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{n ianuarie 2004, Programul Na\iunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), [mpreun` cu
Ministerul Mediului ]i Gospod`ririi Apelor (MMGA) au lansat un program dedicat sprijinirii im-
plement`rii celor trei Conven\ii de la Rio (Conven\ia Cadru a Na\iunilor Unite asupra Schimb`rilor
Climatice - UNFCCC, Conven\ia Na\iunilor Unite privind Diversitatea Biologic` - UNCBD ]i Con-
ven\ia Na\iunilor Unite privind Combaterea De]ertific`rii - UNCCD). Proiectul, intitulat "Autoeva-
luarea Capacit`\ii Na\ionale pentru Managementul Global de Mediu" (NCSA), finan\at de Fondul
Global de Mediu (GEF) ]i cofinan\at de MMGA, urm`re]te identificarea necesit`\ilor ]i priorit`\ilor
na\ionale, [n domeniul capacit`\ii institu\ionale aferent` celor trei Conven\ii, [n scopul abord`rii cu
succes a problemelor globale de mediu.  

{n cadrul acestui proiect se urm`re]te catalizarea ac\iunilor interne ]i externe din acest domeniu,
[ntr-o manier` coordonat` ]i planificat`. Proiectul NCSA [ncearc` s` exploreze [ntr-un mod inovativ
sinergiile dintre cele trei Conven\ii, pe baza evalu`rii ini\iale a capacit`\ii institu\ionale a Rom@niei
pe cele trei Conven\ii, a prioritiz`rilor necesit`\ilor ]i select`rii acelor ac\iuni ]i m`suri comune care
pot contribui, cu finan\`ri utilizate eficient, la sprijinirea implement`rii acestora [n Rom@nia.

Autoevaluarea capacit`\ii de a r`spunde cerin\elor conven\iilor care abordeaz` problemele glo-
bale de mediu este un proces necesar. El reprezint`, într-un fel, hot`rârea fiec`rui guvern de a se
constitui partener solidar cu salvarea global` a mediului. Autoevaluarea capacit`\ii implic` o abor-
dare în trei pa]i, din care primul îl reprezint` obiectul prezentei analize. Cu alte cuvinte, înainte de
toate, în acest raport tematic este necesar` o analiz` critic` a realiz`rilor existente (considerate a fi
un r`spuns legal ]i institu\ional la cerin\ele CDB), pentru ca apoi s` se fac` o analiz` tematic` a
capacit`\ilor cerute de priorit`\ile identificate în urma unei analize SWOT. Pasul intermediar va viza
instrumentarul ales s` evalueze obiectivele de capacitate, iar pasul final va consta într-un portofoliu
cu solu\ii de abordare încrucisat` a celor trei conven\ii pentru punerea în func\iune eficace ]i
eficient` a capacit`\ilor comune.

Raportul de fa\` este conceput în spiritul algoritmului men\ionat mai sus:
Realiz`ri;
Analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunit`\ilor ]i amenin\`rilor (SWOT);
Identificarea priorit`\ilor (adic` a celor mai evidente sl`biciuni);
Cauzele sl`biciunilor ]i ale efectelor acestora; ]i 
Estimarea capacit`\ilor ]i a func\iilor acestora la nivelurile sistemic, institu\ional ]i individual.

CUV^NT {NAINTE
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Cerin\ele conven\iei rezultate din articolele ei, grupate în ]ase categorii mari de cerin\e (adoptarea
de m`suri generale pentru conservare ]i utilizare durabil`; utilizarea durabil` a componentelor diver-
sit`\ii biologice; asigurarea mijloacelor de implementare a CDB; promovarea cercet`rii, educa\iei,
inform`rii ]i particip`rii publicului; identificarea ]i monitorizarea componentelor biodiversit`\ii; rea-
lizarea evalu`rii de impact asupra biodiversit`\ii) sunt completate cu decizii ale COP, în care acestea
se detaliaz`. Cerin\elor le corespund unele câ]tiguri pe plan reglementar, multe dintre ele derivând
]i din obligativitatea conform`rii, f`r` perioad` de tranzi\ie, la Directivele "Habitate" ]i  "P`s`ri" ale
Uniunii Europene. Astfel, se poate raporta transpunerea legislativ` cadru aproape în totalitate, crea-
rea ]i func\ionarea Direc\iei de Conservare a Biodiversit`\ii ]i de Biosecuritate în cadrul Ministerului
Mediului ]i Gospod`ririi Apelor, a serviciilor descentralizate în teritoriu (agen\iile jude\ene de
protec\ia mediului ]i cele opt agen\ii regionale de protec\ia mediului). Remarcabil` este ]i crearea
recent` a Agen\iei Na\ionale de Protec\ia Mediului cu func\ie principal` de suport tehnic pentru
activit`\ile de reglementare, inspec\ie ]i control al agen\iilor din teritoriu. Se mai men\ioneaz` la
capitolul câ]tiguri o banc` modern` de gene, planuri model de management al ariilor protejate, uni-
versit`\i cu programe orientate pe conservarea biodiversit`\ii ]i institute na\ionale de cercetare cu
obiective, printre altele, de cercetare a biodiversit`\ii.

În pofida acestor câ]tiguri pe plan institu\ional, se manifest` serioase lipsuri la capitolul anver-
gur`  ]i grad de acoperire, datorate diferen\elor de abordare ]i de grad de implicare.

Exist` ONG de mediu care au reu]it s` acceseze fonduri din programele Uniunii Europene,
B`ncii Mondiale ]i ale unor guverne ale Uniunii Europene, reu]ind s` î]i fac` cunoscute posibilit`-
\ile de  a participa la decizii, de a contribui în general la conservare ]i de a gestiona arii protejate.
Din p`cate, oportunit`\ile de finan\are nu sunt în întregime valorificate, datorit` dependen\ei ex-
clusive a ONG de fonduri externe a cel pu\in 150 de organiza\ii ecologice din cele peste 300 exis-
tente, ele neputând asigura cofinan\area cu sume ridicate la proiecte substan\iale.

Cele mai puternice oportunit`\i au fost identificate în setul de cerin\e ale Uniunii Europene de
conformare la acquis-ul comunitar. 

Ca urmare a analizei SWOT efectuat` pentru a identifica nivelurile de r`spuns ale României la
cerin\ele CDB, au fost listate în capitolul 3.2 principalele probleme prioritare rezultate. Acestea au
fost grupate pe ]ase categorii de priorit`\i:

Priorit`\i de natur` legislativ` (lips` legislatie secundar` Fondul pentru Mediu;lips` legislatie
secundar` OMG; suprareglementare secundar` în alte domenii rezultat` din nevoile de
armonizare cu acquis-ul comunitar; neaplicarea servitu\ilor de conservare; slaba coroborare
reglementar` între conservare ]i legisla\ia sectorial`; lipsa unor reglement`ri specifice privind
colaborarea tehnic` ]i ]tiin\ific`);
Priorit`\i de natur` financiar` (subfinan\area cercet`rii biodiversit`\ii; distribu\ia inechitabil`
a cheltuielilor bugetare pentru protec\ia mediului-în defavoarea conserv`rii biodiversit`\ii;
stimulente insuficiente);
Priorit`\i de natur` administrativ` /institu\ional` (instabilitate institu\ional`; fragmentarea
responsabilit`\ilor; conflicte de competen\` în administrarea ariilor protejate; neclarificarea
regimului propriet`\ii asupra terenurilor din ariile protejate; evaluarea superficial` a proiec-
telor cu impact semnificativ asupra biodiversit`\ii; comunicare interministerial` firav` ]i lipsa
abord`rii integrate; capacitate slab` de atragere a resurselor de finan\are; lips` de metodolo-
gii/programe pentru identificare/ inventariere ]i monitorizare biodiversitate);
Priorit`\i de educare ]i con]tientizare public` (sistem educa\ional neadaptat la nevoile ]i
cerin\ele CDB; pondere mai mare acordat` de MEC teoriei în detrimentrul practicii; sc`derea
drastic` a interesului pentru disciplinele de baz` în domeniul biodiversit`\ii);
Priorit`\i în domeniul cercet`rii ]tiin\ifice (lipsa strategiei na\ionale pentru cercetare; lipsa
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unui program na\ional de taxonomie ]i a unui program na\ional de monitoring integrat; insu-
ficienta alimentare cu date; mecanism clearing house nefunc\ional);
Priorit`\i de participare public` (slab` implicare public`; lipsa de transparen\` a institu\iilor
publice). 

Cauzele multora dintre aceste sl`biciuni, c`tre care ar trebui s` se îndrepte cu prioritate m`surile
]i ac\iunile, constau în lipsa unor programe la nivel na\ional de cercetare, de combatere specific` a
s`r`ciei, de cooperare ]i comunicare, instabilitatea institu\ional` ]i legislativ`, iner\ia managerial`,
prevalen\a intereselor de grup ]i în slaba preg`tire a personalului din unit`\ile descentralizate din
teritoriu, salarizare necorespunz`toare ]i lipsa stimulentelor, în abordarea sectorial`, s`r`cie, necla-
rificarea regimului propriet`\ii în zone de protec\ie etc.

Efectele izolate sau cumulate ale acestor neajunsuri sunt deja m`surabile ]i ele pot c`p`ta o
amploare ]i mai mare (defri]`ri, braconaj, comercializ`ri necontrolate, corup\ie, pierderi cooper`ri
]i parteneriate externe, pierderea oportunit`\ilor de finan\are, lipsa inventarului componentelor bio-
diversit`\ii ]i, per ansamblu spolierea continu` ]i uneori ireversibil` a capitalului natural).

Din analiza st`rii actuale au rezultat ]i func\iile de capacit`\i c`rora trebuie s` li se adreseze m`-
surile prioritare pentru a veni în întâmpinarea cerin\elor majore ale CDB. Func\iile capacit`\ilor cu
manifestare la nivel sistemic, institu\ional ]i individual, ofer` posibilitatea de a detalia m`suri spe-
cifice adresabile fiec`rui nivel de capacitate.

Raportul con\ine suficient de mult` informa\ie pentru ca autoevaluarea de capacitate pentru
îndeplinirea cerin\elor CDB s` poat` permite abordarea încruci]at`, sinergic` cu cerin\ele celorlalte
dou` conven\ii ale Na\iunilor Unite: schimb`rile climatice ]i de]ertificarea.

Grupul de Lucru pentru Biodiversitate
Dan Gabriel Manoleli 
Nicolae G`ldean
Dan Cog`lniceanu
Marius Nistor 
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AGVPS - Asocia\ia General` a Vân`torilor ]i Pescarilor Sportivi
ANCA - Agen\ia Na\ional` de Consultan\` in Agricultur`
ANPM - Agen\ia Na\ional` de Protec\ia Mediului
APM - Agen\ia de Protec\ie a Mediului Jude\ean`
ARBDD - Administra\ia Rezerva\iei Biosferei Delta Dun`rii
ARPM - Agen\ia Regional` de Protec\ia Mediului
ARZM - Asocia\ia Român` a Ziari]tilor de Mediu
ASAS - Academia de Stiin\e Agricole ]i Silvice
BM - Banca Mondial`
CDB - Conven\ia privind Diversitatea Biologic`
CDI - Ini\iativa pentru Dezvoltarea de Capacit`\i
CEE - Europa Central` ]i de Est
CNAFP - Compania Na\ional` de Administrare a Fondului Piscicol
COP - Conferin\a P`r\ilor
EIA - Studiul de Impact asupra mediului
FAO - Organiza\ia pentru Hrana ]i Agricultur`
GEF - Global Environmental Facility (Facilitatea Global` pentru Mediu)
GNM - Garda Na\ional` de Mediu
HG - Hot`râre de Guvern
ICAS - Institutul de Cercet`ri Agricole ]i Silvice
INCDDD - Institutul Na\ional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dun`rii
INCDM - Institutul Na\ional de Cercetare ]i Dezvoltare Marin`
IPPC - Prevenirea si controlul integrat al polu`rii
IRCM - Institutul Român de Cercet`ri Marine
IUCN - Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii
MAAP - Ministerul Agriculturii, Alimenta\iei ]i P`durilor
MAPDR - Ministerul Agriculturii, P`durilor ]i Dezvolt`rii Rurale
MAPM - Ministerul Apelor ]i Protec\iei Mediului
MAPPM - Ministerul Apelor, P`durilor ]i Protec\iei Mediului
MEA - Acord de Mediu Multilateral
MEC - Ministerul Educa\iei ]i Cercet`rii
MLPAT - Ministerul Lucr`rilor Publice ]i Amenaj`rii Teritoriului
MMGA - Ministerul Mediului ]i Gospod`ririi Apelor
MTCT - Ministerul Transportului, Construc\iilor ]i Turismului
NCSA - Autoevaluarea capacit`\ii
OG - Ordonan\` de Guvern
OM - Ordin Ministerial
OMG - Organisme modificate genetic
ONG - Organiza\ie neguvernamental`
OUG - Ordonan\` de Urgen\` a Guvernului
PNACB - Planul Na\ional de Ac\iune pentru Conservarea Biodiversit`\ii
RBDD - Rezerva\ia Biosferei Delta Dun`rii
REC - Regional Environmental Central for Central and Eastern Europe
REReP - Programul Regional de Reconstruc\ie a Mediului
RNP - Regia Na\ional` a P`durilor
SBSTTA - Grupul Subsidiar pentru Consultan\` ]tiin\ific`, Tehnic` ]i Tehnologic`
SEA - Evaluare Strategic` de Impact
ToR - Termeni de Referin\`
UE - Uniunea European`
UNDP - Programul Na\iunilor Unite pentru Dezvoltare
UNEP - Programul Na\iunilor Unite pentru Mediu
US AID - Programul SUA de asisten\` interna\ional` pentru dezvoltare
WWF - World Wide Fund for Nature

LISTA DE ACRONIME



Autoevaluarea capacit`\ii 
na\ionale pentru managementul global al

mediului în România

9
Raport de evaluare tematic` privind implementarea 

CONVEN|IEI CADRU A NA|IUNILOR UNITE PENTRU DIVERSITATE BIOLOGIC~

1.1.  Conven\ia privind diversitatea biologic`

Din punct de vedere ]tiin\ific, diversitatea biologic` sau biodiversitatea reprezint`
descrierea în detaliu a ceea ce este cunoscut în general sub numele de natur`. Termenul a fost prima
dat` utilizat la Forumul Na\ional de BioDiversitate ce a avut loc la Washington în 1986. Volumul
con\inând lucr`rile simpozionului publicat doi ani mai târziu sub titlul "BioDiversity" a fost citat
ulterior, cel mai adesea eronat, ca Biodiversity. Odat` cu Conferin\a Na\iunilor Unite de Mediu ]i
Dezvoltare de la Rio de Janeiro din 1992, biodiversitatea a devenit o problem` de importan\`
global`. Dup` mai bine de un deceniu biodiversitatea r`mâne în continuare un concept “fierbinte”,
abordat nu doar de speciali]tii în ecologie ]i biologie, ci ]i de economi]ti, juri]ti, politicieni ]i de
publicul larg. Acest impact imens, nea]teptat, al conceptului de biodiversitate se datoreaz` e]ecului
societ`\ii umane de a gestiona ]i conserva resursele naturale. Preocuparea pentru biodiversitate
apare, astfel, ca r`spuns politic la aceast` problem`, oferind o viziune complex` ]i integrat` a pro-
blemelor de conservare ]i gestionare durabil` a resurselor naturale.

Biodiversitatea abordeaz` o multitudine de aspecte ]i probleme într-un domeniu spa\io-temporal
extrem de larg. Deoarece include componente cu grade de complexitate ]i sc`ri spa\io-temporale
diferite ea are o structur` ierarhic`. Conform defini\iei date în conven\ie (articolul 2), biodiversi-
tatea include trei niveluri de manifestare: diversitatea genetic` (intraspecific`), diversitatea specifi-
c` ]i diversitatea ecosistemic`. De]i este recunoscut` ca o component` a diversit`\ii genetice de spe-
ciali]ti, diversitatea antropic` (etno-cultural`, lingvistic` ]i religioas`) nu este inclus` în prezenta
conven\ie din considerente juridice.

Conven\ia privind diversitatea biologic` are trei categorii mari de obiective:
Conservarea componentelor diversit`\ii biologice;
Utilizarea durabil` a resurselor biologice;
Distribuirea echitabil` a beneficiilor ob\inute din exploatarea resurselor biologice.

Din punct de vedere politic obiectivele conven\iei privind diversitatea biologic` sunt deosebit
de relevante pentru interpretarea fenomenului de globalizare ]i sunt o interfa\` între procesele
ecologice, economice ]i sociale: 

Control asupra resurselor biologice planetare sau locale;
Economia utiliz`rii acestor resurse;

Capitoul 1.
INTRODUCERE
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Echitatea reparti\iei resurselor, \inând seama atât de beneficii cât ]i de costuri;
Conservarea sistemelor ecologice ale planetei.

Conven\ia abordeaz` ]i un aspect economic deoarece resursele biologice asigur` o multitudine
de bunuri ]i servicii ecologice pentru umanitate:

Bunuri ca hran`, îmbr`c`minte, materiale de construc\ie etc.;
Servicii fundamentale pentru supravie\uirea omenirii - men\inerea sistemului climatic, asigu-
rarea apei dulci ]i a oxigenului, absorb\ia ]i reciclarea de]eurilor, geneza solului, servicii care
asigur` recreerea, activit`\ile sportive sau necesarul pentru cercetare etc.

Bunurile ]i serviciile oferite de biodiversitate pot fi:
Publice - ariile protejate, p`durile statului ]i apele cu serviciile lor de sechestrare a carbonu-
lui, serviciile bazinelor acvatice sau sechestrarea carbonului;
Private - hran`, lemn, turism.

Aceasta înseamn` c` atât institu\iile publice cât ]i structurile private sunt implicate în mana-
gementul biodiversit`\ii. Dar, dac` pân` acum rolul principal revenea institu\iilor de stat, globa-
lizarea tinde s` rea]eze rolul acestor institu\ii.

Procesul de globalizare este determinat de dezvoltarea economic` (economia de pia\` liber` ]i
liberalizarea economic`, atât în interiorul statelor cât ]i între state), tehnologic` (progrese în econo-
mia informa\iei ]i comunica\iilor) ]i politic` (c`derea comunismului, mi]c`rile democratice). 

