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REZUMAT. În ultimele decenii s-au intensificat preocupările ce vizează dezvoltarea durabilă a societăţii pe plan 
mondial, prin integrarea cerinţelor de protecţie a mediului în toate domeniile de activitate, inclusiv în producţia 
agro-alimentară. Strategiile au fost concretizate prin politici, elaborate în sfera economico-socială la nivel 
internaţional, regional şi naţional. În lucrarea de faţă sunt subliniate anumite conexiuni care există între 
produsele alimentare şi mediu, din perspectivele agriculturii durabile, managementului ecologic, eco-tehnologiei 
și eco-marketingului, în concordanţă cu următoarele principii generale: Conservarea şi îmbunătăţirea stării de 
sănătate a oamenilor; Dezvoltarea durabilă; Evitarea poluării prin măsuri preventive; Conservarea biodiversităţii; 
Conservarea moştenirii valorilor culturale; „Poluatorul plăteşte”; Stimularea activităţii de redresare a mediului. 

Cuvinte cheie: aliment, mediu, agricultură organică, dezvoltare sustenabilă. 

ABSTRACT. In recent decades the concerns on lasting development of the global society have been intensified, by 
integrating the requirements of environmental protection in all fields, including agro-food production. The 
strategies have been materialized through policies developed at national, regional or international level. In this 
paper, certain connections between food and the environment are pointed out, in terms of sustainable 
agriculture, environmental management, eco-technology and eco-marketing, in accordance with the following 
general principles: Preserving and improving the health of people; Sustainable development; Avoiding pollution 
through preventive measures; Biodiversity conservation; Cultural heritage preservation; "The polluter pays"; 
Stimulation of environmental recovery. 
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1. PRODUSELE ALIMENTARE  
ȘI MEDIUL 

Pentru a evidenţia conexiunea care se poate stabili 
între produsele alimentare şi mediu, s-a pornit de la 
conceptele definitorii, care caracterizează cele două 
elemente relaţionate. 

Istoric vorbind, alimentaţia oamenilor a trecut 
prin trei revoluţii alimentare, fiind marcată de modurile 
de obţinere, respectiv de prelucrare ale hranei şi de 
stadiul de dezvoltare a societăţii. Produsul alimentar 
nu mai reprezintă doar o sursă de hrană, ci a devenit 
obiectul schimbului economic, fiind abordat ca o 
marfă, a cărei calitate este definită pe baza proprie-
tăților tehnice, economice și sociale. Caracteristicile 
tehnice se referă la: proprietăţile fizico-chimice, 
chimice, mecanice, optice și termice; proprietăţile 
igienice; valoarea nutritivă; valoarea energetică 
ş.a. Caracteristicile economice sunt date de clasa 
de calitate, de costurile consumului la beneficiar, 
ușurința în procesare/ utilizare post-vânzare, termenul 
de valabilitate sau durata durabilității minimale. Iar 
caracteristicile sociale vizează în linii mari pro-

prietăţile psihosenzoriale, psihoestetice, ecologice 
etc., prin abordarea relaţiilor dintre marfă/produs și 
consumator/om, respectiv produs-om-mediul ambiant. 

Mediul reprezintă totalitatea a ceea ce ne încon-
joară. Din perspectiva mediului, comportamentul 
unei ambianțe este definit prin trei componente 
principale, și anume: fizică, cu referire la biotop (aer, 
apă, sol,..); biologică, care constă în biocenoză 
(plante, animale), și socială. Componenta socială 
reflectă habitatul uman, ce include elemente fizico-
comerciale (obiecte manufacturate), bio-sociale (plante 
cultivate și animale domesticite) și psiho-sociale 
(comportamentul uman, obiceiuri, limbaje etc). 

În consecință, între produsele agro-alimentare și 
mediu s-a stabilit o relație bijectivă, ceea ce a avut 
efecte profunde asupra economiei agro-alimentare, dar 
și implicații la nivelul ecosistemului uman, mai ales în 
ultimele două secole. Astfel, în secolul XX s-au pus 
bazele dezvoltării durabile la nivel mondial, iar după 
1990 s-a constituit o nouă știință, bioeconomia. 
Acestea au influențat atât producția agro-alimentară, 
prin dezvoltarea agriculturii durabile și a industriei 
alimentare durabile, cât și consumul alimentar și, im-
plicit, cerințele privind calitatea mărfurilor alimentare. 
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2. PRODUCŢIA AGRO - ALIMENTARĂ 
DURABILĂ ȘI ALIMENTELE ORGANICE 

După cum s-a amintit anterior, calitatea mărfurilor 
alimentare a cunoscut o evoluție dinamică atît prin 
componentele sale cât și printr-o abordare merceo-
logică sistemică, stând la baza dezvoltării modelelor 
de consum alimentar din perspectiva relațiilor produs 
alimentar-om și produs-consumator-mediu ambiant. 

