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U17: AGRICULTURĂ  Produse ecologice 
 

,,Agricultură ecologică”, termen protejat şi atribuit 

de U.E. României pentru definirea acestui sistem de 

agricultură, este similar cu termenii ,,agricultură 

organică” sau ,,agricultură biologică” utilizaţi în alte 

state membre. Acest sistem de agricultură este un 

procedeu modern de a cultiva plante, de a 

creşte  animale şi de a produce alimente, care se deosebeşte fundamen-

tal de agricultura convenţională. 

       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 de 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 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. 

Sigla ,,ae”, sigla naţională specifică produselor 

ecologice, alături de sigla comunitară pot fi folo-

site în scopul unei mai bune vizualizări de către 

consumatori a produselor obţinute din producţia 

ecologică. 

Agricultura ecologică este un sector dinamic în 

România, care a cunoscut în ultimii ani o evoluţie 

ascendentă, atât în sectorul vegetal cât şi în 

sectorul animalier. Organizarea comercializării 

produselor constituie un element important în 

agricultura ecologică. Comercializarea produselor 

ecologice se face prin diferite canale de piaţă: 

vânzări de la poarta fermei, vânzări prin magazine 

en gros, vânzări prin magazine specializate, vânzări prin bursa on-line 

pentru produse ecologice (www.agricultura-ecologica.ro), vânzări prin 

pieţe sezoniere.              (După http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0107) 

 
 

Târgul Internaţional „Săptămâna Verde” – „Grüne Woche” 2009 de la 
Berlin a găzduit brânzeturi franţuzeşti, peşte olandez, dar şi miere 
ecologică din Vrancea, lactate din Sibiu sau magiun de Topoloveni. 
  

Miere, faguri, polen, propolis şi diferite amestecuri ecologice şi-au găsit locul 
pe standurile din capitala Germaniei. Alături de ele, sculpturile în ceară de 
albine, de la icoane şi lumânări până la diferite figurine, precum ursul berlinez, 
flori, personaje de poveste, au făcut şi ele senzaţie. Magiunul de Topoloveni, 
un produs natural din prune, fără conservanţi, costă numai 3 euro borcanul, 
iar cumpărătorii nu s-au lăsat prea mult rugaţi până să achiziţioneze deliciosul 
preparat. 
România a ieşit în Europa şi cu ceaiuri şi suplimente alimentare, bitter, 
brânzeturi speciale şi vinuri. Sunt atractive pentru vestici, deoarece au 
eticheta de produs naturist, tradiţional sau ecologic. În plus, producătorii sunt 
susţinuţi de câţiva meşteri populari care lucrează tot timpul. 

 

Lexic 
albină/e (f) 
brânză, brânzeturi (f) 
ceară (f)  
fagure/i (m) 
figurină/e (f)  
icoană/e (f) 
lumânare/ări (f)  
magiun, uri (n)  
meşter, i (m)  
pesticid, e (n) 
polen (n)  
propolis (n)  
stand, uri (n)  
 

Sufixe 
pesticid, insecticid 
 

Sinonime 
•alături de = pe lângă 
•a se deosebi = a diferi 
•drastic = strict = sever 
•ecologic = organic = biologic 
•remediu = medicament 
•sezon = anotimp 
 

Antonime 
ascendent ≠ descendent 
 

Familii de cuvinte 
•Berlin, berlinez 
•comerţ, a comercializa, 
comercializare 
•a conserva, conservare, 
conservant 
•a deriva, derivat, derivare 
•fermă, fermier 
•fertil, a fertiliza, fertilizant 
•a produce, producere, produs, 
producător 
•sezon, sezonier 
•vest, vestic 
•a vinde, vânzare, vânzător 
 

Abrevieri (sigle) 
AE = agricultură ecologică 
OMG = organism modificat genetic 
U.E. = Uniunea Europeană 
 

Cuvinte călătoare 
en gros (<fr) 
on-line (<en) 
 

Expresii 
ceară de albine 
a creşte animale 
a face senzaţie 
a se lăsa rugat 

http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0107&tz=010710
http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0107&tz=010711
http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0107
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I. Activităţi lexicale 
 

1. Recitiţi primele trei paragrafe din text şi reconstituiţi definiţia agriculturii ecologice.  
 

2. Găsiţi în texte alte sinonime pentru ecologic = biologic = organic.  
 

3. Alegeţi din următoarea serie de cuvinte produsele interzise de agricultura ecologică:  
pesticide, insecticide, produse organice, conservanţi, fertilizanţi, stimulatori şi regulatori de creştere, 

hormoni, antibiotice, sisteme intensive de creştere a animalelor, OMG-uri, produse chimice, produse 

naturale... 
 