Conservarea biodiversit`\ii ]i managementul acelor sectoare economice bazate pe exploatarea
direct` a componentelor biodiversit`\ii (agricultura, silvicultura, pescuitul) sunt, în mod tradi\ional,
în responsabilitatea institu\iilor guvernamentale. Aceste institu\ii folosesc, cu prec`dere pentru ma-
nagementul biodiversit`\ii, proceduri administrative ]i reglementare ]i prea pu\in instrumente ca-
racteristice pie\ii ]i stimulente economice, r`mânând foarte tradi\ionaliste ]i departe de cerin\ele
procesului de globalizare.

Biodiversitatea, în\eleas` printre altele ]i ca un complex de sisteme ecologice, exploatate prin
metode clasice, este vulnerabil` la presiunea globaliz`rii ]i cre]terii tendin\ei de privatizare ]i
comercializare. 

În ultimii ani au ap`rut noi conjuncturi care pot afecta biodiversitatea ]i una dintre acestea este
dezvoltarea comer\ului interna\ional:

Cre]terea presiunii asupra unor resurse, inclusiv asupra speciilor cu valoarea comercial` deo-
sebit`;
Exportul ]i importul de specii rare, unele pe cale de dispari\ie;
R`spândirea speciilor oportuniste care pun în pericol integritatea ecosistemelor în care
acestea ajung în mod accidental (problema speciilor str`ine);
Accesul la resursele create prin metodele biotehnologiei (OMG).

Politica global` privind biodiversitatea se bazeaz`, deocamdat`, pe foarte multe conven\ii inter-
na\ionale, acorduri de mediu multilaterale (MEA), programe ]i organiza\ii. Globalizarea este un
proces care nu poate fi ignorat ]i el trebuie s` fie astfel dirijat încât s` duc` la o mai bun`
gospod`rire a biodiversit`\ii. În caz contrar, globalizarea va ajunge s` afecteze integritatea planetei.
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Conven\ia privind diversitatea biologic` 

Negocierile pentru stabilirea unei Conven\ii privind Diversitatea Biologic` au început în 1987
când Consiliul de conducere al Programului Na\iunilor Unite pentru Mediu (UNEP) a emis o de-
cizie pentru constituirea unui grup de lucru ad-hoc, format din exper\i care s` coroboreze toate
programele ]i conven\iile având ca obiect biodiversitatea. La prima întâlnire, exper\ii au c`zut de
acord în privin\a necesit`\ii de a se crea un instrument interna\ional care s` coordoneze toate ini\ia-
tivele legate de biodiversitate. În luna mai a anului 1989 a fost constituit un alt grup de exper\i care
urma s` preg`teasc` un instrument interna\ional legal în scopul conserv`rii ]i utiliz`rii durabile a
diversit`\ii biologice, având în vedere nevoia de a împ`r\i costurile ]i beneficiile între \`rile
dezvoltate ]i cele în curs de dezvoltare. În februarie 1991, Grupul de lucru ad-hoc s-a transformat
în Comitetul Interguvernamental de Negociere; au urmat mai  multe sesiuni de lucru, în final fiind
propus textul Conven\iei privind Diversitatea Biologic`, adoptat la conferin\a de la Nairobi.

Conven\ia privind Diversitatea Biologic` (CDB) a fost semnat` la Rio de Janeiro în 1992 de 150
conduc`tori de guverne, intrând în vigoare în 1993. In prezent (iunie 2004) CDB a fost semnat` ]i
ratificat` de 188 \`ri. Aceast` conven\ie, gândit` ca un instrument pentru transpunerea în practic` a
principiilor Agendei 21, scoate în eviden\` nu numai importan\a conserv`rii speciilor de plante
]i animale ]i a ecosistemelor din care acestea fac parte ci ]i necesitatea de a asigura hrana omenirii,
de a men\ine curate aerul ]i apa, de a produce medicamente, într-un cuvânt, de a asigura s`n`tatea
mediului în care tr`im.

Structura Conven\iei

Conven\ia privind Diversitatea Biologic` este structurat` în 42 articole ]i dou` anexe. 
Art. 1-5. se refer` la principii, termeni, domeniu de aplicare ]i cooperare. 
Art. 6. cuprinde m`surile generale pentru conservare ]i utilizare durabil`, enun\ând astfel

obiectivele de fond ale Conven\iei, iar Art. 7 se refer` la identificarea obiectivelor diversit`\ii bio-
logice în vederea utiliz`rii durabile ]i monitorizarea componentelor biodiversit`\ii.

Art. 8. con\ine principiile conserv`rii in situ iar art. 9 cele ale conserv`rii ex-situ. Aceste dou`
articole sunt cele care fundamenteaz` conservarea biodiversit`\ii. 

Art. 10. se refer` la utilizarea durabil` a componentelor biodiversit`\ii, subliniind valoarea de
resurs` a speciilor ]i ecosistemelor. 

Urm`toarele articole se refer` la m`suri stimulative (11), cercetare ]i instruire (12), educarea ]i
con]tientizarea publicului (13).

Art. 14. are o importan\` deosebit`, con\inând prevederi referitoare la evaluarea impactului asu-
pra biodiversit`\ii ]i reducerea efectelor negative.

Art. 15. prevede accesul la resursele genetice iar art. 16 accesul la tehnologii ]i transferul de
tehnologii; Art. 19. cuprinde preciz`ri privind administrarea biotehnologiilor ]i modul de reparti-
zare a beneficiilor rezultate din utilizarea acestora.

În Art. 17. ]i 18. sunt incluse preciz`ri referitoare la schimbul de informa\ii ]i cooperarea teh-
nic` ]i ]tiin\ific`.

Ultimul set de articole, tehnice (20-42) este dedicat aspectelor organizatorice: resurse financiare,
mecanism financiar, structuri institu\ionale, protocoale, amendamente, dreptul la vot, aderare,
semnare, ratificare, retragere.

Conven\ia a fost periodic completat` de deciziile luate cu ocazia celor 7 Conferin\e ale P`r\ilor
(COP) \inute pân` în prezent conform articolului 23. De asemenea a fost completat` de Protocolul
de la Cartagena privind securitatea biologic`. Acesta a fost adoptat în ianuarie 2000 ]i se refer`
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la riscurile poten\iale ale manipul`rii ]i folosirii organismelor rezultate din experimente biotehno-
logice moderne. Aceste organisme modificate pot afecta atât biodiversitatea cât ]i s`n`tatea uman`.
Protocolul Cartagena sus\ine aplicarea practic` a principiului precau\iei, bazându-se pe ideea c`
insuficienta cunoa]tere ]tiin\ific` nu este un motiv de amânare a ac\iunilor care s` previn` riscurile
poten\iale. Totodat`, acest protocol va sprijini transferul de biotehnologie ]i va facilita accesul
\`rilor în curs de dezvoltare la informa\ia din domeniul biotehnologiei. Protocolul este completat ]i
ad`ugat cu ocazia  întâlnirii p`r\ilor (MOP), pân` în prezent fiind realizat` o singur` întâlnire. Acest
protocol a fost semnat de 100 \`ri pân` în prezent (iunie 2004).

Statele semnatare ale conven\iei s-au constituit în p`r\i ale conven\iei. Au fost validate trei
concepte cheie care ast`zi au cuprindere global`:

1. Dezvoltarea durabil`. Protec\ia ]i conservarea biodiversit`\ii sunt strâns legate de sa-
tisfacerea nevoilor economice ]i sociale ale omenirii. Aceast` adev`rat` filozofie a dezvolt`rii st`
la baza triplului scop al conven\iei: conservarea biodiversit`\ii, folosirea durabil` a componentelor
biodiversit`\ii ]i distribuirea echitabil` a beneficiilor rezultate din exploatarea resurselor genetice.

2. Abordarea ecosistemic`. Biodiversitatea este v`zut` în toat` complexitatea ei, incluzând
toate procesele ]i func\iile esen\iale ale ecosistemelor, interac\iunile dintre organisme ]i mediul lor
de via\` ]i diversitatea cultural`. Din aceast` perspectiv` cea mai eficient` cale de a promova
conservarea, folosirea durabil` ]i echitabil` a resurselor biodiversit`\ii este aceea a managementului
integrat al acestora.

3. Prioritizarea biodiversit`\ii. Biodiversitatea trebuie s` fie integrat` în diferite politici
sectoriale - planificarea resurselor naturale, exploatarea p`durilor, managementul zonelor de coast`
]i a celor marine, planificarea dezvolt`rii agricole ]i rurale. Conven\ia poate contribui la toate capi-
tolele Agendei 21 mai ales la cele referitoare la planurile na\ionale, cooperarea tehnico-]tiin\ific`,
cre]terea capacit`\ii institu\ionale ]i la resursele financiare. 

{n afar` de impactul produs în modul de a gândi ]i aborda biodiversitatea, Conven\ia a generat
]i alte efecte:

a. Con]tientizarea publicului. Conven\ia a încurajat o mai bun` în\elegere a importan\ei
biodiversit`\ii din punct de vedere socio-economic: bunurile ]i serviciile asigurate, leg`tura dintre
pierderile de biodiversitate ]i problemele globale care amenin\` existen\a omenirii. 

b. Strategii na\ionale de conservare a biodiversit`\ii ]i planuri de ac\iune. Peste 100 de \`ri
au elaborat planuri de management pentru resursele lor naturale. Prin planurile de ac\iune s-au
identificat priorit`\i ]i s-au stabilit politicile adecvate.

c. Teme ]i programe conexe. Conven\ia a lansat programe de lucru privind biodiversitatea în
agricultur`, diversitatea zonelor aride, diversitatea p`durilor, a apelor interioare ]i a celor marine,
specii invadatoare, abordarea ecosistemic`, bioindicatori, ini\iativa taxonomic` global`, turism durabil.

d. Cooperare interna\ional`. Au fost lansate programe de cooperare cu Conven\ia Ramsar
privind zonele umede, cu Conven\ia ONU privind combaterea de]ertific`rii, cu programele UNEP,
FAO, IUCN.
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Figura 1.1. - Structura Secretariatului Conven\iei privind Diversitatea Biologic`

Cadrul institu\ional de aplicare al Conven\iei

Organismul de conducere al CDB, prev`zut în Art. 23, este Conferin\a P`r\ilor (COP) ]i
func\ia sa cheie este, pe de o parte, controlul implement`rii CDB iar pe de alt` parte, dezvoltarea
prevederilor conven\iei. COP adopt` bugetul, prime]te rapoartele na\ionale, stabile]te protocoale ]i
anexe. Pân` acum au avut loc 7 Conferin\e ale P`r\ilor (Figura 1.2).

Prin Art. 25 al conven\iei a fost stabilit un organism ]tiin\ific interguvernamental consultativ,
Grupul Subsidiar pentru Consultan\` ]tiin\ific`, Tehnic` ]i Tehnologic` (SBSTTA), cu rolul
de a furniza Conferin\elor P`r\ilor sfaturi ]i recomand`ri privind aspectele ]tiin\ifice, tehnice ]i
tehnologice ale implement`rii conven\iei. Acest Grup are urm`toarele atribu\ii:

Evalueaz` din punct de vedere ]tiin\ific ]i tehnic starea biodiversit`\ii;
Evalueaz` m`surile luate pentru implementarea Conven\iei;
Identific` cele mai eficiente tehnici ]i mijloace de implementare;
Asigur` asisten\` pentru programele ]tiin\ifice ]i pentru cooperarea interna\ional`;
R`spunde cerin\elor exprimate de Conferin\ele P`r\ilor.
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Secretariatul Conven\iei. Stabilit prin prevederile Art. 24, Secretariatul Conven\iei are ca func-
\ie principal` preg`tirea Conferin\elor P`r\ilor, a întâlnirilor grupurilor de lucru ]i coordonarea
leg`turile cu alte organisme interna\ionale. Secretariatul reprezint` punctul focal de zi cu zi al Conven-
\iei, asigur` sprijinul administrativ pentru COP ]i grupurile de lucru, asigur` documenta\ia de baz`.

Mecanismul financiar, stabilit prin Art. 21, prevede sprijinul \`rilor dezvoltate acordat celor în
curs de dezvoltare (Art. 20) ]i operarea financiar` prin intermediul GEF (Art. 39).

Mecanismul de clearing-house, prev`zut de Art. 18, paragraful 3, trebuie s` promoveze ]i s`
faciliteze cooperarea tehnic` ]i ]tiin\ific`.

Alte organisme subsidiare ale Conven\iei sunt:
Grupul de Lucru pentru Biosecuritate;
Masa Rotund` a Exper\ilor pentru Accesul la Beneficii ]i Împ`r\irea Beneficiilor;
Grupul de Lucru pentru Accesul la Beneficii ]i Împ`r\irea Beneficiilor;
Grupul de Lucru pentru Aplicarea Art. 8 ]i a Prevederilor legate de acest articol;
Comitetul Interguvernamental pentru Protocolul de la Cartagena.
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Grup de lucru
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Figura 1.2. - Institu\iile Conven\iei privind Diversitatea Biologic`

COP
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Planul strategic pentru CDB

La COP 6 a fost elaborat Planul Strategic pentru CDB care î]i propune ca obiectiv global o
reducere pân` în 2007 a ratei actuale de distrugere a biodiversit`\ii la nivel global, regional ]i
na\ional ca o contribu\ie la reducerea s`r`ciei ]i în beneficiul tuturor formelor de via\` de pe
p`mânt. Ulterior, în cadrul COP 7 au fost stabilite \inte precise de atins pân` în 2010:

I. Protejarea componentelor biodiversit`\ii
1. Obiectivul 1. Men\inerea diversit`\ii ecosistemelor, habitatelor ]i biomurilor

\inta 1.1 Cel pu\in 10% din fiecare ecoregiune de la nivel global s` fie efectiv conservat`.
\inta 1.2 Protejarea zonelor de importan\` special` pentru biodiversitate.

Figura 1.3. - C`i de aplicare a CDB în România



2. Obiectivul 2. Men\inerea diversit`\ii specifice
\inta 2.1 Refacerea, men\inerea sau reducerea declinului popula\iilor apar\inând speciilor 

din categoriile taxonomice selectate.
\inta 2.2 {mbun`t`\irea statutului speciilor periclitate.

3. Obiectivul 3. Men\inerea diversit`\ii genetice
\inta 3.1 Conservarea diversit`\ii genetice a plantelor de cultur`, a animalelor domestice, a

speciilor cu importan\` economic` de arbori, pe]ti ]i animale s`lbatice ]i a altor
specii cu valoare socio-economic` mare, precum ]i men\inerea cuno]tiin\elor aso-
ciate acestora la indigeni ]i comunit`\i locale.

II. Diminuarea pericolelor la adresa biodiversit`\ii
4. Obiectivul 4. Reducerea presiunilor privind pierderea habitatelor, modificarea utiliz`rii 

terenurilor ]i utilizarea nedurabil` a apei
\inta 4.1 Sc`derea ratei de pierdere ]i degradare a habitatelor naturale.

5. Obiectivul 5. Limitarea impactului speciilor str`ine invazive
\inta 5.1 Controlarea principalelor c`i poten\iale de p`trundere a speciilor invazive.
\inta 5.2 Implementarea unor planuri de management pentru principalele specii str`ine care

pericliteaz` ecosisteme, habitate sau specii.
6. Obiectivul 6. Stoparea exploat`rilor nedurabile

\inta 6.1 Utilizarea de produse derivate din componentele biodiversit`\ii care sunt exploa-
tate durabil.

\inta 6.2 Zonele de produc\ie gestionate în conformitate cu cerin\ele pentru conservarea
biodiversit`\ii.

\inta 6.3 Nici o specie din fauna sau flora periclitat` s` fac` obiectul comer\ului interna-
\ional.

7. Obiectivul 7. Reducerea presiunilor datorate modific`rilor climatice, polu`rii ]i eroziunii 
solului
\inta 7.1 Reducerea impactului asupra componentelor biodiversit`\ii datorat modific`rilor

climatice, polu`rii ]i eroziunii solului.

III. Men\inerea ]i distribuirea echitabil` a beneficiilor furnizate de componentele biodiversit`\ii
8. Obiectivul 8. Men\inerea capacit`\ii ecosistemelor de a furniza bunuri ]i servicii ecologice 

]i de a func\iona ca sistem suport al vie\ii.
\inta 8.1 Men\inerea capacit`\ii ecosistemelor de a furniza bunuri ]i servicii.
\inta 8.2 Stoparea declinului resurselor biologice, a cuno]tiin\elor tradi\ionale a comunit`-

\ilor locale, a tehnicilor ]i practicilor ce permit exploatarea durabil` ]i asigur` si-
guran\a alimentar`.

9. Obiectivul 9. Asigurarea unei împ`r\iri corecte ]i echitabile a beneficiilor rezultate din 
utilizarea resurselor genetice.
\inta 9.1 Orice transfer al resurselor genetice s` fie realizat în concordan\` cu CDB, Tratatul

Interna\ional privind Resursele Genetice ale Plantelor pentru Hran` ]i Agricultur`
]i cu alte reglement`ri juridice aplicabile.
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1. Politice ]i social a. Lipsa de voin\` ]i sprijin politic pentru implementare conven\iei
b. Participare public` ]i implicarea redus` a de\in`torilor de interese
c. Lipsa integr`rii problemelor de biodiversitate în alte sectoare,

inclusiv utilizarea unor instrumente cum ar fi EIA.
d. Instabilitatea politic`
e. Lipsa m`surilor preventive ]i proactive, ce duc la politici reactive

2. Institu\ional, tehnic ]i de capacitate a. Capacitate inadecvat` de ac\iune, datorat` sl`biciunii institu\ionale
b. S`r`cia de resurse umane
c. Lipsa transferului de tehnologie ]i a expertizei
d. Pierderea cuno]tiin\elor tradi\ionale
e. Insuficien\a capacit`\ilor ]tiin\ifice adecvate pentru a sprijini toate

obiectivele

3. Cuno]tiin\e ]i informa\ie a. Pierderile de biodiversitate ]i bunurile ]i serviciile ecologice
furnizate nu sunt bine în\elese ]i documentate

b. Cuno]tiin\ele ]tiin\ifice ]i tradi\ionale existente nu sunt suficient
utilizate

c. Diseminarea informa\iei este ineficient` la nivel na\ional ]i
interna\ional

d. Educa\ia a publicului ]i con]tientizarea la toate nivelurile sunt
neacoperitoare

4. Politici economice ]i resurse financiare a. Lipsa resurselor financiare ]i umane
b. Fragmentarea finan\`rii GEF
c. Lipsa de m`suri economice stimulative
d. Distribuire inechitabil` a beneficiilor

5. Colaborare ]i cooperare a. Lipsa de sinergii la nivel na\ional ]i interna\ional
b. Lipsa de cooperare orizontal` între de\in`torii de interese
c. Lipsa unor parteneriate efective
d. Lipsa de angajare a comunit`\ii ]tiin\ifice

6. Legal/juridic a. Lipsa politicilor ]i legisla\iei adecvate

7. Socio-economic a. S`r`cia
b. Presiunea sporirii popula\ionale
c. Modele de produc\ie ]i consum nedurabile
d. Lipsa capacit`\ii la nivelul comunit`\ilor locale

8. Fenomene naturale a. Modific`ri climatice
b. Dezastre naturale

Domeniu Obstacole

Tabelul 1. 
Obstacole ale implement`rii CDB

Obstacole [n implementarea CDB

{n implementarea hot`rârilor CDB au ap`rut ]i apar o serie de obstacole. Astfel, Secretariatul
conven\iei a identificat 8 categorii mari de obstacole cu limiteaza eficien\a ]i implementarea deci-
ziilor acesteia.