Prelucrarea industrială intensă a materiilor agro-
alimentare a influenţat pozitiv creşterea ciclului de 
viață al produselor şi a permis diversificarea sorti-
mentului sau a mixului de produse. Pe de altă parte 
însă, tehnologiile aplicate în agricultură sau/și în 
industria alimentară au influenţat indirect calitatea 
nutritivă (prin diminuarea compuşilor biologici activi 
din alimente) şi siguranța alimentelor (de ex. conta-
minarea cu pesticide, utilizarea excesivă a aditivilor 
chimici etc.).  

Progresul tehnologic, dezvoltarea filierei agro-
alimentare, abordarea dinamică a calității mărfurilor 
alimentare și cerințele sociale au generat, încă din 
anii 1945+, noi concepte și obiective referitoare la 
alimentație și la producția agro-alimentară, care au 
fost transpuse în strategii și s-au concretizat prin 
politici. Spre exemplificare, în 1945 a fost creată 
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (FAO) cu un prim obiectiv important de 
a lupta împotriva foametei și malnutriției. Iar la nivel 
european în anul 1962 a fost lansată Politica Agricolă 
Comună (PAC) inițial pentru a ajuta fermierii să 
obțină produse agro-alimentare de calitate cores-
punzătoare cu beneficii socio-economice atât pentru 
fermieri, cât și pentru consumatorii finali. Încă din 
1978 politicile agro-alimentare au fost formulate 
astfel încât activităţile pe filiera alimentară şi în 
mediul rural să se desfăşoare în condiţiile protecţiei 
mediului natural și, implicit, al dezvoltării durabile.  

Politicile agro-alimentare au fost orientate în trei 
direcţii, abordate interdependent, și anume: politicile 
agricole şi de dezvoltare rurală; politicile alimentare; 
politicile nutriţionale. Folosind diverse instrumente 
(intervenţii şi activităţi pe filierele alimentare), 
politicile elaborate la nivel internaţional, regional și 
național s-au concentrat pe problemele alimentare, 
care vizează bunăstarea și sănătatea populației pe 
termen lung. De exemplu, PAC a fost martora a trei 
etape principale prin care a trecut Europa: paradigma 
alimentară – de la penuria de alimente la supra-
producție; paradigma de mediu – legată de provo-
cările conceptului de dezvoltare durabilă și protejării 
mediului; dezvoltarea rurală – prin care se extinde 
rolul fermierilor în dezvoltarea spațiului rural dincolo 
de producția agricolă. 

În prezent obiectivele strategice ale FAO la nivel 
mondial constau în: reducerea foametei, malnutriției 

și insecurității alimentare; reducerea sărăciei în mediul 
rural; impulsionarea progresului economic astfel 
încât agricultura, silvicultura și acvacultura să devină 
eficiente în condițiile dezvoltării durabile;  îmbunătă-
țirea incluziunii sistemelor agro-alimentare pe lanțul 
valorii; creșterea rezilienței la amenințări (dezastre,...) 
și crize socio-economice. FAO mai ia în considerare 
gestionarea și utilizarea resurselor naturale (sol, apă, 
aer, climă, resurse genetice) în beneficiul generațiilor 
prezente și viitoare. 

După cum se observă, aceste politici agro-alimen-
tare cuprind ansamblul de măsuri guvernamentale de 
ordin legislativ, administrativ şi financiar astfel încât 
să se rezolve problemele alimentare globale sau 
regionale prin acțiuni care să încurajeze dezvoltarea 
unui sistem agro-alimentar corect, eficient, echitabil 
și durabil. Abordarea sistemului agro-alimentar 
debutează în agricultură de la nivelul exploataţiilor 
agricole, la întreprinderile de prelucrare şi industrie 
alimentară, în comerţ, până la consumatorii colectivi 
şi individuali. În acest sens au fost elaborate num-
eroase pachete de norme legislative referitoare la: 
producţia agricolă, calitatea şi siguranţa alimentelor,  
comercializarea produselor alimentare, protecţia 
consumatorilor etc. Se iau în considerare toate acele 
aspecte care vizează garantarea securității alimentare 
și siguranța alimentelor, conservarea diversității și 
protecția mediului. 

