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MADR salută cea de-a 75-a aniversare a FAO și Ziua 

Mondială a Alimentației 

 

În data de 16 octombrie, în întreaga lume, statele membre ONU celebrează 

„Ziua Mondială a Alimentației”. Tema din acest an este: „Creșteți, hrăniți, susțineți. Împreună - 

Acțiunile noastre sunt viitorul nostru”. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și 

Agricultură FAO, fondată în 1945, reunește sub cupola sa un număr de 193 de state 

cu aceleași scopuri umanitare, printre care și România, care a aderat la această Organizație în 

1961. FAO este Agenția specializată a Națiunilor Unite care luptă pentru eradicarea foametei, 

a malnutriției și a sărăciei pe plan internațional. 

În cadrul unei conferințe de presă susținută astăzi, la sediul MADR, ministrul Adrian Oros 

a declarat: „Scopul instituirii „Zilei Mondiale a Alimentației” este acela de a crește gradul de 

conștientizare asupra problemelor alimentare care pot să apară pe termen lung, de a promova 

solidaritatea națională și internațională în lupta împotriva foametei, a malnutriției, a sărăciei și 

de a încuraja o atenție sporită asupra producțiilor agricole, astfel încât să facem cu toții o 

agricultură durabilă, gândindu-ne că resursele la care recurgem când facem agricultură, respectiv 

pământul și apa sunt moștenite și trebuie să le lăsăm și celor care vor veni după noi. Altfel spus, 

trebuie să practicăm o agricultură responsabilă și durabilă, aspecte care se regăsesc și în strategia 

Green Deal din viitoarea Politică Agricolă Comună”.  

ONU, FAO cât și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale susțin necondiționat această sărbătoare și sprijină eforturile tuturor statelor 

lumii și ale organizațiilor care promovează importanța agriculturii și a industriei alimentare 

pentru eradicarea foametei și sărăciei la nivel mondial.    

În prezent, FAO reprezintă un centru mondial de referință pentru implementarea celor  
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programelor Organizației Națiunilor Unite pentru asigurarea unei securități alimentare la nivel 

mondial.  

Anul acesta, FAO lansează un apel pentru solidaritate globală cu scopul de a ajuta 

persoanele cele mai vulnerabile să se recupereze și să creeze sistemele alimentare cât mai 

rezistente la șocuri cauzate în mod special de această pandemie COVID 19. 

MADR susține lupta continuă pentru eradicarea foametei și asigurarea securității 

alimentare la nivel mondial. 
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