O evaluare recent` realizat` în cadrul Uniunii Europene (Conferin\a 'Biodiversity and the EU-
Sustaining Life, Sustaining Livelihoods', Malahide, Ireland, May 2004) a permis identificarea a 19
obstacole majore în uniunea extins` a celor 25 de state:

1. Prioritatea politic` acordat` obiectivelor economice ]i sociale în defavoarea celor de
mediu în general ]i a obiectivelor biodiversit`\ii în particular, mai ales în perioadele de
slab` cre]tere economic`;
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2. Insuficienta comunicare ]i con]tientizare public` referitoare la importan\a ]i valoarea biodi-
versit`\ii, precum ]i insuficienta disponibilitate individual` de a ac\iona ]i de a solicita
ac\iuni;

3. Insuficientul suport al de\in`torilor de interese pentru implementarea re\elei Natura 2000;
4. Absen\a unei politici cadru referitoare la biodiversitatea forestier`, suficient de puternic`

la nivel global ]i al \`rilor membre ale UE;
5. Referitor la biodiversitatea sistemelor agricole, aten\ia politic` sc`zut` acordat` serviciilor

ecologice furnizate de agricultur`;
6. Referitor la biodiversitatea marin` ]i costier`,  lipsa de sprijin pentru implementarea

m`surilor de conservare, problemele de jurisdic\ie precum ]i dificult`\ile de aplicare;
7. Importan\a redus` acordat` componentelor biodiversit`\ii în procesul evalu`rii de impact

de mediu (EIA), a evalu`rii strategice de mediu (SEA), a aplic`rii principiului precau\iei
]i a m`surilor stimulative;

8. Insuficienta planificare ]i control ale politicilor precum ]i controlul sc`zut al aplic`rii a-
cestora ce duc la extinderea urban` cu impact major asupra componentelor biodiversit`\ii;

9. Rezisten\a industriei la modificarea strategiilor de consum ]i produc\ie, în special în vederea
reducerii impactului modific`rilor climatice ]i a impactului prognozat asupra biodiversit`\ii;

10. Rezisten\a industriei la implementarea m`surilor cerute pentru reducerea poluan\ilor
majori cu impact asupra biodiversit`\ii, inclusiv a pesticidelor ]i metalelor grele;

11. Cuno]tiin\e insuficiente privind structura ]i func\iile componentelor biodiversit`\ii, pre-
cum ]i efectele m`surilor de conservare ]i utilizare durabil`;

12. Insuficienta recunoa]tere a valorilor biodiversit`\ii;
13. Insuficienta cooperare ]i coordonare între principalele sectoare cu impact asupra biodiver-

sit`\ii, ce conduc la politici eronate;
14. Insuficienta consultare a de\in`torilor de interese în luarea deciziilor politice;
15. Lipsa de viziune a politicilor, elaborate pe termen scurt;
16. Insuficienta capacitate administrativ`;
17. Consumul ]i produc\ia exagerate, care nu conduc la o dezvoltare durabil`;
18. Slaba aplicare a legisla\iei de mediu;
19. Structurile administrative slabe datorate lipsei resurselor financiare ]i umane necesare

pentru promovarea ]i implementarea politicilor referitoare la biodiversitate.

1.2. Descrierea proiectului NCSA

În cursul anilor 90, comunitatea interna\ional` s-a preocupat intens de cooperarea tehnic`
]i de dezvoltarea capacit`\ii de a folosi progresul tehnic. Pentru \`rile în curs de dezvoltare a ap`rut
necesitatea de a-]i evalua priorit`\ile legate de dezvoltarea capacit`\ii ]i de a stabili m`surile
necesare pentru îmbun`t`\irea performan\elor. Pentru aceasta a fost nevoie, în primul rând, s` se
fac` o estimare obiectiv` a capacit`\ii existente. 

În ianuarie 2000, UNDP ]i secretariatul GEF au lansat Ini\iativa pentru Dezvoltarea Capacit`\ii
(CDI - Capacity Development Initiative) având drept scop stabilirea unor parteneriate cu \`rile în
curs de dezvoltare în vederea înt`ririi capacit`\ii acestora de a-]i îndeplini angajamentele privind
mediul. Au fost mobiliza\i exper\i care au coordonat studii la nivel na\ional, regional, sectorial ]i
inter-sectorial (cross-cutting) prin care s-au identificat necesit`\ile de dezvoltare a capacit`\ii. De
asemenea, au fost distribuite chestionare ]i s-au organizat discu\ii ]i consulta\ii în cadrul Conferin-
\elor P`r\ilor semnatare ale Conven\iei privind Diversitatea Biologic`. 
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Rezultatele acestor activit`\i au fost publicate sub form` de rapoarte ]i au fost folosite pentru
evaluarea nevoilor de dezvoltare a capacit`\ii astfel încât \`rile în cauz` s` poat` desf`]ura un mana-
gement global eficient al mediului. Totodat`, pe baza acestor rezultate GEF a realizat un cadru spe-
cific de ac\iune ("Elements of Strategic Collaboration and a Framework for GEF Action for Capa-
city Building for Global Environmental Management") ]i a aprobat finan\area \`rilor care au dorit
s`-]i evalueze capacitatea de a aplica un management global al mediului ( National Capacity Needs
Self Assessments - NCSAs).  

În septembrie 2001 secretariatul GEF a pus la dispozi\ia celor interesa\i un Manual opera\ional
pentru auto-evaluarea capacit`\ii na\ionale (GEF Operational Guidelines for National Capacity
Self-Assessments); accentul a fost pus pe evaluarea f`cut` chiar de cei în cauz` ]i nu de exper\i
interna\ionali. 

1.2.1. Scop ]i obiective

Scopul principal al proiectului este identificarea, printr-un proces consultativ na\ional, al
priorit`\ilor ]i necesit`\ilor de dezvoltare a capacit`\ii cerute de protec\ia global` a mediului. 

Obiectivele specifice sunt: 
1. Identificarea, confirmarea sau revizia priorit`\ilor de ac\iune în domeniul biodiversit`\ii,

schimb`rilor climatice ]i de]ertific`rii/degrad`rii solului;
2. Explorarea altor capacit`\i care ar putea fi folosite în cele trei arii tematice;
3. Impulsionarea ]i coordonarea ac\iunilor necesare pentru asigurarea asisten\ei ]i

finan\`rii de perspectiv`;
4. Corelarea ac\iunilor cu prevederile programelor na\ionale de mediu ]i cu cele ale

cadrului de ac\iune pentru dezvoltare durabil`.
Proiectul NCSA ofer` României posibilitatea de a identifica, la nivel na\ional, priorit`\ile ]i ne-

voile de dezvoltare, mai ales cele care apar\in de Conven\iile pentru biodiversitate, schimb`ri
climatice ]i de]ertificare, având ca \int` catalizarea eforturilor interne ]i/sau asisten\a financiar`
extern` pentru a indeplini aceste necesit`\i intr-un mod coordonat ]i planificat. Proiectul va
determina prioritatile si va stabili o lista de ac\iuni/m`suri care urmeaz` a fi luate pentru a dezvolta
capacitatea institu\ional` în conformitate cu cerin\ele conven\iilor interna\ionale.

Comitetul de Coordonare este constituit de reprezentan\i din:
- Ministerul Economiei ]i Comer\ului
- Ministerul S`n`t`\ii 
- Ministerul Muncii, Familiei ]i Solidarit`\ii Sociale
- Ministerul Agriculturii, P`durilor ]i Dezvolt`rii Rurale
- Ministerul Mediului ]i Gospod`ririi Apelor
- Institutul Politehnic - Facultatea de Energetica  
- Terra Mileniul III
- Institute pentru }tiin\a Solului ]i Agrochimie
- UNESCO - Pro-Natura

1.2.2 Structura tematic`

În structura tematic` este inclus` analiza în detaliu a acelor dificult`\i care limiteaz`
capacitatea de ac\iune; pentru a efectua aceast` analiz` sunt necesari câ\iva pa]i.

Identificarea ]i sintetizarea punctelor tari ]i punctelor slabe (printr-o analiz` SWOT) în ra-
port cu nevoile \`rii de a implementa prevederile Conven\iei privind Diversitatea Biologic`; 
Identificarea ]i validarea  ariilor prioritare de ac\iune;
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Discutarea capacit`\ii existente în ariile prioritare identificate, pe trei niveluri - sistemic,
institu\ional ]i individual;
Analizarea priorit`\ilor care sunt importante ]i pentru celelalte dou` conven\ii;
Analiza lipsurilor informa\ionale.

Analiza se bazeaz` pe câteva categorii de informa\ii privind:
Eficien\a instrumentelor legislative ]i a politicilor relevante pentru implementarea conven\iei;
Coordonarea responsabilit`\ilor ministerelor, agen\iilor ]i ale altor institu\ii guvernamentale;
Organiza\ii care au interese majore în domeniul diversit`\ii biologice;
Calitatea informa\iilor ]i bazelor de date existente ]i accesul la acestea;
Proiecte relevante pentru conven\ie, deja implementate;
Capacitatea tehnic` existent` ]i infrastructura disponibil`;
Con]tientizarea importan\ei diversit`\ii biologice la nivel guvernamental ]i la nivelul publicului;
Resurse umane disponibile, programe de instruire a resursei umane;
Resurse financiare disponibile;
Capacitate de monitorizare ]i evaluare;
Existen\a stimulentelor la nivel individual, în vederea cre]terii capacit`\ii de ac\iune;
Eficien\a mecanismelor de comunicare ]i schimb de informa\ii;
Eforturile de dezvoltare a capacit`\ii în raport cu cerin\ele conven\iei. 

1.2.3. Mecanisme de management

Comitetul de organizare (steering committee) asigur` orientarea strategic` a proiectului.
Totodat` este responsabil de facilitarea leg`turilor cu ministerele, diferite sectoare de activitate ]i
organiza\ii neguvernamentale; face demersurile necesare pentru aprobarea planului de ac\iune; ve-
rific` ]i face comentarii la planurile de lucru ]i rapoartele prezentate, aprob` rapoartele de evaluare. 

Pentru eficientizarea procesului managerial, având în vedere faptul c` acest steering committee
se întrune]te doar trimestrial, func\ioneaz` un Comitet de coordonare a proiectului, cu atribu\ii
precise în plan organizatoric, privind necesit`\ile ]i rezultatele proiectului.

Din partea guvernului, proiectul este supervizat de un director na\ional de proiect. Acesta, dup`
consult`ri cu cei implica\i, ia decizii privind planurile de lucru, selectarea consultan\ilor, pro-
gramele de activitate; asigur` sprijinul necesar din partea ministerului, mobilizeaz` comitetul de
organizare ]i are ]i func\ii de secretar al proiectului.

Coordonatorul na\ional al proiectului sprijin` directorul de proiect în toate activit`\ile, mana-
geriaz` procesele de consultare, preg`te]te draft-urile deciziilor care sunt aprobate de directorul de
proiect, supervizeaz` ]i dirijeaz` consultan\ii.

Oficiul local UNDP asigur` sprijinul strategic, coordonarea inter-sectorial`,sprijin tehnic ]i
monitorizare.

Exper\ii colecteaz` informa\ii, le revizuiesc ]i analizeaz`, asigur` consultan\`.

Dup` începerea proiectului se preg`te]te un raport preliminar care cuprinde decizii cerute de
managementul proiectului, unele modific`ri necesare în activit`\ile prev`zute ini\ial, plan de lucru
pentru primele trei luni, bugetul revizuit, termeni de referin\`.

La fiecare trei luni, echipa de proiect preg`te]te planurile de lucru care cuprind activit`\i,
resursele necesare pentru desf`]urarea activit`\ilor, responsabilit`\i, indicatori.

La finele fiec`rei perioade de trei luni se alc`tuie]te un raport care trebuie s` evalueze progresele
ob\inute.
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Pentru staff-ul proiectului, exper\i, grupurile consultative ]i pentru diferite activit`\i se prezint`
termenii de referin\`. 

Lunar, au loc evalu`ri ale modului în care este urm`rit` strategia proiectului. Anual, proiectul
este revizuit ]i analizat.

1.2.4. Etape de realizare

Procesul tipic de realizare a auto-evalu`rii cuprinde 9 etape:
I. Planificarea, incluzând analiza categoriilor interesate (stakeholders) ]i studii conexe;
II. Dezvoltarea ]i men\inerea sprijinului, la nivel înalt, pentru realizarea proiectului;
III. Sinteza activit`\ilor care au leg`tur` cu proiectul;
IV. Dezvoltarea componentei tematice corespunz`toare Conven\iei privind Diversitatea Biologic`;
V. Evaluarea ]i/sau analiza problemelor inter-sectoriale;
VI. Preg`tirea raportului de evaluare (draft);
VII. Preg`tirea planului de ac\iune;
VIII. Asigurarea sprijinului pentru aplicarea planului de ac\iune;
IX. Implementarea planului ]i ac\iuni de monitorizare.

1.2.5 Rela\ia cu alte programe ]i proiecte

Proiectul NCSA este un proiect conceput de GEF în parteneriat strategic cu UNDP (CDI
- Ini\iativa pentru Dezvoltarea Capacit`\ii), ca urmare a recunoa]terii importan\ei asist`rii efortu-
rilor de dezvoltare a capacit`\ii pentru managementul global al mediului. Ast`zi, NCSA se afl` în
diverse stadii de desf`]urare în 21 de \`ri din regiune ]i în aproximativ 113 în toat` lumea.

Multe alte programme formuleaz`, la rândul lor, obiective sau subobiective de dezvoltare de ca-
pacit`\i, fie ele institu\ionale sau de resurse umane în domenii care fac obiectul MEA (Acordurilor
Multilaterale de Mediu). Pot fi amintite aici programele de dezvoltare de capacitate in MEA pe
Mediu, Comer\ ]i Dezvoltare ca ]i pe OMG, Comer\ ]i Biodiversitate.

În cadrul Programului Regional de Reconstruc\ie a Mediului (REReP) al Pactului de Stabilitate
pentru Europa de Sud-Est, cu sprijin financiar de la Agen\ia Elve\ian` pentru Dezvoltare ]i cooperare
(SDC), REC a lansat un proiect pilot privind situri protejate transfrontaliere în ]ase \`ri din regiune.
Prioritatea acestui proiect este s` instituie ]i s` construiasc` capacit`\i, cu ajutorul societ`\ii civile
(organiza\ii neguvernamentale ecologice), în m`sur` s` asigure conservarea siturilor men\ionate.

Un alt proiect, în cadrul Programului PHARE "Consolidarea capacit`\ii de Raportare în
domeniul mediului în \`rile în curs de aderare la UE - Phare Topic Link on Nature Conservation
(PTL/NC)" a stat la baza procesului de evalauare a propunerilor na\ionale ale fiec`rei \`ri candidate.
Lucrul cel mai important îl reprezint` faptul c` PTL/NC asist` EEA ]i Comisia European` în
adoptarea celor dou` directive de conservare a naturii ]i în construirea re\elei Natura 2000.

Dezvoltarea de capacitate poate fi atât un mijloc cât ]i un scop, a]a cum s-a reconfirmat în
contextul îndeplinirii Scopurilor de Dezvoltare ale Mileniului (MDGs). Ca unul care supervizeaz`
MDGs, UNDP a stabilit un mecanism de dezvoltare a capacit`\ii (Platforma Capacitatea 2015)
pentru a realiza MDGs. Totodat` Capacitatea 2015 va asista dezvoltarea capacit`\ii pentru imple-
mentarea MEAs (Acordurilor Multilaterale de Mediu).

Alte proiecte în domeniul conserv`rii biodiversita\ii ]i utiliz`rii durabile a componentelor
acesteia.
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Proiectul NCSA nu poate fi privit izolat de celelalte proiecte ce se deruleaz` sau au fost derulate
în România ]i care au vizat domenii de interes comun cu proiectul NCSA. Prezentam mai jos câteva
proiecte semnificative identificate ]i leg`turile care pot fi stabilite între proiectul NCSA ]i acestea,
din punctul de vedere al rezultatelor urm`rite/realizate, al datelor ]i informatiilor devenite disponi-
bile prin desf`surarea proiectelor respective, în scopul evit`rii suprapunerii activit`\ilor.