4. Recitiţi textul şi enumeraţi prin ce „canale” se comercializează produsele biologice?   

 
II. Structuri gramaticale şi textuale 
 

A. De + substantiv, de + vb Infinitiv 
producerea de alimente 
un procedeu modern de a cultiva plante, de a creşte  animale şi de a produce alimente 

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

5. Transformaţi, după model:  
a. producerea de alimente                = producerea alimentelor 

folosirea de pesticide                 = ............................................... 

întrebuinţarea de OMG-uri                = ................................................ 

formarea de specialişti                              = ................................................ 

comercializarea de produse                      = ................................................. 
  

b. un procedeu modern de a cultiva plante = un procedeu modern pentru 

cultivarea plantelor 

un procedeu modern de a creşte  animale = ................................................. 

un procedeu modern de a produce alimente = ............................................. 

 
 

 
 

B. Genitiv cu al, a, ai, ale 
• o mai bună vizualizare de către consumatori a produselor obţinute din producţia ecologică 
• folosirea fertilizanţilor şi pesticidelor de sinteză, a stimulatorilor şi regulatorilor de creştere, 

hormonilor, antibioticelor şi sistemelor intensive de creştere a animalelor. 
 

6. Introduceţi a, al, ai sau ale:  
a. Aceste alimente se obţin la fermă prin interzicerea strictă ... utilizării organismelor modificate 

genetic (OMG-uri şi derivatele acestora) şi prin restricţii drastice privind folosirea fertilizanţilor şi ... 

pesticidelor de sinteză, ... stimulatorilor şi ... regulatorilor de creştere, ... hormonilor, ... antibioticelor şi 

... sistemelor intensive de creştere a animalelor. 

b. Cofinanţarea este asigurată de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile Regulamentului 

(CE) nr. 3/2008 ... Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole 

pe piaţa internă şi în ţările terţe, şi cu Regulamentul (CE) nr. 501/2008 ... Comisiei de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008.  

c. Joi, 3 Nov. 2005, la ora 13.00, a avut loc lansarea oficială ... portalului agricultura-ecologica.ro în 

cadrul expoziţiei IndAgra 2005. 

d. În cazul unor afecţiuni ... căilor respiratorii, guturai şi sinuzită, se recomandă mestecarea timp de 15 

minute, o dată sau de două ori pe zi, ... unui fagure de miere. 
  

C. Adjective şi verbe cu Dativ: a atribui, potrivit, specific, benefic, nociv 
•,,Agricultură ecologică”, termen protejat şi atribuit de U.E. României, este similar cu termenii 

,,agricultură organică” sau ,,agricultură biologică” utilizaţi în alte state membre. 
•Agricultura ecologică produce hrană mult mai curată, mai potrivită metabolismului uman. 

•Sigla ,,ae” este sigla naţională specifică produselor ecologice. 
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7. Reformulaţi după model:  
a. Agricultura ecologică produce hrană mult mai curată, mai potrivită metabolismului uman.  

> Agricultura ecologică produce hrană mult mai curată, mai potrivită pentru metabolismul uman. 

b. Sigla ,,ae” este sigla naţională specifică produselor ecologice. > ............................................... 

.......................................................................................................................................................... 

c. Eticheta şi sigla comunitară specifică modului de producţie ecologic este „ae”.  

> ....................................................................................................................................................... 
 

D. Exprimarea scopului G 1.10. 
•Unul dintre principalele scopuri ale agriculturii ecologice este producerea de alimente cu gust, 

textură şi calităţi autentice şi atractive. 

