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Rezumat: Dreptul la alimentaţie, adică la securitate alimentară, este un drept al 

omului inclus în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din anul 1948 şi reiterat 

în diverse ocazii, de exemplu în cadrul Conferinţei Mondiale privind Alimentaţia din 

anul 1974 şi a Summit-ului Mondial privind Alimentaţia din anul 1996. Securitatea 

alimentară există atunci când oamenii au acces la alimente sigure, hrănitoare şi 

convenabile, care stau la baza unei vieţi active şi sănătoase. Din păcate, conflictele, 

crizele, schimbările climatice etc. se numără printre riscurile şi ameninţările la adresa 

securităţii alimentare. 

Având aceste puncte de referinţă, lucrarea de faţă îşi propune să prezinte aspect 

relevante despre Sistemul de Informaţii pe Securitatea Alimentară, un sistem conceput 

să contribuie la gestionarea riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii alimentare 

din România. 
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Abstract: The right to nourishment, actually a right to food security, is a 

human right included in the Universal Declaration of Human Rights from 1948 and 

reiterated on various occasions, for example at the World Conference on Nutrition in 

1974 and the World Summit on Food in 1996. Food security exists when people have 

access to safe, nutritious and convenient food, representing the basis for leading 
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healthy and active lives. Unfortunately, conflicts, crises, climate change etc. are among 

the risks and threats to food security. 

Starting from these reference points, the present paper aims to present 

relevant aspects about Information System on Food Security, a system designed to help 

manage risks and threats regarding food security in Romania. 
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