PRICIPALELE PROIECTE LA NIVEL NA|IONAL }I LOCAL
CU RELEVAN|~ {N APLICAREA CDB

A. Proiecte finan\ate prin GEF

Biodiversity Conservation Management Project, finan\at prin GEF-World Bank, s-a des-
f`]urat în perioada 1999-2004, ]i a avut drept beneficiari autoritatea public` central` pentru
protec\ia mediului ]i autoritatea central` responsabil` pentru silvicultur`. Proiectul s-a
concentrat asupra elabor`rii Strategiei Na\ionale pentru Constientizarea Publicului privind
Conservarea Biodiversit`\ii, a furnizat asisten\` în elaborarea de legisla\ie secundar` privind
planurile de management a ariilor protejate, procedura de încredin\are a administr`rii sau de
atribuire a custodiei ariilor naturale protejate. In cadrul acestui proiect a fost realizata o
evaluare a legisla\iei sectoriale relevante pentru conservarea naturii, ce a cuprins ]i formu-
larea de recomand`ri privind necesitatea modific`rii anumitor acte normative spre a se
asigura un cadru juridic coerent. Aceast` evaluare reprezint` o util` surs` de informa\ii în
stabilirea problemelor existente, în realizarea analizei SWOT ]i în formularea priorit`\ilor în
cadrul proiectului NCSA. 
Proiectul UNEP "Development of the National Biosafety Framework for Romania", finan\at
prin GEF - ini\iat în 2004, are printe activit`\ile planificate ]i analizarea utiliz`rii în prezent
a biotehnologiei, inclusiv evaluarea legisla\iei care poate avea impact asupra utiliz`rii bio-
tehnologiei moderne, cât ]i evaluarea diferen\elor între prevederile legisla\iei din prezent ]i
Protocolul de la Cartagena. Proiectul va realiza studii privind impactul eliber`rii în mediu a
organismelor vii modificate ]i va contribui la dezvoltarea capacit`\ii la nivel individual ]i
institu\ional în România în domeniul biosecurit`\ii, contribuind ]i la informarea ]i con]tien-
tizarea publicului (crearea unei pagini web). Este important ca între acest proiect ]i proiectul
NCSA s` se stabileasc` legaturi de colaborare ]i schimb de informa\ii, deoarece ambele
proiecte pot beneficia de rezultatele intermediare din cel`lalt proiect, activita\ile ]i scopurile
lor fiind interdependente într-o anumit` m`sur`
Biodiversitatea Deltei Dun`rii - finan\at de World Bank-GEF ]i desf`]urat între 1995 ]i 2000,
având ca obiective înt`rirea capacit`\ii institu\ionale de monitorizare ]i management eficient
al ariilor protejate, adresându-se ]i utiliz`rii durabile a resurselor de c`tre comunit`\i;
proiectul a urm`rit ]i reabilitarea a trei zone umede degradate. La implementarea proiectului
au colaborat autoritatea public` central` pentru protec\ia mediului, INCDDD ]i ARBDD
Biodiversitate ]i Silvicultur` în Mun\ii Carpa\i - finan\at de World Bank-GEF ]i desf`]urat
între 1999 ]i 2004. Proiectul a urm`rit elaborarea ]i implementarea planurilor de manage-
ment pentru trei zone prioritare identificate în Mun\ii Carpa\i. Au fost selectate trei modele:
de parc na\ional (Rezerva\ia Biosferei Retezat), de parc natural (Piatra Craiului-Bucegi) ]i de
management durabil al p`durilor (Vân`tori-Neam\). Proiectul a fost implementat de Regia
Na\ional` a P`durilor
Maramure] Biodiversity Initiative - finan\at prin GEF-UNDP ]i desf`surat între aprilie ]i
august 2002, beneficiar` fiind Societatea Ecologic` din Maramure] 
Controlul polu`rii în agricultur` - finan\at de World Bank-GEF ]i desf`]urat între 2000 ]i
2002, urm`rind promovarea, prin programe educa\ionale, a utiliz`rii pesticidelor într-o
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manier` nepericuloas` pentru mediu, în vederea prevenirii polu`rii Dun`rii ]i M`rii Negre 
Conservation and management of steppe and Balkanic ecosystems in the Macin Hercinian
Mountains - desf`]urat între lunile ianuarie ]i iunie 2002, beneficiar Agen\ia de Protec\ie a
Mediului Tulcea
Managementul de mediu pentru Marea Neagr` (BSEP) - finan\at de UNDP-GEF ]i derulat între
1993 ]i 1996, având trei obiective principale: crearea ]i înt`rirea capacit`\ilor regionale pentru
gestionarea ecosistemelor M`rii Negre; elaborarea ]i implementarea politicilor ]i cadrului
juridic  pentru evaluarea, controlul ]i prevenirea polu`rii ]i pentru men\inerea ]i îmbun`t`\irea
biodiversit`\ii; preg`tirea în vederea realiz`rii de investi\ii solide pentru protec\ia mediului a
urm`rit identificarea priorit`\ilor pentru co-finan\are din surse interne ]i externe prin proiecte
menite a proteja ]i restaura bazinul Dun`rii ]i Marea Neagr`
GEF-UNDP Small Grants Programme - lansat în toamna anului 2004 pentru România, des-
tinat comunit`\ilor locale ]i organiza\iilor neguvernamentale. Domeniile eligibile pentru pro-
punerile de proiecte includ conservarea biodiversit`\ii ]i utilizarea durabil` a componentelor
sale, punând accent pe rezolvarea problemelor la nivel local, inclusiv în sensul dezvolt`rii
capacit`\ii, al disemin`rii informa\iei ]i al con]tientiz`rii. Programul î]i propune sa asigure c`
strategiile pentru conservare ]i dezvoltare durabil` ]i proiectele care urm`resc protec\ia
mediului la scar` global` sunt în\elese ]i puse în aplicare de catre comunit`\i ]i al\i factori-
cheie. Plafonul maxim de finan\are pentru un proiect este de 50.000 USD (pentru alte
infoma\ii, a se vedea www.undp.ro ]i http://sgp.undp.org)

B. Proiecte finan\ate prin Programul LIFE NATURA

Conservarea Habitatului natural umed din Satchinez - beneficiar Agen\ia de Protec\ie a Me-
diului Timi]oara, desf`]urat între 1999 ]i 2002 ]i cu extensie între 2002-2005
Conservarea in situ a viperei de mlastin` din România (Vipera ursinii) - beneficiar INCDDD,
desf`]urat între octombrie 1999 ]i ianuarie 2002
Survival of Romanichthys valsanicola - beneficiar Institutul de Biologie al Academiei
Române, derulat între octombrie 1999 ]i octombrie 2003
Conservarea p`durii Euro-siberiene de stejar (Quercus robur) - beneficiar Consiliul Jude\ean
Brasov, derulat între octombrie 1999 ]i decembrie 2001
Dezvoltarea Parcului Na\ional Piatra Craiului - beneficiar ICAS Bucuresti, derulat între iulie
1999 ]i iunie 2002
Conservarea habitatelor din Parcul Na\ional Bucegi - beneficiar Agen\ia de Protec\ie a
Mediului Bra]ov, desf`]urat între octombrie 1999 ]i aprilie 2002
Conservarea ]i gestionarea habitatelor din Parcul Natural Por\ile de Fier - beneficiar Univer-
sitatea din Bucure]ti/CCMESI, ini\iat în iunie 2001, urmând a se finaliza în noiembrie 2004
Re\ea ecologic` func\ional` în Câmpia central` a Transilvaniei - beneficiar Agen\ia Regio-
nal` de Protec\ie a Mediului Cluj-Napoca, ini\iat în august 2001 ]i urmând a se finaliza în no-
iembrie 2004
Program de conservare a habitatelor subterane ale liliecilor în Carpa\ii de sud-vest - derulat
de Green Cross ]i GESS între august 2001 ]i august 2004
Conservarea delfinilor din apele teritoriale române ale Marii Negre - beneficiar INCDM
Constan\a, derulat între iulie 2001 ]i iunie 2004
Conservarea in situ a carnivorelor mari din jude\ul Vrancea - beneficiar Agen\ia de Protec\ie
a Mediului Vrancea, în derulare începand cu septembrie 2002 pân` în noiembrie 2005
Reconstruc\ia zonei umede Comana - beneficiar ICAS, desf`]urat între martie 2002 ]i iunie
2004
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Siturile Natura 2000 din Parcul Na\ional Piatra Craiului - beneficiar Administra\ia Parcului
Na\ional Piatra Craiului, în derulare începând cu august 2003 pân` în iulie 2006
Reabilitarea habitatelor împ`durite din Rezervatia Biosferei Pietrosul Rodnei - beneficiar
ICAS Bucuresti, în derulare începând cu iunie 2003 pân` in iunie 2007
Management participativ al ariilor protejate din Mun\ii Macin - beneficiar Agen\ia de
Protec\ie a Mediului Tulcea, în derulare începând cu iulie 2003 pân` în iunie 2006

C. Proiecte Phare

Asisten\` tehnic` pentru înt`rirea Inspectoratelor locale de protec\ie a mediului ]i înfiin\area
Inspectoratelor regionale de protec\ie a mediului - proiect finan\at prin programul Phare 2000
]i derulat între august 2002 ]i aprilie 2004, având ca beneficiar autoritatea public` central`
pentru protec\ia mediului. A urmarit întarirea capacitatii autorit`\ilor locale de mediu existente
]i înfiin\area de noi structuri la nivel regional, prin reorganizarea a opt dintre agen\iile jude\ene.
A elaborat un Plan de Dezvoltare Institu\ional` pentru toate ARPM ]i câte un Plan de Dez-
voltare Strategic` pentru fiecare ARPM, care pot fi adaptate spre a încorpora rezultatele
proiectului NCSA în sensul dezvolt`rii capacit`\ii. Aceste planuri ]i rapoartele proiectului pot
constitui o surs` important` de informa\ii pentru analiza capacit`\ii existente la nivel territorial.
Totodat`, în cadrul aceluia]i proiect, au fost elaborate Planuri Regionale si Planuri Locale de
ac\iune pentru mediu, de asemenea relevante în evaluarea desfasurat` de proiectul NCSA
Asisten\` tehnic` privind înt`rirea Agen\iei Na\ionale pentru Protec\ia Medului (ANPM) ]i
alte reforme institu\ionale în cadrul Ministerului Mediului ]i Gospod`ririi Apelor - proiect
finan\at prin programul Phare 2000 ]i derulat între februarie 2002 ]i mai 2004, având ca
beneficiar autoritatea public` central` pentru protec\ia mediului. Proiectul a analizat cadrul
institu\ional în care ANPM urma s` î]i desf`]oare activitatea ]i a formulat propuneri privind
încadrarea personalului, structura organizatoric` a institu\iei în etapele de dezvoltare ]i a
elaborat un Plan de Dezvoltare Institu\ional`, care pot fi adaptate spre a încorpora rezultatele
proiectului NCSA în sensul dezvolt`rii capacit`\ii ANPM
Evaluarea Costurilor Implement`rii Directivelor Europene de Mediu - finan\at prin Progra-
mul Phare 2002, în curs de desf`]urare, începând cu decembrie 2003 pân` în mai 2005.
Proiectul va evalua costurile de implementare a Directivelor UE în domeniul conserv`rii
naturii, iar estim`rile sale vor putea fi folosite în cadrul proiectului NCSA în stabilirea ]i
clasificarea prioritatilor sau a m`surilor/ac\iunilor care trebuie întreprinse, în func\ie de
costurile pe care le implic`
Cross Border Cooperation (CBC) - între România ]i Ungaria, între 2000 ]i 2002, urm`rind
crearea unei arii protejate transfrontiere în lunca indundabil` a Mure]ului

D. Alte proiecte 

Inventarul Na\ional al P`]unilor - cu durat` de 3 ani (iunie 2000-decembrie 2003), finan\at
de Societatea Regal` Olandez` pentru Conservarea Naturii. Obiectivul proiectului const` în
realizarea inventarului la nivel na\ional de p`suni semi-naturale în vederea promov`rii con-
serv`rii ]i gestion`rii durabile a acestora, potrivit Strategiei europene pentru utilizare durabil`
Macrofite, Coridoare ripariene, Amenajarea Teritoriului, Habitate: un studiu multifunc\ional în
bazinul Dun`rii folosind o abordare bazata pe sistemul GIS - în derulare, cu durat` de 3 ani
(2002-2005), finan\at de Institutul de Ecologie ]i Conservare a Naturii, Universitatea din Viena 
Identificarea Zonelo Importante pentru Plante (IPAs) în România - cu durat` de 2 ani  (2002-
2004), finan\at de c`tre Ministerul, Agriculturii, Pescuitului ]i Gestion`rii Naturii din Olanda,
prin intermediul Programului "Plant Life International"
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Fauna European` - ini\iat în martie 2000 în cadrul celui de-al cincilea Program-cadru de
cercetare ]i dezvoltare tehnologic`, finan\at de Comisia Europeana. In 2002, a fost inclus` ]i
Romania în acest proiect, care era programat a se încheia în octombrie 2004
Implementarea re\elei ecologice Natura 2000 în România - Proiect finan\at de MATRA,
beneficiar autoritatea public` central` pentru protec\ia mediului. Obiectivele generale ale
proiectului constau în dezvoltarea capacit`tii ]i pregatirea unui sistem adecvat de manage-
ment pentru siturile Natura 2000 în Romania, potrivit cerin\elor legisla\iei europene (Direc-
tiva habitate ]i Directiva p`s`ri, Decizia privind informa\iile prezentate cu privire la siturile
propuse a face parte din re\eaua Natura 2000). Proiectul are o durat` de 2 ani (2004-2006) ]i
prezint` importanta în rela\ie cu NCSA mai ales prin prisma componentei de dezvoltare a
capacit`\ii la nivel individual ]i institu\ional

1.2.6. Cadrul de derulare ]i de impact al proiectului [n Rom@nia

Prezenta sec\iune î]i propune s` prezinte concis câteva elemente ale cadrului în care pro-
iectul se deruleaz` în România, elemente care influien\eaz` direct sau indirect desf`]urarea proiec-
tului în unele sau în toate etapele sale. De asemenea, se urm`re]te definirea ariei de impact a proiec-
tului, în viziunea aplic`rii ulterioare a rezultatelor proiectului NCSA. Astfel, sec\iunile urmatoare
vor prezenta factorii interesa\i în derularea proiectului ]i beneficiarii proiectului ]i rolurile lor în
implementarea CDB.

Factorii interesa\i
Prin factori interesa\i se [n\elege, în contextul Proiectului NCSA, orice persoan` juridic` de drept

public sau privat, cât ]i persoane fizice, considerate individual, care reprezint` de\in`tori de interese
din punctul de vedere al aplic`rii CDB în România. Identificarea acestora s-a realizat prin analiza,
în primul rând, a misiunii, a atribu\iilor ]i responsabilit`\ilor stabilite prin acte normative sau pe baz`
contractual`, a activit`\ilor desf`surate ]i a obiectului de activitate stabilit prin actele constitutive.

{n cele ce urmeaz`, sunt enumera\i factorii interesa\i identifica\i de echipa proiectului, la fiecare
dintre ace]tia urmând a se men\iona pe scurt atribu\iile ]i responsabilit`\ile principale relevante
pentru implementarea CDB ]i a poten\ialului rol pe care ace]tia îl vor juca în proiectul NCSA.
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Autoritatea public`
central` pentru protec\ia
mediului

o înfiin\at` înca din 1990, purtând varii denumiri de-a lungul timpului ]i supus` la numeroase
reorganiz`ri; poart` în prezent denumirea: Ministerul Mediului ]i Gospod`ririi Apelor
(MMGA), în urma reorganizarii guvernamentale din primavara anului 2004

o potrivit actului sau de organizare ]i func\ionare, MMGA r`spunde de protec\ia ]i conser-
varea habitatelor naturale, de conservarea   diversit`\ii   biologice ]i utilizarea durabil` a
componentelor acesteia, asigur` dezvoltarea ]i buna administrare a re\elei na\ionale de arii
protejate, în acord cu politicile ]i cu practicile specifice aplicate la nivel european ]i global
prin crearea administra\iilor proprii pentru parcurile na\ionale, parcurile naturale ]i rezerva-
\iile biosferei, aprobarea regimului de  administrare a celorlalte categorii de arii naturale pro-
tejate din re\eaua na\ional`, executarea controlului privind respectarea legisla\iei specifice.
MMGA actualizeaz` ]i pune în aplicare strategia na\ional` ]i Planul na\ional de ac\iuni
pentru conservarea diversit`\ii biologice ]i utilizarea durabil` a componentelor acesteia

o structura organizatoric` a MMGA con\ine, în cadrul departamentului pentru mediu, o
direc\ie specializat` : Direc\ia conservarea diversit`\ii biologice ]i biosecuritate. MMGA
este autoritatea responsabil` desemnat` de Statul Român în domeniul aplic`rii
prevederilor CDB, ]i reprezint` România în rela\iile cu organismele Conven\iei, îndeplinind
func\ia de punct focal na\ional ]i având atribu\ii de raportare periodic`

o MMGA are atât calitatea de partener în derularea proiectului NCSA, cât ]i de beneficiar;
MMGA asigur` spa\iul de birou ]i o parte din logistica necesara derul`rii proiectului, cât ]i
implicarea personalului propriu cu atribu\ii in domeniu la consult`rile cu echipele de exper\i

Agen\ia Na\ional` pentru
Protec\ia Mediului
(ANPM)

o înfiin\at` la începutul anului 2004, ca organ de specialitate al autorit`\ii publice centrale
pentru protec\ia mediului

o rol de a acorda MMGA sprijin tehnic ]i ]tiin\ific în fundamentarea ]i aplicarea actelor
normative, a politicilor, strategiilor ]i planurilor în domeniul protec\iei mediului, cât ]i de
coordonare tehnic` a agen\iilor teritoriale. 

o coordoneaz` activit`\ile de inventariere la nivel na\ional ]i local a viitoarelor arii speciale
de conservare - arii de importan\` comunitar` - ]i a ariilor de protec\ie avifaunistica în
scopul realiz`rii Re\elei europene de arii naturale protejate - Natura 2000, cât ]i
coordonarea activit`\ilor specifice domeniului biosecurit`\ii

o cuprinde o direc\ie de specialitate: direc\ia biodiversitate ]i biosecuritate, un reprezentant
al acestei directii f`când parte din Grupul de Lucru pentru Biodiversitate, înfiin\at în cadrul
proiectului

Agen\iile Regionale de
Protec\ie a Mediului
(ARPM)

o create la începutul anului 2004, cu sprijinul unui Proiect finantat prin programul PHARE
2000, prin reorganizarea a 8 Agen\ii jude\ene existente, câte una din fiecare regiune de
dezvoltare. Sunt subordonate MMGA ]i asigur` coordonarea tehnic` a activit`\ii Agen\iilor
jude\ene din respectiva regiune de dezvoltare

o furnizeaz` asisten\` ]i sprijin tehnic Agen\iilor de Protec\ie a Mediului jude\ene în
domeniul conserv`rii habitatelor naturale, a florei ]i faunei s`lbatice; acord` asisten\`
autorit`\ilor competente în procesul de aprobare a planurilor de management pentru ariile
protejate cuprinse în reteaua internationala de arii protejate NATURA 2000. ARPM
realizeaz` selec\ia ]i ierarhizarea proiectelor de mediu incluse în Planul Na\ional de
Dezvoltare, în colaborare cu Agen\iile de Dezvoltare Regional`. Emit acordul integrat ]i
autoriza\ia integrat` de mediu pentru proiecte/activit`\i care intr` sub inciden\a IPPC
(analizeaza studiile de impact ecologic)

o Participarea ARPM în cadrul proiectului NCSA se realizeaz` prin participarea la
seminariile ce se vor desf`sura la nivel regional, prin participarea la Grupul de Lucru ]i
furnizarea de date ]i informa\ii c`tre echipa proiectului

Agen\iile jude\ene
pentru Protec\ia
Mediului (APM)

o sunt reprezentantele autorit`\ii publice centrale pentru protec\ia mediului în cele 42 de
jude\e ale României

o îndeplinesc la nivel local atribu\iile ce revin MMGA, inclusiv de constatare ]i sanc\ionare a
nerespect`rii legisla\iei în domeniu. Emit acordul ]i autoriza\ia de mediu (analizeaz`
studiile de impact)

Administra\ia Rezerva\iei
Biosferei "Delta Dun`rii"

o este reprezentantul autorit`\ii publice centrale pentru protec\ia mediului în teritoriul
rezerva\iei biosferei "Delta Dunarii", asigurând reglementarea activit`\ilor economico-
sociale de pe teritoriul rezerva\iei, controlul respect`rii normelor de protec\ie, organizeaz`
ac\iuni de informare ]i educa\ie ecologic` s.a.