•Sigla naţională şi sigla comunitară pot fi folosite în scopul unei mai bune vizualizări de către 

consumatori a produselor obţinute din producţia ecologică. 

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

,,Agricultură ecologică” este un termen protejat atribuit de U.E României pentru definirea acestui 

sistem de agricultura.  

•În vederea promovării produselor ecologice, Comisia Europeană acordă sprijin de pâna la 50% 

programelor de informare şi promovare. 

•Educaţia în agricultura ecologică, în vederea formării de specialişti pentru acest domeniu, constituie 

o preocupare a instituţiilor de profil din învăţământul superior.  
  

8. Reformulaţi exemplele de mai sus, folosind pentru exprimarea scopului prepoziţia pentru.  
 

E. Exemplificarea: cum ar fi, precum, printre care, câteva exemple fiind  G 2.6. 
•Magazinul Apicola comecializează produse provenind de la albine cum ar fi: miere, faguri, lăptişor de 

matcă, propolis. 

•Au fost expuse diferite figurine din ceară de albine, precum ursul berlinez, flori, personaje de poveste. 

•Lista oficială cuprinde 78 de produse, printre care „brânza de Moeciu”, „salamul de Sibiu” şi 

„plăcinta dobrogeană”.  

•Unele produse recunoscute provin din zona Moldovei, câteva exemple fiind „jambonul de Bucovina”, 

laptele sau brânza de Dorna şi altele. 
 

9. Introduceţi în secvenţa următoare expresii cu ajutorul cărora puteţi da exemple: 
  

a. Mierea conţine enzime, fermenţi, antioxidanţi, minerale .................. calciu, magneziu, fosfor, fier, 

cupru, mangan, zinc, siliciu, sodiu –, precum şi vitaminele grupului B şi vitamina C – în cantităţi mici. 

b. Medicina populară recomandă mierea în tratamentul mai multor boli, ..........................: boli 

cardiace, răceli, afecţiuni ale căilor respiratorii etc. 

c. Mai mulţi medici ai antichităţii au scris despre folosirea mierii în tratarea bolilor ................. 

Hipocrate, Pliniu, Galien şi Dioscoride. 

d. Lista oficială a produselor bio româneşti cuprinde 78 de produse, ..................... „salamul de Sibiu” 

şi „plăcinta dobrogeană”.  

e. Unele produse recunoscute provin din zona Moldovei, ................. „jambonul de Bucovina”, laptele 

sau brânza de Dorna şi altele. 
 

10. Mierea de albine  
  Mierea este un aliment uşor de digerat. Ea cuprinde un amestec de fructoză şi glu- 

  coză într-o formă care se asimilează direct, fără a mai fi transformată de organism. 

  Mierea de flori de câmp de la Allos (foto) este un produs bio (ecologic sau 

  organic), necontaminat cu antibiotice, pesticide sau alte chimicale periculoase. 

  Acest sortiment de miere are o puternică acţiune antimicrobiană. 

  Mitologie. Mierea şi produsele stupului sunt folosite din cele mai vechi timpuri 

nu numai ca aliment, ci şi ca medicament. Scrierile din antichitatea greco-romană abundă în 

menţionări despre mierea de albine şi numeroasele sale proprietăţi medicinale – antiseptic, tonifiant, 

sedativ, febrifug, aperitiv şi digestiv –, fiind creată o adevărată mitologie în jurul acesteia, potrivit site-

ului e-miere.ro. Hipocrate, cel mai de seamă medic al antichităţii, Pliniu, Galien şi Dioscoride au scris 

http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0107&tz=010713
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despre folosirea mierii în tratarea unei serii de boli. În lucrarea sa despre mijloacele de vindecare, 