Activitățile economice, care se desfășoară conform 
principiilor dezvoltării durabile trebuie să asigure 
progresul economic în condiții protecției mediului și 
echității sociale. Referindu-ne strict la producția 
agricolă și la industria alimentară, așa cum s-a amintit 
anterior, s-au creat pârghii politice și economice prin 
care să se valorifice optim resursele naturale în relație 
cu protecția mediului pentru a asigura bunăstarea și 
sănătatea oamenilor. Dincolo de obiectivul alimentar, 
de hrănire a populației globului, nu trebuie neglijat 
rolul socio-economic al sectorului agro-alimentar la 
nivel regional/național. De exemplu, în prezent agri-
cultura şi industria alimentară reprezintă cel mai mare 
sector economic din Europa, asigurând aproximativ 
6% (46 de milioane) din totalul locurilor de muncă. 

În agricultură s-a acordat atenție sporită posi-
bilităţilor de valorificare a potenţialului agricol, cu 
referire la agrotehnica aplicată în cultivarea plantelor 
şi creşterea animalelor, ținând cont și de raporturile 
cu mediul înconjurător. Pe lângă sistemele de 
agricultură convenționale, intensive sau extensive au 
fost promovate și sunt practicate sisteme integrate de 
agricultură durabilă, agricultura biologică, agricultura 
organică, agricultura de precizie. De menționat este 
faptul că aceste sisteme de agricultură durabile, cum 
ar fi de exemplu agricultura ecologică sunt mult mai 
vechi ca îndeletnicire practică, dar bazele științifice 
ale agriculturii ecologice au fost puse în perioada 
1920 – 1960. 
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În zilele noastre agricultura durabilă se practică 
în concordanță cu principiile bioeconomiei, luând în 
considerare nu doar evoluţia fenomenului socio-eco-
nomic, ci şi factorii naturali ai evoluţiei resurselor, 
inclusiv problema mediului înconjurător. Altfel spus, 
agricultura durabilă este un sistem de agricultură care 
urmărește redresarea fertilității solului, conservarea 
biodiversității şi asigură condiţiile pentru obţinerea 
unor producţii agricole pe o perioadă nedeterminată. 
Ulterior, ponderea factorului biologic în creşterea 
producţiei vegetale şi animale în sistemele integrate 
de agricultură durabilă a fost augmentată prin 
dezvoltarea sistemelor de agricultură biologică și de 
agricultură organică. Agricultura biologică asigură 
un mediu mai puţin agresiv în raport cu factorii de 
mediu, tratamentele aplicate pentru combaterea bolilor 
şi dăunătorilor fiind de preferinţă biologice, în timp 
ce în agricultura organică se utilizează exclusiv 
îngrăşăminte organice. În paralel cu aceste concepte 
de „agricultură biologică” sau de „agricultură orga-
nică” circulă şi alte noţiuni cu un conţinut mai mult 
sau mai puţin asemănător - „agricultura biodinamică” 
și „agricultura ecologică”. Mai mult, la interfața 
dintre agricultura convențională și agricultura organică/ 
ecologică a apărut agroecologia. 

Folosind aceste sisteme biologice sau ecologice 
se desfășoară activități economice în agricultură în 
condițiile protejării sau redresării mediului și conser-
vării biodiversității, dar produsele agricole obținute 
sunt mai puţin competitive din punct de vedere 
economic pe termen scurt. La nivel european, prin 
PAC fermierii care aplică practici durabile şi 
ecologice în agricultură primesc sprijin financiar 
(30% din plăţile directe) pentru activități cum ar fi: 
diversificarea culturilor şi întreţinerea păşunilor per-
manente, protejarea zonelor ecologice ale fermelor 
ș.a. De asemenea, se oferă un ajutor specific pentru 
agricultura organică. 

Aplicarea metodelor și tehnicilor specifice în 
agricultura organică și/sau ecologică a creat premisele 
ofertei de produse agricole organice. Astfel au apărut și 
alimentele organice, numite şi biologice. Ulterior în 
literatura de specialitate au apărut numeroase argu-
mentații științifice privind beneficiile pentru sănătate 
ale consumului de produse agro-alimentare provenite 
din agricultura organică sau biologică. 