Factori interesa\i Roluri [n implementarea CDB

Tabelul 1.2. 
Factorii interesa\i ]i rolul lor în implementarea CDB
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Alte structuri de
administrare ]i gestionare
a ariilor naturale protejate

o au rol decizional, de paz` ]i control în interiorul ariilor naturale protejate

o sunt consultate în desf`surarea proiectului ]i constituie un punct important de focalizare a
analizei capacit`\ii existente

Administratia Fondului
pentru Mediu

o cu atribu\ii în conducerea sistemului de colectare a cotelor datorate de agen\ii economici
poluatori la Fondul pentru Mediu, dar ]i pentru finan\area unor proiecte, inclusiv în
domeniul conserv`rii biodiversit`\ii ]i utiliz`rii durabile a componentelor acesteia

Academia Român` o atribu\ii ]i responsabilit`\i de expertiz`, avizare, supraveghere ]i control ]tiin\ific (cu avizul
Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii) în domeniul înfiin\`rii ]i managementului
ariilor naturale protejate, ini\iaz` ]i promoveaz` programe de cercetare ]tiin\ific` pentru
cunoa]terea ]i evaluarea st`rii habitatelor, a speciilor din flora ]i fauna s`lbatic`, avizeaz`
studiile de evaluare a st`rii resurselor biologice din flora ]i fauna s`lbatic` ce se valorific`
în diferite scopuri economice ]i sociale, pentru stabilirea condi\iilor ]i a m`surilor care s`
asigure utilizarea lor durabil`, promoveaz` ]i sprijin` evaluarea st`rii diversit`\ii biologice
existente în afara ariilor protejate ]i colaboreaz` la stabilirea m`surilor necesare protec\iei
]i conserv`rii acesteia

o un reprezentat al Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a fost nominalizat în
calitate de membru al Grupului de Lucru pentru Biodiversitate

Comitetul Na\ional Om-
Biosfer` al Comisiei Na-
\ionale pentru UNESCO

o atribu\ii în domeniul rezerva\iilor biosferei: analizarea ]i avizarea proiectelor de acte
normative, a planurilor de management, a componen\ei membrilor organelor ]tiin\ifice ]i
de administrare care privesc rezerva\iile biosferei, formuleaza recomandari pe care le
înainteaza autorit`\ii centrale pentru protec\ia mediului

Ministerul Agriculturii,
P`durilor ]i Dezvolt`rii
Rurale (MAPDR)

o prerogative de reglementare, monitorizare ]i control în domeniul agriculturii, silviculturii,
cinegetic ]i piscicol, având o importan\` deosebit` în privin\a utiliz`rii durabile a componen-
telor biodiversit`\ii. 

o stabile]te anual cotele de recolt` pentru masa lemnoas` sau cotele de vân`toare/pescuit

Regia Na\ional` a
P`durilor "Romsilva"

o aflat` sub autoritatea MAPDR; administreaz` fondul forestier na\ional, exercitând atribu\ii
de serviciu public cu aspect silvic, inclusiv cu privire la p`durile din interiorul ariilor
naturale protejate; r`spunde de paza fondului forestier na\ional

o un reprezentant al RNP particip` ca membru în Grupul de Lucru pentru Biodiversitate; de
asemenea, RNP furnizeaz` date ]i informa\ii echipei de exper\i a proiectului

Asocia\ia General` a
Vân`torilor ]i Pescarilor
Sportivi din România

o organiza\ie non-profit, cu personalitate juridic`, declarat` de utilitate public`

o drept de gestionare a fondurilor de vân`toare atribuite de MAPDR ]i competen\a de a
emite autoriza\ii ]i premise de vân`toare

Compania Na\ional` de
Administrare a Fondului
Piscicol

o asigur` exploatarea instala\iilor ]i amenajarilor piscicole din domeniul public al statului, cu
excep\ia Deltei Dun`rii ]i a fondului administrat de RNP; are ]apte filiale teritoriale

Autoritatea Na\ional`
pentru Agricultur`
Ecologic` 

o înfiin\at` ca serviciu de specialitate în cadrul MAPDR

o asigur` controlul privind metodele de produc\ie ecologic` a produselor agroalimentare,
elaboreaz` Programul na\ional privind agricultura ecologic`, elaboreaz` norme de
certificare ]i comercializare a produselor agroalimentare ecologice

Administra\ia Na\ional`
"Apele Române"

o în coordonarea MMGA, realizeaz` gestionarea cantitativ` ]i calitativ` a resurselor de ap`,
exploatarea lucr`rilor de gospod`rire a apelor, precum ]i aplicarea strategiei ]i a politicii
na\ionale în domeniul gospod`ririi apelor; \ine la zi Fondul na\ional de date de gospod`rire
a apelor ]i opereaz` sistemul de monitorizare a calit`\ii apelor de suprafa\`

Comisia pentru Securitate
Biologic`

o autoritate ]tiin\ific` cu rol consultativ în procesul de luare a deciziilor de c`tre MMGA în
domeniul securit`\ii biologice

o nu are personalitate juridic`

Comitetul Interministerial
pentru coordonarea
integr`rii domeniului
protec\iei mediului în
politicile ]i strategiile
sectoriale la nivel na\ional

o organism consultativ f`r` personalitate juridic`, ce func\ioneaz` pe lâng` Ministerul
Mediului ]i Gospod`ririi Apelor; 

o aprob` programele ]i planurile pentru asigurarea integr`rii domeniului protec\iei mediului
în aplicarea politicilor ]i strategiilor sectoriale la nivel na\ional ]i urm`re]te modul efectiv
de aplicare a acestora, stabile]te prin Planul na\ional de ac\iune pentru protec\ia mediului
priorit`\ile în domeniul protec\iei mediului, în scopul asigur`rii finan\`rii acestora si ini\iaz`
demersurile necesare în vederea aloc`rii ]i mobiliz`rii resurselor financiare disponibile
pentru realizarea priorit`\ilor stabilite

o Planul de Ac\iune ce va fi elaborat în cadrul acestui Comitet urmeaz` a fi supus analizei ]i
aprob`rii Guvernului

Factori interesa\i Roluri [n implementarea CDB
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Garda Na\ional` de
Mediu (GNM)

o este subordonat` Autorit`\ii Na\ionale pentru Control ]i se afl` în coordonarea
metodologic` a ministrului mediului ]i gospod`ririi apelor

o exercit` atribu\ii de control, constat` ]i aplic` sanc\iuni pentru nerespectarea legisla\iei în
domeniul protec\iei mediului, inclusiv în domeniul conserv`rii diversit`\ii biologice, a florei ]i
faunei salbatice, a habitatelor naturale ]i a peisajelor, pentru înc`lcarea regimului ariilor na-
turale protejate, a regulilor privind valorificarea resurselor biologice de flor` ]i faun` s`lba-
tic`, cât ]i în domeniul silvic, prin Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic ]i de Vân`toare

Ministerul Transporturilor,
Construc\iilor ]i Turismului

o responsabilit`\i în domeniul reglement`rii ]i controlului activit`\ilor de amenajare a
teritoriului, de urbanism ]i tursim

Ministerul Educa\iei ]i
Cercet`rii

o atribu\ii ]i responsabilit`\i în stabilirea programei de înv`\`mânt, în aprobarea programului na-
\ional pentru cercetare, ini\ierea de campanii de con]tientizare ]i finan\area acestor activit`\i

Parlamentul României o autoritatea legiuitoare a \`rii, dezbate ]i adopt` sau respinge proiectele de lege în domeniul
conserv`rii biodiversit`\ii, aprob`, modific` sau respinge ordonan\ele emise de Guvern

o reprezentan\i ai Comisiei pentru Ecologie sunt implica\i în consultari în cadrul desf`surarii
analizei capacit`\ii de catre echipa proiectului

Autorit`\ile administra\iei
publice locale 

o atribu\ii ]i responsabilit`\i în instituirea regimului de arie natural` protejat` (prin hot`râri ale
consiliilor jude\ene sau locale), pentru arii naturale situate pe suprafe\e terestre sau
acvatice care apar\in domeniului public de interes jude\ean sau local, precum ]i pentru cele
situate pe suprafe\e aflate în proprietate privat`, pot propune (pre]edintele consiliului
jude\ean/ primarul) autorit`\ii competente instituirea regimului de arie natural` protejat`,
stabilesc modalit`\ile de administrare a ariilor naturale protejate ]i a altor bunuri ale
patrimoniului natural, puse sub regim special de protec\ie ]i conservare

o pentru ariile naturale protejate declarate prin hot`râri ale acestora supravegheaz` aplicarea
prevederilor din planurile de urbanism ]i amenajarea teritoriului, în acord cu planificarea de
mediu, promoveaz` o atitudine corespunz`toare a comunit`\ilor în leg`tur` cu importan\a
protec\iei mediului

Institutele de Cercetare ]i
Dezvoltare

o atribu\ii în domeniul cercet`rii de specialitate, elaboreaz` studii/rapoarte pentru autorit`\ile
publice în coordonarea c`rora func\ioneaz`

o astfel de Institute sunt: ICAS, ASAS, INCDM Constanta, INCDDD Tulcea, IRCM, GeoEcoMar 

o unele dintre aceste institute sunt reprezentate în Grupul de Lucru pentru Biodiversitate ]i
constituie surse de date ]i informatii privind programele ]i activit`\ile proprii de cercetare
relevante pentru proiect

o ele pot propune autorit`\ilor competente instituirea regimului de arie natural` protejat` ]i
pot dobândi calitatea de administrator al unei arii protajate sau a bunurilor apar\inând
patrimoniului natural, puse sub regim special de protec\ie

Institu\ii de înv`\`mânt o rol în educarea ]i sensibilizarea popula\iei cu privire la necesitatea conserv`rii naturii ]i
resurselor naturale ]i biologice

o constituie surse de informa\ii privind curricula ]i activit`\ile întreprinse în domeniu, eventual
în parteneriat cu alte organiza\ii de drept public sau privat

o pot propune autorit`\ilor competente instituirea regimului de arie natural` protejat` ]i pot
dobândi calitatea de administrator asupra unei arii protajate sau a bunurilor apar\inând
patrimoniului natural, puse sub regim special de protec\ie

Organiza\iile
neguvernamentale 

o ]i anume cele care i]i propun prin actul de constituire s` desf`soare activit`\i în domeniul
conserv`rii biodiversit`\ii ]i utiliz`rii durabile a componentelor acesteia

o majoritatea cople]itoare a ONG "de mediu" din Rom@nia a prev`zut în actul lor constitutiv
acest domeniu

o desf`]oar` proiecte finan\ate din surse interne, dar mai ales externe, pentru protec\ia ]i
conservarea naturii, sunt implicate [n campanii de con]tientizare ]i educare a publicului
sau în evaluarea de legisla\ie ori propunerea de noi acte normative

o pot propune autorit`\ilor competente instituirea regimului de arie natural` protejat` ]i des-
f`]oar` activit`\i de lobby

o un aspect de drept procesual foarte important pentru a [n\elege rolul ONG în acest
domeniu: potrivit art. 87 din Legea protec\iei mediului, "Organiza\iile neguvernamentale au
drept la ac\iune în justi\ie în vederea conserv`rii mediului, indiferent cine a suferit
prejudiciul", ceea ce creeaz` o legitimare procesual` activ` necondi\ionat de dovedirea
producerii prejudiciului în patrimoniul propriu al reclamantei

o reprezentanti ai ONG sunt membri în Grupul de Lucru pentru Biodiversitate

Factori interesa\i Roluri [n implementarea CDB
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Beneficiarii direc\i ]i poten\iali ai proiectului

Concluziile ]i rezultatele proiectului NCSA, din punctul de vedere al componentei biodiver-
sitate, urmeaz` a fi utilizate, direct sau indirect, de c`tre anumi\i "actori" cu roluri importante în
implementarea cerin\elor CDB în România. Ace]tia sunt asa-numi\ii beneficiari ai activit`\ii des-
f`]urate în proiectul NCSA.

O parte dintre factorii interesa\i enumera\i la sec\iunea 3.1 sunt ]i beneficiari direc\i ai acestui
proiect (aceia pentru care/la solicitarea c`rora acest proiect s-a realizat în România), iar al\ii apar
ca beneficiari poten\iali, în m`sura în care în\eleg s` foloseasc` rezultatele proiectului sau s` se ghi-
deze dup` concluziile acestuia în dezvoltarea capacit`\ii proprii sau a organismelor aflate în sfera
lor de influen\`, pentru a putea r`spunde pe deplin misiunii ce [i/le revine în aplicarea prevederilor
CDB.  Al\ii nu au fost identifica\i ca de\in`tori de interese, îns` pot constitui beneficiari poten\iali
ai proiectului (de ex. institu\iile mass-media).

A. BENEFICIARI DIREC|I

Guvernul României Puterea executiv` cu rol în stabilirea ]i asumarea politicii na\ionale a României în domeniul
conserv`rii biodiversit`\ii ]i utiliz`rii durabile a componentelor acesteia, inclusiv în domeniul
biosecurit`tii; este autoritatea care angajeaz` România pe plan interna\ional prin încheierea
de tratate, conven\ii sau acorduri la nivel regional sau global ]i care desemneaz` autoritatea
na\ional` responsabil` pentru îndeplinirea obliga\iilor asumate pe plan interna\ional;
Guvernul va trebui sa adopte Strategia Na\ional` ]i Planul de Ac\iune elaborate în vederea
aplic`rii CDB; înainteaz` proiectul de buget spre adoptare de c`tre autoritatea legiuitoare a
\`rii - Parlamentul; figureaz` ca beneficiar prin prisma utiliz`rii rezultatelor analizei
desf`]urate în proiectul NCSA privind necesitatea dezvolt`rii capacit`\ii atât la nivel
individual, cât mai ales institu\ional ]i sistemic, fiind în m`sur` s` adopte pârghiile legislative
]i administrative pentru aplicarea concreta a propunerilor proiectului de c`tre autorita\ile de
specialitate ale administra\iei publice centrale ]i de c`tre prefec\i

Ministerul Mediului ]i
Gospod`ririi Apelor

Beneficiarul direct identificat chiar în actele proiectului, autoritatea responsabil` desemnat`
pentru implementarea CDB în Romania, având calitatea de punct focal na\ional ]i atribu\ii de
raportare periodic` la organismele Conven\iei, de elaborare a Strategiei Na\ionale ]i a
Planului Na\ional de Ac\iune ]i de acte normative in domeniu, cu responsabilit`\i de
reglementare ]i control, direct sau prin agen\iile sale teritoriale, dupa caz. Particip` in Grupul
de Lucru pentru Biodiversitate si urmeaz` a folosi rezultatele proiectului în dezvoltarea
propriei capacit`\i, la nivel individual ]i institu\ional, ]i prin revizuirea Strategiei ]i Planului
Na\ional de Ac\iune, versiunea din 2001. ANPM, ARPM ]i APM sunt sau urmeaza a fi
implicate în sesiuni de lucru sau în Grupul de Lucru pentru Biodiversitate si vor resim\i
m`surile adoptate de MMGA în baza concluziilor proiectului NCSA. ARPM va putea folosi
priori\atile identificare de c`tre proiectul NCSA pentru scrierea de proiecte în domeniul con-
serv`rii biodiversit`\ii ]i utiliz`rii durabile a componentelor acesteia în regiunea respectiv` ]i
s` le propun` spre finantare. Organizarea ]i func\ionarea ARPM sunt determinate ]i prin
Planul de Dezvoltare Institu\ional` ]i Planul de Dezvoltare Organiza\ional`, care pot fi instru-
mente de receptare ]i reflectare a propunerilor proiectului NCSA, în procesul de actualizare
periodic` a acestor planuri. Un Plan de Dezvoltare Institutional` exist` ]i pentru ANPM

Comitetul Interministerial
pentru coordonarea inte-
gr`rii domeniului protec-
\iei mediului în politicile
]i strategiile sectoriale la
nivel na\ional

Aprob` programele ]i planurile pentru asigurarea integr`rii domeniului protec\iei mediului în
aplicarea politicilor ]i strategiilor sectoriale la nivel na\ional ]i urm`re]te modul efectiv de
aplicare a acestora, stabile]te prin Planul na\ional de ac\iune pentru protec\ia mediului
priorit`\ile în domeniul protec\iei mediului, în scopul asigur`rii finan\`rii acestora si ini\iaz`
demersurile necesare în vederea aloc`rii ]i mobiliz`rii resurselor financiare disponibile
pentru realizarea priorit`\ilor stabilite. Planul de Ac\iune ce va fi elaborat în cadrul acestui
proiect urmeaz` a fi supus analizei ]i aprob`rii Guvernului.

