pe o rază de aproximativ 50 de km.  
Prin intermediul unui contract, fiecare 
consumator cumpără la începutul unui 
sezon o parte din producţia agricultoru-
lui, producţie care îi este livrată periodic 
la un preţ constant. 

Parteneriatele AMAP s-au inspirat din 
modelul francez al AMAP-urilor, adop-
tând principiile (vezi pagina 18-19) și 
carta acestuia, și se pot dezvolta prin 
asocierea informală a unui grup de con-
sumatori și un mic producător agricol, 
pe baza Cartei ASAT/ AMAP. Parteneriate 
există astăzi înTimișoara, Cluj-Napo-
ca, Arad, Oradea, Târgu Secuiesc și 
București. 

În România, primul demers de succes de agricultură susţinută de comu-
nitate, a fost iniţiat  în 2008, în Timișoara, prin intermediul Centrului de 
Iniţiative Etice și Solidare – CRIES.

În Iași,  Mai Bine intenţionează stabilirea 
primului parteneriat în anul 2014. În 
prezent, un grup de aproximativ 18 con-
sumatori sunt într-o fază pilot ce are ca 
scop identificarea celor mai bune forme 
de dezvoltare, a nevoilor și preferinţe-
lor consumatorilor interesaţi, precum 
și a fermierilor care să poată răspunde 
acestora.

Dacă ești interesat/ă fie să faci parte dintr-un grup,
fie să iniţiezi unul, scrie-ne un e-mail la

contact@maibine.eu sau  asat@cries.ro,
pentru a cere informaţii și sprijin. 
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Agricultură biodinamică:

metodă organică de a cultiva pământul, 
dezvoltată iniţial de Rudolf Steiner, fon-
datorul antroposofiei, care constă într-o 
abordare holistică a procesului agricol. Una 
dintre primele mișcări pentru agricultură 
sustenabilă trateacă fertilitatea solului, 
creșterea plantelor și îngrijirea animalelor 
ca activităţi interrelaţionate. 

http://antroposofie.ro 

Agricultură civică:

tendinţa spre agricultură și producţie de 
hrană locală, strâns legată de dezvoltarea 
socio-economică, o alternativă sustenabilă 
la practicii convenţionale, distructive, a 
agriculturii convenţionale de scară mare; 
datoria civică a cetăţenilor de a sprijini 
angajamente agricole importante;

Fair trade:

unele produse pe care le consumăm 
frecvent (de exemplu cacaua sau cafeaua) 
pot fi cultivate doar în anumite zone ale 
planetei, de multe ori departe de locul de 
consum. Certificarea FairTrade reprezintă 
o alternativă care garantează respectarea 
drepturilor și asigurarea unui trai decent 
pentru producători și investiţii durabile în 
comunităţile din care fac parte.

Permacultură: 

termenul provine din contracţia sintag-
melor agricultură permanentă și cultură 
permanentă și se referă la proiectarea unui 
habitat uman eclogic, și a unui sistem de 
producere a hranei integrat armonios în 
mediul natural, imitând formele și modul 
de relaţionare din microclimatul respectiv.

 www.permacultura.ro 

Locavor:

termen care își are etimologia în cuvintele 
latine vorare – a mânca și localis-
local, desemnând persoane care aleg să se 
hrănească cu hrană produsă în zona în care 
locuiesc. Introdus de curând în limba ro-
mână de Matei Vișniec (2011), cuvântul are 
mari șanse să devină uzual în curând, cum 
s-a întâmplat deja în unele state   americane 
și în Europa Occidentală. Cuvântul locavor 
a fost declarat cuvântul anului în New 
Oxford Dictionary  
(2011: 245).

GLOSAR DE TERMENI CHEIE

(RE)SURSE:

În limba română:
Parteneriatele ASAT în România: www.asat-romania.ro

Centrul de Resurse pentru 
Iniţiative Etice și Solidare: www.cries.ro 

În limbi străine:
URGENCI – Reţeaua Internaţioanală a proiectelor pentru 
Agricultură sprijinită de comunitate: www.urgenci.net 

Reţeaua AMAP: www.reseau-amap.org/amap.php
http://miramap.org/-Les-AMAP-.html

Asociaţia Japoneză pentru Agricultură Organică:
www.joaa.net/english/teikei.htm#ch3-1 

Reţeaua Grupurilor de Achiziţii Solidare din Italia: www.retegas.org 

SURSE FOTOGRAFII

Centrul Urban de Inițiative Bune  www.incuib.ro
Ilinca Tudose www.laminesubnuc.ro