Alimentele organice sunt produse agricole de 
origine vegetală sau animală, neprocesate sau proce-
sate, obţinute după reguli de producţie ecologică, 
adică fără utilizarea produşilor chimici de sinteză 
(pesticide, hormoni, antibiotice, îngrăşăminte chimice 
etc.) şi a organismelor modificate genetic (este 
acceptată doar în componenţa furajelor pentru animale 
utilizarea unor grupe anume de aditivi). Discutând 
despre această categorie de produse alimentare, fie 
că le numim organice, bio/ biologice sau ecologice, 
în definirea lor pot să existe diferențe sensibile de la 

o țară la alta. Dacă se ia în considerare criteriul 
„organic”, au apărut clasificări în care alimentele au 
fost împărţite inițial în trei și apoi în patru categorii, 
și anume: alimente 100% organice (toate ingredientele 
sunt organice); alimente organice (conţin ingrediente 
produse organic min. 95%, în greutate); alimente 
„făcute cu ingrediente organice” (conţin min. 70% 
ingrediente organice) sau parţial organice (conţin peste 
50% ingrediente organice); alimente neorganice 
(conţin max. 50-70% ingrediente organice).  

În accepțiunea actuală pe piețele Uniunii Europene, 
Statelor Unite, Canadei, Japoniei și altor țări pot fi 
comercializate ca alimente organice sau bio numai 
acele mărfuri obținute conform procedurilor de 
producție ecologică și care sunt certificate ca fiind 
alimente bio sau organice. Prin urmare, în prezent 
producția de alimente organice este autoreglemen-
tată în multe țări, fiind supravegheată de către 
instituții guvernamentale.  

Conclusiv, în cazul alimentelor organice procesate 
și neprocesate, dar certificate ca fiind bio, este 
necesar să se respecte toate cerințele de prelucrare, 
de etichetare, de distribuție și de comercializare 
(inclusiv inspecţia şi certificarea) în conformitate cu 
legislația națională sau regională, care reglementează 
producția ecologică.  

Dacă ne referim la piața globală de alimente bio, 
aceasta reprezintă circa 2% (raportat la producția 
totală de alimente), vânzările de produse organice 
ajungând la peste 63 miliarde de dolari în 2012. 
Volumul vânzărilor de produse agro-alimentare 
organice la nivel mondial a crescut cu aproximativ 
170% la nivelul anului 2012 raportat la 2002. Lideri 
la nivel global în comercializarea produselor alimen-
tare organice (lactate, vegetale etc.) sunt SUA și 
Uniunea Europeană (Danemarca, Suedia, Marea 
Britanie, Italia, Franța,...). De exemplu, volumul 
vânzărilor de produse agro-alimentare ecologice în 
anul 2014 a înregistrat în Marea Britanie o creștere 
de 4% față de anul 2013, fiind apreciat la o valoare 
de 1,86 miliarde £. În țările din Uniunea Europeană 
s-au înregistrat creșteri variabile ale producției organice 
de la 1% ajungănd până la 15% din producția agro-
alimentară totală națională pe anumite segmente de 
piață.  

Pe plan mondial, cererea de produse bio sau 
organice a crescut exponențial din anii 1990+, cu 
toate că preţul alimentelor organice este în general 
cu circa 30...100% mai mare decât preţul produselor 
alimentare convenționale. La introducerea pe piaţă a 
produselor agricole organice, siguranţa alimentelor a 
fost un prim argument în achiziționarea mărfurilor 
bio. Unele studii experimentale au subliniat că valoarea 
nutritivă a alimentelor organice este mai bine 
„conservată” comparativ cu produsele convenționale, 
dar, prin analiza avansată a diferențelor de compoziție 
biochimică (conținutul de nutrienți, prezența substan-
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țelor antinutritive sau de contaminare), s-a constatat 
faptul că este dificilă generalizarea rezultatelor, dato-
rită factorilor de variabilitate a producției alimentare 
„de la fermă la furculiță”. Deși beneficiile pentru 
sănătate reprezintă principalul motiv pentru care 
consumatorii cumpără în continuare alimentele 
organice, nu există suficiente dovezi științifice pentru 
a afirma că produsele alimentare organice sunt mai 
sigure sau mai sănătoase decât alimentele conven-
ționale; dar este unanim acceptată componenta 
ecologică a calităţii alimentelor organice, în relație cu 
dezvoltarea durabilă. 