Administra\ia Fondului
pentru Mediu 

Cu atribu\ii în conducerea sistemului de colectare a cotelor datorate de agen\ii economici
poluatori la Fondul pentru Mediu, dar ]i pentru finan\area unor proiecte, inclusiv în domeniul
conserv`rii biodiversit`\ii ]i utiliz`rii durabile a resurselor acesteia. Priorit`\ile in implementare
identificate de proiect ]i eventualele nevoi de dezvoltare a capacit`\ii pot constitui teme de
proiect eligibile pentru finan\are de la Fondul pentru Mediu. Capacitatea actual` a institu\iei
va fi analizat` în proiect

Beneficiar Explicitarea func\iilor ]i calit`\ii

Tabelul 1.3. 
Beneficiarii direc\i ai prezentului proiect
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Ministerul Agriculturii,
P`durilor ]i Dezvolt`rii
Rurale

Cu atribu\ii de reglementare, monitorizare ]i control în domeniul agriculturii, silviculturii,
cinegetic ]i piscicol, având o importan\` deosebit` în privin\a utiliz`rii durabile a
componentelor biodiversit`\ii - atribu\ii pe care le realizeaz` ]i prin intermediul institutiilor
aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa. Particip` în Grupul de Lucru
pentru Biodiversitate (prin RNP Romsilva ]i ICAS) ]i urmeaz` a folosi rezultatele proiectului
în dezvoltarea propriei capacit`\i, la nivel individual ]i institu\ional. Este important a se
observa ca "p`durile" - element de sinergie (cross-cutting) între cele 3 Conven\ii avute în
vedere de proiectul NCSA - se afl` în sfera de decizie a acestui minister

Ministerul Educa\iei ]i
Cercet`rii

Având atribu\ii ]i responsabilit`\i în stabilirea programei de înv`\`mânt, în aprobarea pro-
gramului na\ional pentru cercetare, ini\ierea de campanii de con]tientizare ]i finan\area
acestor activit`\i relevante pentru educarea ]i con]tientizarea publicului cu privire la
importan\a conserv`rii biodiversit`\ii ]i utiliz`rii durabile a componentelor acestia. Va putea
folosi rezultatele proiectului spre a direc\iona activit`\ile de cercetare ]i finan\area c`tre
acele domenii necesare pentru dezvoltarea capacit`\ii la nivel na\ional pentru aplicarea CDB

Autorit`\ile administra\iei
publice locale

Au atribu\ii ]i responsabilit`\i în instituirea regimului de arie natural` protejat` pentru arii
naturale situate pe suprafe\e terestre sau acvatice care apar\in domeniului public de interes
jude\ean sau local, precum ]i pentru cele situate pe suprafe\e aflate în proprietate privat`,
pot propune autoritatii competente instituirea regimului de arie natural` protejat`, stabilesc
modalit`\ile de administrare a ariilor naturale protejate ]i a altor bunuri ale patrimoniului na-
tural, puse sub regim special de protec\ie ]i conservare, pentru ariile naturale protejate
declarate prin hot`râri ale acestora supravegheaz` aplicarea prevederilor din planurile de
urbanism ]i amenajarea teritoriului, în acord cu planificarea de mediu, promoveaz` o atitu-
dine corespunz`toare a comunit`\ilor în leg`tur` cu importan\a protec\iei mediului; capa-
citatea acestor autorit`\i ]i eficienta lor func\ionare sunt analizate în cadrul proiectului, iar
propunerile de dezvoltare a capacit`\ii la nivel individual ]i institutional pot privi, [n bun`
m`sur`, ]i aceste autorit`\i

Organiza\iile
neguvernamentale

Desf`]oar` proiecte, finan\ate din surse interne ]i externe, pentru protec\ia ]i conservarea
naturii, organizeaz` sau particip` la campanii de con]tientizare ]i educare a publicului sau în
evaluarea de legisla\ie ori propunerea de noi acte normative. ONG pot propune autorit`\ilor
competente instituirea regimului de arie natural` protejat` ]i au calitate procesual` activ`
pentru conservarea mediului. Sunt bine reprezentate în Grupul de Lucru pentru Biodiversitate
]i consultate în analiza capacit`\ii existente ]i stabilirea problemelor ]i prioritatilor. Pot utiliza
rezultatele proiectului pentru activita\ile de lobby, de scriere de proiecte în domeniu, de
educare ]i con]tientizare

Beneficiar Explicitarea func\iilor ]i calit`\ii

B. BENEFICIARI POTEN|IALI

Tabelul 1.4. 
Beneficiarii poten\iali ai prezentului proiect

Structurile de administrare
]i gestionare ale ariilor
naturale protejate

Capacitatea acestora (la nivel individual, dar ]i institu\ional) va putea fi influen\at` de
rezultatele proiectului în m`sura aplic`rii acestora de catre MMGA, MAPDR, MEC autorit`\ile
administra\iei publice locale

Autorit`\ile/institu\iile/instit
utele aflate în subordona-
rea, în coordonarea sau
sub autoritatea
beneficiarilor direc\i

Identificate ca factori interesa\i, în m`sura în care dezvoltarea capacit`\ii, initiat` de
Guvern, MMGA, MAPDR sau MEC în baza propunerilor proiectului, le va influen\a struc-
tura organizatoric`, num`rul de personal ]i preg`tirea acestuia, regulamentul de organi-
zare ]i func\ionare

Institu\iile de înv`\`mânt Au rol în educare, con]tientizare ]i derularea de proiecte în domeniul CDB; activit`\ile lor vor
putea fi influen\ate de m`surile luate de administra\ia central` în vederea dezvolt`rii
capacit`\ii ]i cu privire la aspectele de educare ]i con]tientizare

Institutele de cercetare-
dezvoltare

Elaboreaz` studii/rapoarte pentru autorita\ile publice în coordonarea c`rora func\ioneaz`.
Unele dintre aceste institute sunt reprezentate în Grupul de Lucru pentru Biodiversitate.
Ele pot propune autorit`\ilor competente instituirea regimului de arie natural` protejat` ]i
pot dobândi calitatea de administrator asupra unei arii protejate sau a bunurilor apartinând
patrimoniului natural puse sub regim special de protec\ie. Activitatea lor va putea fi
influen\at` de aplicarea rezultatelor proiectului de c`tre autorit`\ile care coordoneaz`
aceste institute, care vor contracta noi teme de cercetare în vederea aplic`rii m`surilor
identificate ca necesare de proiect

Beneficiar Explicitarea calit`\ii
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Garda Na\ional` de
Mediu

Exercit` prerogativele de control ]i aplicarea de sanc\iuni contraven\ionale pentru
nerespectarea legisla\iei în domeniul conserv`rii biodiversit`\ii ]i utiliz`rii durabile a
componentelor sale, ]i se afl` în coordonarea metodologic` a ministrului mediului, astfel
încât activitatea GNM va putea fi influen\at` de ini\iativele MMGA de a pune în aplicare
propunerile proiectului, în m`sura în care acestea vor viza ]i aspectele de realizare a
controlului respect`rii legii

Academia Român` Are atribu\ii ]i responsabilit`\i de expertiz`, avizare, supraveghere ]i control ]tiin\ific în
domeniul reglementat de CDB. Un reprezentat al Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor
Naturii a fost nominalizat în calitate de membru al Grupului de Lucru pentru Biodiversiate.
Rezultatele proiectului vor putea îndruma activitatea institu\iei în domeniul ini\ierii ]i
promov`rii de programe de cercetare ]tiin\ific` pentru cunoa]terea ]i evaluarea st`rii
habitatelor, a speciilor din flora ]i fauna s`lbatic`; capacitatea actual` a institu\iei va fi
analizat` în cadrul proiectului ]i propuneri de dezvoltare a capacit`\ii acesteia pot fi
formulate ]i, eventual, însu]ite ]i aplicate de aceasta

Parlamentul României Este autoritatea legiuitoare, dezbate ]i adopta sau respinge proiectele de lege în domeniul
conserv`rii biodiversit`\ii, aprob`, modific` sau respinge ordonan\ele emise de Guvern.
Poate folosi rezultatele proiectului în identificarea de subiecte/arii care necesit` legiferare,
mai ales în privin\a asigur`rii cadrului juridic necesar dezvolt`rii capacit`\ii na\ionale de a
aplica prevederile CDB

Mass-media De]i nu este un factor interesat, constituie un poten\ial beneficiar prin utilizarea ca surs` de
informa\ii a rezultatelor proiectului ]i diseminarea acestora c`tre public, contribuind la o larg`
receptare a concluziilor proiectului ]i putându-se angaja în desf`]urarea de campanii
(eventual în  colaborare cu o autoritate central` sau local` sau cu ONG) de con]tientizare ]i
sensibilizare a popula\iei ori de încurajare a particip`rii mai intense a publicului la luarea
deciziilor în privin\a conserv`rii naturii ]i utiliz`rii durabile a resurselor naturale

Beneficiar Explicitarea calit`\ii

1.3. Conceptul de capacitate ]i niveluri de interven\ie

Capacitatea reprezint` abilitatea indivizilor, grupurilor, organiza\iilor ]i institu\iilor de a
aborda ]i manageria problemele de mediu ca parte a eforturilor de atingere a dezvolt`rii durabile.

Exist` trei niveluri de interven\ie pentru construirea-dezvoltarea capacit`\ii: individual, institu-
\ional ]i sistemic. 

Construirea-dezvoltarea capacit`\ii are ca scop îmbun`t`\irea ]i înt`rirea posibilit`\ii ca la nivel
na\ional s` se ating` obiectivele unui management global al mediului, mai ales în contextul conven-
\iilor ratificate. 

Nivelul sistemic are în vedere cadrul politic general în care ac\ioneaz` indivizii ]i organiza\iile-
institu\iile ]i în care interac\ioneaz` cu mediului extern ca ]i rela\iile formale ]i informale dintre
institu\ii. Interven\ia la acest nivel vizeaz`:

Cadrul politic
Cadrul legislativ
Cadrul managerial
Cadrul economic
Resurse
Procese ]i rela\ii

Nivelul institu\ional are în vedere performan\ele institu\iilor ]i puterea acestora de a se adapta
la schimbare. Interven\ia la acest nivel vizeaz`:

Misiunea institu\iei ]i strategia managerial`
Competen\e



Proiect PNUD-GEF: ROM/03/G41

Raport de evaluare tematic` privind implementarea 
CONVEN|IEI CADRU A NA|IUNILOR UNITE PENTRU DIVERSITATE BIOLOGIC~

32

Procese
Resursa uman`
Resurse financiare
Resurse informa\ionale
Infrastructura

Nivelul individual are în vedere procesele de schimbare a atitudinilor ]i comportamentului,
dezvoltarea abilit`\ilor, maximizarea beneficiilor de participare, schimb de cuno]tin\e ]i proprietate
intelectual`. Interven\ia la acest nivel vizeaz`:

Cerin\ele postului ]i nivelul de preg`tire profesional`
Instruire
Progresele profesionale
Accesul la informa\ie
Apartenen\a la re\elele de informa\ii
Aprecierea performan\elor
Stimulente 

Conven\ia privind Diversitatea Biologic` este cel mai important acord interna\ional care are ca
obiect men\inerea st`rii biodiversit`\ii, în contextul numeroaselor amenin\`ri c`rora trebuie s` le
fac` fa\`. Implementarea acestei conven\ii necesit` desf`]urarea unor activit`\i specifice, la nivel
na\ional ]i la nivel local, iar construirea ]i dezvoltarea capacit`\ii principalilor actori implica\i de a
contribui la conservarea ]i utilizarea durabil` a biodiversit`\ii devin priorit`\i. De altfel, preambulul
conven\iei men\ioneaz` "nevoia de a se dezvolta capacitatea ]tiin\ific`, tehnic` ]i institu\ional`".

Câteva din articolele conven\iei con\in prevederi referitoare la dezvoltarea capacit`\ii: art. 12
(Cercetare ]i instruire), art. 13 (Educa\ia ]i con]tientizarea publicului), art. 17 (Schimbul de infor-
ma\ii), art. 18 (Cooperarea tehnic` ]i ]tiin\ific`).

Textul conven\iei nu include vreo defini\ie a termenului "capacity-building" dar aceasta poate fi
dedus` din spiritul general al documentelor: construirea-realizarea capacit`\ii se refer` nu numai la
instruirea indivizilor sau la înfiin\area ]i consolidarea unor institu\ii dar ]i la crearea unor condi\ii
care s` permit` conservarea biodiversit`\ii: cadrul politic, cadrul legislativ, mecanisme institu-
\ionale care s` asigure aplicarea politicilor de conservare a biodiversit`\ii în alte sectoare în afar`
de cel specific protec\iei mediului, mecanisme pentru implicarea ]i participarea tuturor categoriilor
interesate (stakeholders), sprijin pentru re\ele ]i schimburi de informa\ii, introducerea celor mai
potrivite m`suri stimulative.

Conform unei defini\ii elaborat` prin activitatea Ini\iativei pentru Dezvoltarea Capacit`\ii
(Capacity Development Initiative), condus` de GEF ]i UNDP, capacity building poate fi în\eleas`
ca "totalitatea ac\iunilor necesare pentru ob\inerea abilit`\ii indivizilor, institu\iilor ]i sistemelor
pentru a lua ]i implementa decizii ]i pentru asigurarea func\ionalit`\ii opera\ionale într-un mod
eficient ]i durabil".

Mai multe decizii ale Conferin\elor p`r\ilor au f`cut referire la construirea capacit`\ii, pentru
urm`toarele tematici generale:

1. Accesul la resursele genetice ]i repartizarea beneficiilor rezultate din utlizarea acestor resurse
2. Strategia global` pentru conservarea plantelor
3. Agrobiodiversitatea
4. Identificare ]i monitorizare
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5. Art. 8, paragraful "j" ]i prevederile conexe, referitoare la cuno]tin\ele tradi\ionale
6. Evaluarea impactului
7. Specii exotice invadatoare
8. M`suri stimulative
9. Biodiversitate apelor interioare
10. Indicatori
11. Biosecuritate
12. Responsabilitate ]i corectare
13. Mecanismul clearing house
14. Biodiversitatea marin` ]i costier`
15. Biodiversitatea zonelor aride
16. Recifii de corali
17. Abordarea ecosistemic`
18. Raportarea la nivel na\ional
19. Educarea ]i con]tientizarea publicului
20. Utilizare durabil`
21. Colec\ii ex-situ
22. Taxonomie
23. Biodiversitate forestier`
24. Turism 

Planul strategic pentru Conven\ia privind Diversitatea Biologic`, adoptat în 2002 la cea de a 6-a
Conferin\` a P`r\ilor, con\ine, ca un scop central, îmbun`t`\irea capacit`\ii financiare, umane, ]tiin-
\ifice, tehnice ]i tehnologice a p`r\ilor, pentru implementarea conven\iei. Obiectivele rezultate sunt:
implementarea unor ac\iuni prioritare în vederea aplic`rii Strategiei Na\ionale pentru Conservarea
Biodiversit`\ii, considerând c` toate p`r\ile semnatare au capacitatea necesar` dea realiza aceasta;
implementarea celor 3 obiective majore ale Conven\iei, considerând c` atât \`rile în curs de
dezvoltare cât ]i cele cu economie în tranzi\ie au suficiente resurse pentru satisfacerea acestei cerin\e. 

1.4. Metodologia de lucru

Metodologia de lucru a fost stabilit` în cadrul grupului, dup` o serie de întâlniri în care
s-au clarificat, mai întâi, unele aaspecte conceptuale ale proiectului. Au fost l`muri\i termenii din
englez` mai pu\ini uzuali în limba român`. 

Studiul a început cu o analiz` critic` a cadrului legislativ, institu\ional ]i programatic, care r`s-
punde sau poate s` r`spund` în viitorul apropriat cerin\elor majore ale Conven\iei privind Diver-
sitatea Biologic`. Cu alte cuvinte, au fost mai întâi eviden\iate realiz`rile pe plan institu\ional ]i
reglementar în spiritul CDB. Baza de informare au constituit-o statisticile ]i alte documente oficia-
le ale ministerelor ]i guvernului, informa\iile furnizate de membrii grupului de lucru ca ]i literatura
din domeniu.

O analiz` SWOT era fireasc` dup` aceast` faz`, pentru a identifica totodat` ]i sl`biciunile în
segmentele reglementar, institu\ional ]i programatic. Pentru desf`]urarea analizei am alc`tuit un
chestionar ca ghid de interviuri, folosind totodat` un excelent studiu efectuat de Societatea de
Consultan\` FIMAN în folosul MMGA, în cadrul Proiectului GEF "Managementul Conserv`rii
Biodiversit`\ii în România". {n cadrul acestui studiu au fost e]antionate peste 1500 institu\ii guver-
namentale ]i neguvernamentale, la nivel central ]i local. Au fost trimise aproximativ 700 de faxuri,
1300 de e-mailuri ]i s-au dat peste 800 telefoane. Urmarea acestui efort considerabil de cercetare
la nivel na\ional a fost primirea unui num`r de 318 r`spunsuri la chestionarul solicitat. 
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Rata mare a lipsei de reac\ie din partea institu\iilor solicitate este explicat` prin:
Lipsa exerci\iului de comunicare formal` a majorit`\ii institu\iilor solicitate;
Pozi\ionare în afara agendei de interes direct a institu\iilor intervievate;
Blocajul care intervine datorit` tocmai necunoa]terii problematicii ]i chiar a conceptului bio-
diversit`\ii.