Dioscoride considera mierea un adevărat panaceu, indicând-o în boli de urechi, de piept sau rinichi, în 

vindecarea rănilor şi a plăgilor. De asemenea, mierea de albine este menţionată şi în Biblie. Tărâmul 

făgăduinţei este menţionat ca fiind o ţară unde curg laptele şi mierea. Străbunii noştri foloseau mierea 

ca remediu în toate cazurile de boli, de la artrită şi astm până la arsuri, constipaţie şi mahmureli, de la 

guturai la hemoroizi, de la migrene, pecingine şi varice ulcerate până la răni suferite în lupte (prevenea 

infecţiile şi accelera vindecarea). Medicina populară recomandă mierea în tratamentul bolilor de 

inimă: 1-2 linguriţe de două-trei ori pe zi. În caz de răceli, se poate lua miere cu lapte cald (o lingură 

de miere la un pahar de lapte), cu suc de lămâie (sucul de la 1/2 lămâie la 100 g miere). În cazul unor 

afecţiuni ale căilor respiratorii, guturai şi sinuzită, se recomandă mestecarea timp de 15 minute, o dată 

sau de două ori pe zi, a unui fagure de miere. 

Beneficii. Mierea conţine enzime, fermenţi, antioxidanţi, minerale – calciu, magneziu, fosfor, fier, 

cupru, mangan, zinc, siliciu, sodiu –, precum şi vitaminele grupului B şi vitamina C – în cantităţi mici. 
(După http://www.ecomagazin.ro/miere-din-flori-de-camp/) 

 

11. În textul despre mierea de albine se menţionează mai multe boli: artrită, astm, arsuri, 
constipaţie, mahmureală, guturai, hemoroizi, migrene, pecingine, varice ulcerate, răni. De ce?  
 

12. Explicaţi rolul antiseptic, tonifiant, sedativ, febrifug, aperitiv, digestiv al mierii de albine. 
 

13. Produse româneşti recunoscute pe piaţa europeană 
Lista oficială a indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine protejate şi recunoscute 
în România pentru produse alimentare cuprinde 78 de produse, printre care „brânza de 
Moeciu”, „telemeaua de Huedin”, „salamul de Sibiu”, „plăcinta dobrogeană” sau 
„magiunul de prune de Râureni”. Dintre acestea, foarte puţine provin din zona 
Moldovei, câteva exemple fiind caşul afumat sau „jambonul de Bucovina”, laptele sau 
brânza de Dorna şi altele. Pentru vinuri şi alte băuturi există liste speciale. 

     (http://www.financiarul.ro/2007/10/11/iasul-are-certificate-15-produse traditionale) 

 

 
 

http://gastronomie.ele.ro/Pla

cinta_dobrogeana_r917.html 
 

14. Aţi cumpărat alte produse ecologice româneşti? Precizaţi. 
 

15. Cu siguranţă există mai multe produse tradiţionale specifice ţării dumneavoastră. Daţi 
exemple, apoi alegeţi unul dintre ele. Are o denumire de origine protejată? Descrieţi-i compo-
ziţia, gustul, utilitatea. Povestiţi istoricul său. Este benefic sănătăţii sau are efecte nocive? 
 

16. Căror culturi credeţi că aparţin alimentele de mai jos? Justificaţi şi descrieţi. 
 

     
 

1   2   3      4             5 
 

17. La o masă sunteţi servit:  
-la aperitiv, cu slănină afumată, cârnaţi de casă, jumări 
-la felul întâi, cu ciorbă de burtă 
-ca fel principal, cu sarmale cu smântână 
-la desert, cu baclava. 
Vi se spune că sunt făcute „în casă”. Ce faceţi? Ce spuneţi? 
 

18. Joc de rol: Organizaţi, pe grupe, mini-târguri agricole bio, specifice ţării dumneavoastră. 
Unde amplasaţi târgul, ce produse alegeţi, cum le vindeţi, cum le prezentaţi pe stand, ce etichete 
puneţi, cum prezentaţi valoarea lor nutritivă sau terapeutică? Organizaţi o masă pentru 
degustare şi încurajaţi vizitatorii să guste din produse. Explicaţi-le cum sunt ele fabricate. Faceţi 
reduceri de preţuri cumpărătorilor en gros.  

http://www.ecomagazin.ro/miere-din-flori-de-camp/
http://www.financiarul.ro/2007/10/11/iasul-are-certificate-15-produse