Studiile privind comportamentul consumatorului 
au evidențiat interesul sporit pentru alimentele 
organice ale acelor segmente de populaţie, care au în 
general resurse financiare mai mari, sunt mai educate 
și disponibile să se informeze și care vizează un 
anume statut social. Dintre factorii determinanți care 
influențează decizia de cumpărare au fost identificați 
în principal: percepțiile consumatorilor asupra calității 
(însușirilor) alimentelor organice; atitudinile cognitive 
și afective față de alimentele ecologice. 

3. PRODUCŢIA AGRO-ALIMENTARĂ ȘI 
ECO-TEHNOLOGIILE. MANAGEMENT 
ECOLOGIC ȘI ECO-MARKETING 

Se pare că interesul pentru protejarea mediului 
ambiental există de mult mai mult timp, iar nece-
sitatea protejării naturii și luarea unor măsuri guver-
namentale împotriva poluării datează încă din 
secolul al XIX-lea. Totuși, cooperarea internațională 
în gestionarea acestor probleme a apărut după 
crearea Organizației Națiunilor Unite (ONU) în 
1945 și a Uniunii Internaționale pentru Conservarea 
Naturii (IUCN) în 1948. Abia în 1972 s-au pus 
bazele Programului de Mediu al Națiunilor Unite 
(UNEP), iar apoi Consiliul European a adoptat 
Politica de mediu europeană. Astăzi se consideră că 
CE a început politicile de mediu cu un program 
ambițios, care includea multe dintre elementele și 
principiile formulate ulterior (în anii 1987+) cu privire 
la „dezvoltarea durabilă“. Un alt pas important s-a 
făcut în anul 1998 („procesul de la Cardiff”), când  
s-a inițiat integrarea preocupărilor legate de mediu și 
în cadrul altor domenii de politică ale UE (energetic 
etc.). 

Politica de mediu europeană se bazează pe prin-
cipiile precauției; prevenirii și corectării poluării la 
sursă; și „poluatorul plătește”. Printre obiectivele 
strategice ale Uniunii Europene în această proble-
matică se numără: conservarea calității mediului – 
prin prevenirea, prin reducerea și prin limitarea 

poluării și daunelor aduse mediului; conservarea 
echilibrului ecologic; protejarea sănătății umane și 
asigurarea unei utilizări raționale a resurselor 
naturale.  

În mod evident, s-a impus integrarea cerinţelor de 
protecţie a mediului în toate domeniile de activitate, 
inclusiv în domeniul agro-alimentar - pe întreaga 
filieră, pornind de la obținerea produselor agricole, 
procesarea primară, secundară și terţiară a materiilor 
agro-alimentare, inclusiv valorificarea subproduselor.  

S-a constatat că atât agricultura convențională, 
cât și industria alimentară constituie surse de poluare 
ce nu pot fi neglijate. Chestiunile legate de mediu în 
acest domeniu vizează:  

− poluarea apei, mai ales în cazul activităților 
care presupun evacuări de poluanți în apă;  

− poluarea aerului, în special prin activități 
generatoare de gaze cu efect de seră (GES), emisii 
de carbon, sau alți agenți de poluare;  

− poluarea solului, inclusiv deșertificarea;  
− gestionarea incorectă a deșeurilor.  
Cheltuielile pentru eliminarea sau reducerea 

poluării depind de natura, de gradul de toxicitate și 
de frecvența de manifestare ale agenților poluanți, 
efectele poluanților asupra mediului ș.a. Pornind de 
la principiul „Poluatorul plăteşte”, în mai multe ţări 
s-au luat măsuri concrete pentru reducerea poluării 
mediului, prin intermediul impozitelor ecologice și 
implementarea reformei fiscale ecologice. De ase-
menea, pot apărea costuri suplimentare legate de 
redresarea mediului atunci când s-au produs anumite 
pagube/daune prin poluare. 

Trebuie menționat că există o serie de planuri și 
programe publice privind agricultura care fac obiectul 
„evaluării strategice de mediu” (SEA), caz în care 
aspectele ecologice sunt integrate în etapa de planifi-
care, iar implicarea societății civile, prin consultarea 
publicului, reprezintă o etapă importantă înainte de 
autorizarea unui asemenea tip de plan/ program.  

În conformitate cu principiul prevenirii și 
corectării poluării la sursă, operatorii din domeniul 
agro-alimentar integrează în activitatea lor măsuri 
preventive de protecția mediului, folosind mai multe 
instrumente tehnice și economice, prin aplicarea 
eco-tehnologiilor, managementului ecologic și eco-
marketingului. 