Persoanele intervievate de FIMAN ]i de noi în]ine apar\in urm`toarelor structuri institu\ionale:
Universit`\i
Institute de cercetare
ONG profesionale, de tip societ`\i ]tiin\ifice cu statut ]i regulament de func\ionare
Agen\ii jude\ene de protec\ia mediului
Agen\ii regionale de protec\ia mediului
Administra\ii ale ariilor protejate
Gr`dini botanice

Interviurile au furnizat informa\ii  privind:
Gestionarea speciilor cu valoare economic`
Capacitatea de ac\iune a unor structuri institu\ionale
Capacitatea de ac\iune a indivizilor
Situa\ia unor specii amenin\ate
OMG
Necesitatea stabilirii de standarde de calitate pentru biodiversitate
Bazele de date
Comunicarea între institu\ii ]i între indivizi
Specii str`ine

Cerin\ele CDB

Analiza 
stocktake

Chestionar

De\in`tori de
interese

Analiza SWOT
Identificarea
problemelor

Analiza 
cauz`-efect

Analiza
capacit`\ii

Recomand`ri

Figura 1.4. - Etapele în autoevaluarea capacit`\ii de implementare a CDB
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{n cadrul grupului de lucru au fost puse în discu\ie urm`toarele probleme prioritare:
Distribu\ia responsabilit`\ilor în domeniu (conflicte de competen\`, conflicte de interese)
Criterii de apreciere a implic`rii efective a institu\iilor/organiza\iilor în rezolvarea proble-
melor aferente CDB (atribu\ii directe/indirecte în domeniu)
Resursele umane disponibile la nivelul institu\iilor/organiza\iilor care activeaz` în domeniul
aplic`rii CDB
Impactul determinat de instabilitatea institu\ional` la nivelul organiza\iilor ]i la nivel
individual
Colaborarea între institu\iile/autorit`\ile/factorii interesa\i; eficien\a comunic`rii
Natura gestion`rii ariilor protejate (din punct de vedere politic, administrativ, ]tiin\ific,
tehnic, economic)
Mecanisme economice stimulative existente versus necesare
Finan\area conserv`rii biodiversit`\ii ]i utiliz`rii durabile a componentelor sale
Sistemul de colectare, stocare ]i accesare a datelor
Cercetare ]i instruire în domeniu
Capacitatea profesional` a ONG implicate în activit`\i legate de CDB; rezultatele interme-
diare ale consor\iului ONG "Natura 2000" ini\iat de WWF
Cele mai grave amenin\`ri la adresa biodiversit`\ii în viitorul apropiat, pentru România

Datele ]i informa\iile ob\inute au fost analizate ]i clasificate în raport cu relevan\a lor pentru
cerin\ele CDB. Pe baza acestui material fiecare expert a f`cut analiza SWOT (legisla\ie, strategii-
programe, institu\ii), identificându-se sl`biciunile. Acestora li s-au ata]at note de prioritate pentru
m`surile care ar trebui s` li se adreseze. Lista ini\ial` de 30 de priorit`\i de ac\iune a fost ordonat`
pe baza scorurilor ob\inute. Notele pentru fiecare prioritate au fost de la 1 la 5, 1 fiind prioritatea
cea mai mic`, iar 5 prioritatea cea mai mare. Problema care a [ntrunit scorul cel mai mare a fost
plasat` pe locurile din fa\` [n ierarhia preliminar` a priorit`\ilor. {n pasul imediat urm`tor,
priorit`\ile majore au fost grupate pe ]ase tipuri de probleme prioritare [n ordine scorurilor ob\inute.

Pentru fiecare dintre priorit`\i, reprezentând sl`biciunea cea mai marcat`, s-a f`cut o analiz`
cauz`-efect, analiz` care a introdus o nou` ordonare a priorit`\ilor în func\ie de efectele pe care
respectivele sl`biciuni le produc sau le-ar putea produce în lipsa unor m`suri adecvate.

Ultimul pas al metodologiei de lucru l-a constituit analiza capacit`\ilor existente la nivel siste-
mic, institu\ional ]i individual pentru fiecare din func\iile de capacitate.

Concluziile raportului se refer` cu stricte\e la rezultatele cercet`rii ]i preg`tesc lista de recoman-
d`ri ]i propuneri de ac\iunii viitoare, inclusiv de ac\iuni sinergice viz@nd conformarea integrat` cu
cerin\ele tuturor celor trei conven\ii de nivel global.



Proiect PNUD-GEF: ROM/03/G41

Raport de evaluare tematic` privind implementarea 
CONVEN|IEI CADRU A NA|IUNILOR UNITE PENTRU DIVERSITATE BIOLOGIC~

36

Acest capitol încearc` s` prezinte o imagine cât mai clar` ]i mai cuprinz`toare a cadru-
lui legislativ ]i institu\ional actual din România, precum ]i a strategiilor, planurilor ]i programelor
existente în domeniul conserv`rii biodiversit`\ii ]i utiliz`rii durabile a componentelor acesteia, spre
a stabili astfel punctul de pornire al activit`\ilor derulate în proiectul NCSA. Accentul este pus nu
numai pe conformarea la cerin\ele CDB, ci ]i pe cele ce izvor`sc din legisla\ia Uniunii Europene,
România av@nd statutul de \ar` candidat` la aderare în anul 2007. Aspectele prezentate în acest
capitol reprezint` "realiz`ri" în procesul de aplicare a cerin\elor CDB în România ]i unele din ele
se vor reg`si ca "puncte tari" în cadrul analizei SWOT care formeaz` con\inutul Capitolului 3 al
prezentului Raport.  

2.1. Cerin\ele Conven\iei privind diversitatea biologic`

Pentru a putea contura ]i percepe cât mai exact cadrul existent pentru aplicarea CDB ]i
a putea analiza capacitatea pe cele trei niveluri relevante, este necesar a cunoa]te care sunt de fapt
cerin\ele cuprinse în CDB, explicitate ]i completate prin deciziile COP ]i Protocolul de la Carta-
gena, la care se adauga cerintele acquis-ului comunitar în materia conserv`rii naturii (Anexa 1).

Pentru simplitatea prezent`rii ]i pentru a facilita [n\elegerea cerin\elor esen\iale ale CDB, am
recurs la gruparea acestora în 5 mari grupe de cerin\e, fiecare dintre aceste grupe con\inând cateva
subcerin\e. Acestea sunt:

A. Cerin\a principal` 1:
Adoptarea de m`suri generale pentru conservare ]i utilizare durabil`
Subcerin\e:

Elaborarea ]i adoptarea de strategii, planuri ]i programe
Realizarea unei eficiente integr`ri sectoriale
Adoptarea m`surilor pentru cooperare
Conservarea in situ (arii protejate ]i m`suri speciale de conservare)
Conservarea ex situ (gr`dini zoologice ]i botanice, b`nci de gene) 
Reabilitare ]i reconstruc\ie

Capitolul 2. 
STADIUL ACTUAL AL APLIC~RII CDB {N ROM^NIA
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B. Cerin\a principal` 2: 
Utilizarea durabil` a componentelor diversita\ii biologice
Subcerin\e:

Integrare sectoriala - adoptarea de decizii integrate
Valorificarea durabil` a resurselor biologice
Promovarea practicilor tradi\ionale
Accesul la resurse genetice; problema organismelor modificate genetic - Protocolul 
de la Cartagena
Gestionarea speciilor str`ine sau invadatoare

C. Cerin\a principal` 3: 
Asigurarea mijloacelor de implementare a CDB 
Subcerin\e:

Crearea ]i dezvoltarea cadrului juridic adecvat
Crearea ]i dezvoltarea cadrului institu\ional adecvat
Adoptarea ]i aplicarea de instrumente economice stimulative
Asigurarea resurselor financiare
Accesul la tehnologie/transferul de tehnologie.

D. Cerin\a principal` 4: 
Promovarea cercet`rii, educa\iei, inform`rii ]i particip`rii publicului
Subcerin\e:

Adoptarea ]i aplicarea de programe de educare ]i instruire ]tiin\ific`
Promovarea cercet`rii ]i schimbului de informa\ii
Informarea publicului
Con]tientizarea publicului
Participarea publicului la luarea deciziilor privind conservarea naturii ]i utilizarea 
resurselor naturale.

E. Cerin\a principal` 5:
Identificarea ]i monitorizarea componentelor biodiversit`\ii; realizarea evalu`rii de impact 
asupra biodiversit`\ii
Subcerin\e:

Constituirea ]i operarea unui Program National de Taxonomie
Realizarea unui Program Na\ional de monitoring integrat (prioritate pentru adera
rea la UE)
{ntocmirea de inventare ]i, subcerin\` la UE - Directivele Habitate ]i P`s`ri
Constituirea de baze de date
Elaborarea de proceduri pentru realizarea ]i analizarea evalu`rii de impact asupra 
mediului (inclusiv articolul 6 Directiva Habitate).
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2.2. Cadrul legislativ

Legisla\ia român` în domeniul conserv`rii biodiversit`\ii ]i utliliz`rii durabile a compo-
nentelor acesteia este bine dezvoltat`, însa este departe de a fi complet` ]i consistent`. 

Cadrul juridic general este creat de Legea protec\iei mediului nr. 137/1995, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare, lege care con\ine un capitol special dedicat protec\iei resurselor naturale ]i
conserv`rii biodiversit`\ii (Capitolul III). 

Rom@nia a ratificat Conven\ia Na\iunilor Unite privind Diversitatea Biologic` prin Legea nr.
58/1994, iar Directivele "Habitate" ]i, respectiv, "P`s`ri" au fost transpuse în legisla\ia intern` prin
Ordonan\a de Urgen\` a Guvernului nr. 236/2000, aprobat`, cu modific`ri ]i complet`ri, prin
Legea nr. 462/2001. A fost adoptat` o serie de acte normative pentru punerea în executare a re-
glement`rilor mai sus-men\ionate, ]i anume: HG nr. 230/2003 privind delimitarea rezerva\iilor
biosferei, parcurilor na\ionale ]i parcurilor naturale ]i constituirea administra\iilor acestora, Ordi-
nul Ministrului Agriculturii, P`durilor, Apelor ]i Mediului nr. 850/2003 privind procedura de
încredin\are a administr`rii sau de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate, Ordinul Minis-
trului Apelor ]i Protec\iei Mediului nr. 647/2001 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a
activit`\ilor de recoltare, capturare ]i/sau de achizi\ie ]i comercializare pe pia\a intern` sau la export
a plantelor ]i animalelor din flora ]i fauna s`lbatic`, precum ]i a importului acestora.

Rezerva\ia Biosferei "Delta Dunarii" se bucur` de un regim juridic particular de protec\ie ]i
conservare, stabilit prin acte special adoptate în acest sens: Legea nr. 82/1993, modificat` prin
Legea nr. 454/2001, con\inând prevederi referitoare la regimul general ]i cel special de protec\ie,
autorita\ile competente ]i regimul de autorizare, sanc\iuni pentru înc`lcarea regimului de protec\ie
]i conservare. Administra\ia Rezerva\iei Biosferei "Delta Dun`rii" a fost înfiin\at` pentru adminis-
trarea patrimoniului natural din domeniul public de interes na\ional al rezerva\iei, precum ]i pentru
refacerea ]i protec\ia unit`\ilor fizico-geografice. Organizarea ]i func\ionarea sa sunt reglementate
prin HG nr. 367/2002, HG nr. 248/1994, modificat`, adopt` anumite masuri pentru aplicarea Legii
nr. 82/1993.

{n domeniul protec\iei p`durilor, principalele acte normative incidente sunt: Legea nr. 26/1996
- Codul silvic; Ordonan\a Guvernului nr. 96/1998 privind regimul ]i administrarea fondului
forestier national, aproabat`, cu modific`ri ]i complet`ri, prin Legea nr. 141/1999; OUG nr.
226/2000 privind regimul circula\iei juridice a terenurilor cu destina\ie forestier`, aprobat` prin
Legea nr. 66/2002; Legea nr. 289/2002 privind regimul juridic al perdelelor forestiere de protec\ie.
{n fiecare an, autoritatea public` central` care raspunde de silvicultur` emite orinde ale ministrului
prin care se reglementeaz` cota maxim` de recolt` a materialului lemnos din fondul forestier na\ional.

Regimul juridic de protec\ie a faunei s`lbatice este constituit din Legea fondului cinegetic ]i
a protec\iei vânatului nr. 103/1996, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, republicat` în 2002;
Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, Legea nr. 191/2002 privind gr`dinile zoologice ]i acvariile
publice. Activit`\ile de recoltare, capturare ]i/sau de achizi\ie ]i comercializare pe pia\a intern` sau
la export a animalelor din flora ]i fauna s`lbatic`, precum ]i importul acestora sunt supuse unui
regim special de autorizare, potrivit Ordinul Ministrului Apelor ]i Protec\iei Mediului nr.
647/2001. Ministerul Agriculturii, P`durilor ]i Dezvolt`rii Rurale emite anual Ordine prin care sunt
reglementate perioadele în care este permisa vân`toarea sau numarul de exmeplare din anumite
specii de animale s`lbatice ce pot fi recoltate într-un sezon de vân`toare (de ex. OM nr. 668/2004
privind numarul de exepmplare de urs, pisic` salbatic` ]i lup ce pot fi recoltate în sezonul de
vân`toare 2004-2005). De asemenea, ob\inerea permisului de vân`toare se realizeaz` potrivit unui
regulament, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturiii, p`durilor ]i dezvolt`rii rurale nr.
635/2004. 
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Ordonanta Guvernului nr. 37/2002, aprobat`, cu modific`ri, prin Legea nr. 471/2002,
reglementeaz` protec\ia animalelor utilizate în scopuri ]tiin\ifice sau în alte scopuri experimentale,
]i interzice, cu pu\ine excep\ii , folosirea în scop ]tiin\ific sau experimental a animalelor s`lbatice
cuprinse în anexa II la Conven\ia privind conservarea vie\ii s`lbatice ]i a habitatelor naturale din
Europa (Berna, 1979, la care România a aderat), în Anexa nr. 1 la Conven\ia CITES (Washington,
1973, ratificat` de România), în anexele I ]i II la Conven\ia privind conservarea speciilor migra-
toare de animale s`lbatice (Bonn, 1979, la care România a aderat), si, respectiv, în anexele 3 si 4
la OUG nr. 236/2000, aprobat` prin Legea nr. 462/2001.

Protec\ia ]i conservarea fondului piscicol se realizeaz` potrivit Legii nr. 192/2001 privind re-
sursele acvatice vii, pescuitul ]i acvacultura, republicat` în 2003, modificat` succesiv prin Legea
nr. 481/2003, Legea nr. 298/2004 ]i prin OUG nr. 69/2004. Raporturile juridice, organizatorice,
economice ]i tehnice privind fondul piscicol din apele de munte sunt reglementate de Codul silvic,
potrivit c`ruia, pe]tii din apele de munte reprezinta o avu\ie de interes na\ional, prin rolul lor
ecologic, social si economic. Ordinul MAPAM nr. 207/2004 instituie m`suri prohibitive pentru
pescuitul în scop comercial ]i sportiv/recreativ, cu precizarea perioadelor de prohibi\ie. Ordinul
stabile]te zone de protec\ie pentru speciile de ap` dulce. 

Cadrul general privind produc\ia, procesarea ]i organizarea pie\ei plantelor medicinale ]i
aromatice a fost creat prin Legea nr. 491/2003. Legea prevede întocmirea si aprobarea Strategiei
na\ionale a sectorului de plante medicinale ]i aromatice, a Ghidului de bun` practic` pentru culti-
varea plantelor medicinale ]i aromatice, a Ghidului de bun` practic` pentru recoltarea plantelor
medicinale ]i aromatice din flora spontan`, precum ]i a Normelor tehnice de producere ]i comer-
cializare a plantelor medicinale ]i aromatice.

Zona montan` în România cunoa]te o reglementare specific`, dat` de Legea nr. 347/2004
(legea mun\ilor), HG nr. 949/2002 pentru aprobarea criteriilor de delimitare a zonei montane ]i
HG nr. 318/2003 privind constituirea ]i func\ionarea Comitetului interministerial ]i a comitetelor
jude\ene pentru zona montant`, cu modific`rile ulterioare. Legea mun\ilor prevede c` politica
montan` are drept scop valorificarea durabil` a resurselor muntelui, conservarea peisajelor ]i a
biodiversit`\ii, iar printre obiectivele acestei politici reg`sim protec\ia ]i conservarea resurselor
naturale ]i a ariilor naturale protejate, valorificarea resurselor naturale disponibile în limitele poten-
\ialului biologic natural de regenerare a acestor resurse. Legea mai prevede c` pentru compensarea
sc`derii veniturilor popula\iei din zona montan`, datorate restric\iilor impuse la utilizarea agricol`
a terenurilor din arii protejate, statul poate acorda diferen\iat indemniza\ii compensatorii, formele,
condi\iile de acordare ]i cunatumul acesteia urmând a se stabili de Guvern prin hot`râre.

Cu privire la protec\ia solului ]i subsolului, prevederi importante se reg`sesc în Legea protec-
\iei mediului, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, în Legea fondului funciar nr. 18/1991,
cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ]i [n Legea nr. 84/1996 a îmbun`t`\irilor funciare.
Ordonan\a Guvernului nr. 81/1998, aprobat` prin Legea nr. 107/1999, reglementeaz` protec\ia
terenurilor degradate prin împ`durire. Codul bunelor practici agricole a fost elaborat, iar OM nr.
28/1999 stabilea con\inutul-cadru al acestui Cod. Legea minelor nr. 85/2003, modificat` prin
Legea nr. 237/2004, ]i Legea petrolului nr. 238/2004 con\in, de asemenea, obliga\ii care vizeaz`
reconstruc\ia ecologic`, ob\inerea acordului/autoriza\iei de mediu ]i stipuleaz` c` opera\iunile
specifice acestor activit`\i economice nu se pot desf`]ura în ariile naturale protejate.

{n domeniul protec\iei apelor ]i ecosistemelor acvatice, principalele acte normative sunt
Legea protec\iei mediului (capitolul II, sec\iunea 1) ]i Legea apelor nr. 107/1996, care a fost
recent modificat` ]i completat` prin Legea nr. 310/2004, în vederea transpunerii cerin\elor
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Directivei-cadru pentru ap`. OUG 202/2002, aprobat`, cu modific`ri ]i complet`ri, prin Legea nr.
280/2003, stabile]te regimul juridic al gospod`ririi integrate ]i dezvolt`rii durabile a zonei costiere
]i prevede, ca principiu specific, utilizarea durabil` ]i gestionarea resurselor zonei \inându-se cont
de fragilitatea ecosistemelor, ]i ca principiu general, informarea ]i participarea publicului la luarea
deciziilor; gestionarea integrat` a zonei costiere presupune instituirea de parcuri ]i rezarva\ii în
zon`, protec\ia zonelor umede ]i utilizarea de mecansime finaciare ]i economice pentru gestiune. 