În acest scop au fost dezvoltate și implementate o 
serie de tehnologii așa-numite „prietenoase mediului” 
prin care să se realizeze o gestionare mai eficientă a 
tuturor resurselor (energie, apă, GES, subproduse 
și/sau deșeuri, ambalaje etc.) în agricultură și în 
industria alimentară. Spre exemplificare: au apărut 
tehnologii „curate” în agricultură care folosesc 
resurse regenerabile - colectoare și uscătoare solare 
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etc.; se pot valorifica deșeurile vegetale prin com-
postare și folosirea compostului în agricultură; se 
utilizează echipamente tehnologice care necesită 
consum mai mic de energie sau care generează 
emisii reduse de carbon; se folosesc instalații prevă-
zute cu recuperatoare de energie, sisteme recirculante 
în acvacultură ș.a.m.d. Un accent deosebit s-a pus pe 
valorificarea superioară a subproduselor agro-
alimentare și gestionarea eficientă a deșeurilor. De 
asemenea, au apărut eco-tehnologii pentru purificarea 
aerului poluat, eco-tehnologii pentru epurarea apelor 
uzate etc. De obicei, prin intermediul tehnologiilor 
prietenoase mediului, respectiv a eco-tehnologiilor 
se încearcă să se prevină deteriorarea mediului sau să 
se limiteze efectele poluării. Evident implementarea 
eco-tehnologiilor emergente trebuie să respecte 
același principiu al precauției în raport cu mediul. 

Conducerea coerentă și corectă a activităților ce 
vizează respectarea cerințelor de mediu, administrarea 
judicioasă a resurselor etc. a impus un tip nou de 
management, și anume managementul ecologic. 
Managementul ecologic poate fi aplicat în sectorul 
agro-alimentar bazându-ne pe oricare dintre cele trei 
modele - conservaționist (conservarea mediului în-
conjurător); reducționist (reducerea consumului de 
resurse naturale); „ecodezvoltare” (includerea pro-
blemelor de protecția mediului pentru dezvoltarea 
sustenabilă) sau printr-o abordare holistică (luând în 
considerare interdependența factorilor economici, 
sociali și ecologici).  

La nivel microeconomic se implementează mana-
gementul de mediu, ca o componentă a sistemului de 
management general al organizației, care include 
structura organizatorică, activităţile de planificare, 
responsabilităţile, procedurile, procesele şi resursele 
alocate pentru elaborarea, realizarea, analizarea şi 
menţinerea politicilor de mediu ale întreprinderii. 

Eco-marketingul a apărut ca parte a marketingului 
social (în anii 1978+) și are ca scop principal 
realizarea unui echilibru între principiile generale 
ale marketingului astfel încât să armonizeze și 
interesele consumatorilor - ca grupuri sociale, cu 
aspectele ecologice. 

 

4. CONCLUZII 

Prin integrarea cerinţelor de protecţie a mediului 
în producția agro-alimentară în contextul dezvoltării 
durabile, desfăşurarea activităţilor economice vizează 
dezvoltarea agriculturii ecologice, promovarea tehni-
cilor de redresare și de conservarea mediului, 
implementarea tehnologiilor cu un efect poluant mai 
redus (limitarea poluării agro-industriale), precum şi 
favorizarea unor practici comerciale eco-prietenoase. 

În această lucrare într-o primă etapă a fost 
abordată agricultura ecologică, în concordanță cu 
principiile dezvoltării durabile în ceea ce privește 
conservarea biodiversității, stimularea activităţii de 
redresare a mediului sau reducerea poluării solului și 
conservarea moştenirii valorilor culturale. Din per-
spectiva politicilor de mediu în prezent se urmărește 
aplicarea mai multor principii care să contribuie la 
protecția mediului, folosindu-se în acest sens o serie 
de măsuri de prevenire a deteriorării mediului, de 
încurajare în vederea protecției mediului sau chiar de 
constrângere în cazul nerespectării cerințelor de 
mediu.  

Prin aplicarea principiilor de dezvoltare sustenabilă, 
producția agro-alimentară a fost influențată pe 
întregul lanț alimentar, conferind în final noi valențe 
conceptuale relației dintre produsele/mărfurile agro-
alimentare, consumator/om și mediu pe o piață 
competitivă. 
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