România a încheiat cu statele-vecine acorduri privind protec\ia apelor de frontier`, precum:
Declara\ia privind cooperarea pentru crearea Coridorului Verde al Dunarii inferioare, semnat` în
iunie 2000 de România, Bulgaria ]i Modova, Acordul între Ministerul Mediului ]i Amenaj`rii Teri-
toriului al Republicii Moldova, Ministerul Apelor, P`durilor ]i Protec\iei Mediului din România ]i
Ministerul Mediului ]i Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea în zona formata din
ariile naturale protejate ale Deltei Dun`rii ]i Prutului Inferior, semnat în iunie 2000 la Bucure]ti
(neintrat în vigoare), Acordul între Guvernul României ]i Guvernul Ucrainei privind cooperarea în
domeniul gospod`ririi apelor de frontier` (Gala\i, 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999), Acordul
între Guvernul României ]i Guvernul Ungariei privind colaborarea pentru protec\ia ]i utilizarea
durabil` a apelor de frontier` (aprobat prin HG nr. 577/2004).

OUG nr. 34/2000, aprobat` prin Legea nr. 38/2001, creeaz` baza legal` pentru dezvoltarea
activit`\ilor specifice agriculturii ecologice în România.

Regimul juridic al amenaj`rii teritoriului ]i urbanismului este stabilit prin numeroase acte
normative, dintre care mention`m: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construc\iilor, republica-
t` în 2004; Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ]i urbanismul, Legea nr. 5/2000
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na\ional - Sec\iunea a III-a - zone protejate;
HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modific`rile ulterioa-
re; OM nr. 1943/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991. 

Legea nr. 350/2001 prevede elaborarea unui plan de urbanism zonal pentru ariile naturale
protejate, plan care realizeaz` adaptarea planului de urbanism general la specificul unei anumite
zone din localitate. Planul de urbanism general trebuie s` prevad` regului aplicabile pe termen scurt
privind înfiin\area ariilor naturale protejate. Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului na\ional, sec\iunea a II-a "Apa" are ca obiective asigurarea protec\iei resur-
selor de ap` împotriva epuiz`rii, polu`rii ]i degrad`rii lor, printr-o utlilizare durabil` (stabilind
reguli de protec\ie calitativ` ]i cantitativ`), integrând aceste ac\iuni în amenajarea teritoriului pe
termen scurt, mediu ]i lung. 

Legisla\ia în domeniul evalu`rii impactului asupra mediului (EIM) este larg dezvoltat`:
Legea protec\iei mediului prevede cerin\a efectu`rii evalu`rii de impact ]i principiile ce guverneaz`
evaluarea de impact asupra mediului, iar HG nr. 918/2002 descrie procedura de realizare ]i analiza
a EIM, transpunând Directiva UE în domeniu. OM nr. 860/2002 ]i OM nr. 863/2002 detaliaz`
procedura EIM ]i a emiterii acordului de mediu. Rom@nia a ratificat Conven\ia de la Espoo privind
evaluarea impactului aspura mediului în context transfrontier` prin Legea nr. 22/2001, Ministerul
Mediului emitând ]i OM nr. 864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului în context transfrontier` ]i de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor
cu impact transfrontier`, îns` aplicabilitatea prevederilor acestuia este restrâns`. Totodata, Legea
protec\iei mediului impune realizarea evalu`rii de mediu pentru planuri ]i programe (SEA),
procedura pentru aceasta fiind stabilit` în HG nr. 1076/2004. România a semnat Protocolul SEA
(la Conven\ia de la Espoo, semnat la Kiev, 2003). 

{n domeniul biosecurit`\ii, România a ratificat Protocolul de la Cartagena, prin Legea nr.
59/2003, ]i a transpus Directivele UE 90/219/CEE ]i 90/220/CEE prin OG nr. 49/2000, aprobat`,
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cu modific`ri ]i complet`ri, prin Legea nr. 214/2002. Lipse]te legisla\ia secundar` pentru punerea
în executare a legilor men\ionate mai sus.

{n ceea ce priveste cadrul de înfiin\are ]i organizare a organiza\iilor neguvernamentale, pentru
înfiin\area lor legal` trebuie urmate prescrip\iile OG nr. 26/2000, cu modific`rile ]i complet`rile
aduse prin OG nr. 37/2003. Legea protec\iei mediului prevede, ca modalitate de implementare a
principiilor ]i a elementelor strategice care stau la baza acestei legi, instruirea ]i educarea popu-
la\iei, participarea organiza\iilor neguvernamentale la elaborarea ]i aplicarea deciziilor. De aseme-
nea, potrivit aceleia]i legi, Statul recunoa]te tuturor persoanelor dreptul la un mediu s`n`tos,
garantând în acest scop: accesul la informa\ia privind mediul; dreptul de a se asocia în organiza\ii
de ap`rare a calit`\ii mediului; dreptul de consultare în vederea lu`rii deciziilor privind dezvoltarea
politicilor, legisla\iei ]i a normelor de mediu, eliberarea acordurilor ]i a autoriza\iilor de mediu,
inclusiv pentru planurile de amenajare a teritoriului ]i de urbanism; dreptul de a se adresa, direct
sau prin intermediul unor asocia\ii, autorit`\ilor administrative sau judec`tore]ti în vederea
prevenirii sau în cazul producerii unui prejudiciu direct sau indirect. Foarte importante sunt ]i
prevederile art.  87 din Legea protec\iei mediului,  potrivit c`ruia "Organiza\iile neguvernamentale
au drept la ac\iune în justi\ie în vederea conserv`rii mediului, indiferent cine a suferit prejudiciul.",
ceea ce creeaza o legitimare procesual` activ` necondi\ionat de dovedirea producerii prejudiciului
în patrimoniul propriu al reclamantei.

De asemenea, mention`m ca prin revizuirea din octombrie 2003, s-a reu]it consacrarea consti-
tu\ional` a dreptului oric`rei persoane la un mediu s`n`tos ]i echilibrat ecologic. Astfel:

Constitu\ia României, art. 35 - Dreptul la un mediu s`n`tos
(1) Statul recunoa]te dreptul oric`rei persoane la un mediu înconjur`tor s`n`tos ]i echilibrat

ecologic.
(2) Statul asigur` cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.
(3) Persoanele fizice ]i juridice au îndatorirea de a proteja ]i ameliora mediul înconjur`tor.

Alte Conven\ii interna\ionale ratificate de România ]i care au relevan\` în domeniul conserv`rii
biodiversit`\ii ]i utiliz`rii durabile a componentelor acesteia:

a) Conven\ia privind comer\ul interna\ional cu specii s`lbatice de faun` ]i flor` pe cale de
dispari\ie (CITES) (semnat` la Washington, 3 martie 1973, modificat` la Bonn, 22 iunie
1979) - ratificat` prin Legea nr. 69/1994

b) Conven\ia privind zonele umede de importan\` interna\ional`, în special ca habitat al p`s`-
rilor acvatice (semnata la Ramsar, Iran, 2 februarie 1971) - ratificat` prin Legea nr. 5/1991

c) Conven\ia privind protec\ia patrimoniului mondial, cultural ]î natural (adoptat` în cadrul
Conferin\ei Generale UNESCO, Paris, 16 noiembrie 1972) - acceptat` prin Decretul nr.
187/1990

d) Conven\ia privind conservarea vie\ii s`lbatice ]i a habitatelor naturale din Europa (semnat`
la Berna, 19 septembrie 1979) - la care România a aderat prin Legea nr. 13/1993

e) Conven\ia privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice (CMS) (semnat` la
Bonn, 23 iunie 1979) - la care România a aderat prin Legea nr. 13/1998

f) Conven\ia european` a peisajelor (semnat` la Floren\a, 20 octombrie 2000) - ratificat` prin
Legea nr. 451/2002

g) Conven\ia privind protec\ia ]i utilizarea cursurilor de ap` transfrontaliere ]i lacurilor interna-
\ionale (semnat` la Helsinki, 17 martie 1992) - ratificat` prin Legea nr. 30/1995

h) Conven\ia privind cooperarea pentru protec\ia ]i utilizarea durabil` a fluviului Dunarea
(semnat` la Sofia, 29 iunie 1994) - ratificat` prin Legea nr. 14/1995
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Alte acte încheiate de România, cu relevanta în domeniul colabor`rii interna\ionale în domeniul
reglementat de CDB:

Conven\ia dintre Guvernul României ]i Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în
domeniul protectiei mediului înconjur`tor (semnat` la Sofia, 1991, ratificat` prin Legea nr.
97/1992); HG nr. 404/1994 privind aprobarea statutului de organizare ]i func\ionare a Co-
misiei interguvernamentale româno-bulgare pentru protec\ia mediului înconjur`tor
Acordul între Guvernul României ]i Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în
domeniul protec\iei mediului (semnat la Bucuresti, 26 mai 1997)
Acordul de colaborare între Ministerul Apelor, P`durilor ]i Protec\iei Mediului al României
]i Departamentul Protec\ia Mediului Inconjur`tor al Republicii Moldova în domeniul
protec\iei mediului înconjur`tor ]i folosirii durabile a resurselor naturale
Acordul de Cooperare ]tiin\ific`, tehnologic` ]i mediu dintre Guvernele României ]i
Guvernului Republicii Populare Vietnam (aprobat prin HG nr. 342/2004) 
Memorandumul de în\elegere între Ministerul Mediului ]i Gospod`ririi Apelor din România
]i Ministerul Transporturilor, Lucr`rilor Publice ]i Gospod`ririi Apelor din Olanda privind
cooperarea în domeniul managementului integrat al apelor (aprobat prin HG nr. 1105/2004).

2.3. Cadrul institu\ional

2.3.1. Institu\ii ]i rolul lor

Ministerul Mediului ]i Gospod`ririi Apelor (MMGA) - este autoritatea public`
central` în domeniul conserv`rii naturii ]i protec\iei peisajelor; are responsabilit`\i de coordonare,
reglementare, monitorizare ]i control. Organizeaz` re\eaua na\ional` a ariilor naturale protejate,
stabile]te regimul de management al acestora ]i controleaz` respectarea regimului stabilit. MMGA
este autoritatea român` responsabil` pentru aplicarea CDB ]i a deciziilor COP, prin Direc\ia de
Conservarea a Diversit`\ii Biologice ]i Biosecuritate, format` din 8 persoane. În 2002, o nou`
persoan` din MMGA a fost numit` pentru a îndeplini rolul de Punct Focal Na\ional pentru
Biodiversitate, ]i are ]i calitatea de secretar al Comisiei Na\ionale pentru Biodiversitate.

Comisia Na\ional` pentru Biodiversitate, înfiin\at` în 1996 are drept atribu\ii elaborarea ]i
prezentarea comunic`rilor na\ionale cu privire la aplicarea cerin\elor CDB, elaborarea planului
na\ional de ac\iune în domeniul conserv`rii biodiversit`\ii, ca parte a programului na\ional de
dezvoltare, identificarea de proiecte ]i activit`\i care pot fi aduse la îndeplinire cu asisten\`
financiar` extern`, participarea la elaborarea ]i analiza anumitor proiecte, realizarea de studii
periodice ]i informarea autorit`\ilor competente ]i a publicului cu privire la rezultatele ob\inute.
Activitatea Comisiei s-a intensificat incepând cu anul 2002, iar reprezentan\ii ONG particip` cu rol
de observatori la sedintele Comisiei.

{n ianuarie 2004, a fost înfiin\at` Agen\ia Na\ional` pentru Protec\ia Mediului (ANPM), prin
HG nr. 1625/2004. ANPM are rolul de a furniza asisten\` de specialitate pentru activit`\ile
MMGA. Coordoneaz`, din punct de vedere tehnic, activitatea agen\iilor regionale ]i jude\ene de
mediu, asigur` leg`turile cu Agen\ia European` de Mediu, cu agentii similare din state membre ale
UE ]i cu alte organisme de mediu din România ]i din str`in`tate. ANPM monitorizeaz` implemen-
tarea legisla\iei de mediu la nivel na\ional, coordoneaz` imlementarea planurilor de ac\iune pentru
mediu la nivel na\ional, regional ]i local, execut` proiecte ]i programme interne sau interna\ionale,
elaboreaz` rapoarte privind aplicarea acquis-ului de mediu.  

În domeniul biodiversit`\ii ]i biosecurit`\ii, ANPM îndepline]te urm`toarele atribu\ii ]i respon-
sabilit`\i: coordoneaz` activitatea de inventariere la nivel na\ional ]i local a viitoarelor arii speciale
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de conservare - arii de interes comunitar - ]i a ariilor de protec\ie avifaunistic`, în scopul realiz`rii
re\elei Natura 2000; coordoneaz` activit`\ile specifice domeniului biosecurit`\ii. ANPM va de\ine
]i manipula bazele de date în domeniu. Aceste atribu\ii înseamn` ]i realizarea unui transfer al
anumitor activit`\, ce se vor transfera de la MMGA c`tre ANPM.

Agen\iile Regionale de Protec\ie a Mediului (ARPM) au fost înfiin\ate la începutul anului
2004, în baza HG nr. 1626/2003, în urma derul`rii Proiectului "Asiten\` tehnic` pentru înt`rirea
inspectoratelor locale pentru protec\ia mediului ]i înfiin\area inspectoratelor regionale de protec\ie
a mediului" finan\at prin Programul Phare 2000. Atribu\iile ]i responsabilit`\ile ARPM sunt
prev`zute în hot`rârea sus-men\ionat` ]i detaliate în Planul de Dezvoltare Institu\ional` (PDI).
Planul de dezvoltare institu\ional` determin` obiectivele pe termen scurt ]i mediu ]i atribu\iile deta-
liate ale ARPM, precum ]i metodologia, etapele de timp ]i resursele necesare realiz`rii atribu\iilor
]i atingerii obiectivelor regionale ale ARPM; PDI se actualizeaz` odat` la trei ani. Pe de alt` parte,
conducerea A.R.P.M. evalueaz` necesarul de resurse pentru îndeplinirea atribu\iilor ]i obiectivelor
A.R.P.M., elaborând un plan de dezvoltare strategic` pentru o perioad` de 3 ani. Planul de
dezvoltare strategic` se actualizeaz` anual, iar concluziile evalu`rii stau la baza solicit`rii aloc`rii
resurselor corespunz`toare de c`tre autoritatea public` central` pentru protec\ia mediului. Aceste
dou` planuri sunt instrumente adecvate dezvolt`rii capacit`\ii la nivel institu\ional ]i indvidual
pentru ARPM.

PDI prevede urmatoarele:
Directivele UE cu privire la Habitate ]i P`s`ri introduc o cerin\` de a desemna teritorii ca arii

protejate, având drept consecin\` protejarea acestora de func\ii de dezvoltare care le-ar putea afecta.
Trebuie puse în aplicare pân` în 2007, ]i exist` deja o list` preliminar` de situri. Mai sunt necesare
func\ii de înregistrare, gestionare ]i îmbun`t`\ire. Sunt necesare activit`\i suplimentare pentru
înregistarea sistematic` a speciilor ]i habitatelor, ]i ierarhizarea siturilor poten\iale pentru a stabili
care ar trebui desemnate. Aproximativ 5,8% din suprafa\a României este desemnat` ca arii protejate
în prezent ]i se anticipeaz` c` acest procent va cre]te la 7,5%. Punerea în aplicare a Directivelor va
fi responsabilitatea centrului na\ional, dar sunt necesare resurse ]i sprijin substan\ial de la nivel
regional ]i local.

Se anticipeaz` c` ARPM ]i APM vor sprijini centrul na\ional în desemnarea ]i managementul
siturilor care nu se afl` în parcuri na\ionale sau naturale prin:

Înregistrarea speciilor ]i habitatelor
Identificarea siturilor cheie
Realizarea consult`rii înainte de desemnare
Sprijin la aprobarea planurilor de management 
Asigurarea punerii în aplicare a planurilor.

Implicarea ARPM este necesar` pentru patru motive principale: 
APM nu va avea gama de exper\i necesar` pentru a realiza toate inventarierile, ]i nu exist`
nici o justificare pentru existen\a întregii game de speciali]ti în fiecare APM. ARPM va pune
la dispozi\ie personal specializat ]i va coordona utilizarea optim` a speciali]tilor disponibili
în cadrul ]i în afara ACPM
ARPM va asigura gestiunea coerent` a datelor, coordonarea regional` ]i ierarhizarea
priorit`\ilor
Centrul na\ional, cu sprijinul oamenilor de ]tiin\` din Academia Român`, va necesita
asisten\` în activitatea de aprobare ]i monitorizare a planurilor de management pentru toate
ariile protejate. Activitatea ARPM în acest domeniu va îmbun`t`\i cuno]tin\ele lor de baz` ]i
prin urmare capacitatea lor de a integra protejarea ariilor naturale în contextul general al
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priorit`\ilor de planificare în domeniul mediului. În plus, vor putea identifica arii pentru rea-
bilitare sau arii care necesit` o monitorizare mai detaliat` ]i vor traduce aceasta în propuneri
de proiecte pentru PRAM ]i de aici pentru finan\are extern`.
ARPM este organul care realizeaz` planificarea în domeniul mediului pentru regiune ]i va
avea cuno]tin\` despre alte presiuni de dezvoltare asupra terenurilor. Aceasta permite o
abordare activ`, mai degrab` decât una reactiv`, pentru conservarea ariilor protejate.

Agen\iile Jude\ene de Protec\ie a Mediului (APM) au urm`toarele atribu\ii ]i responsabilit`\i
în domeniul conserv`rii naturii ]i al ariilor naturale protejate:

Asigur` administrarea ariilor naturale protejate ]i a altor bunuri ale patrimoniului natural, su-
puse unui regim special de protec\ie;
{ncheie conven\ii cu custozii ]i elibereaz` legitima\iile de custode pentru ariile naturale
protejate incluse in re\eaua na\ional` de arii naturale protejate;
Realizeaz` inventarul, clasificarea, protejarea ]i conservarea patrimoniului geologic,
stabilind m`surile de conservare ]i protec\ie a acestuia ]i controlând respectarea acestora în
ariile protejate de interes geologic;
Exercit`, impreuna cu autorit`\ile vamale, controlul aspura importului, exportului ]i tran-
zitului de plante ]i animale s`lbatice, p`r\i sau produse ale acestora, sau de alte bunuri ale
patrimoniului natural;
Promoveaz` elaborarea de proiecte menite a proteja ]i conserva habitatele naturale ]i
biodiversitatea, reabilitarea habitatelor afectate, a speciilor amenin\ate cu dispari\ia;
Promoveaz` ]i sprijin` evaluarea st`rii biodiversit`\ii existente în afara ariilor naturale
protejate ]i stabilirea m`surilor necesare pentru protec\ie ]i conservare;
Emit autoriza\iile pentru înfiin\area ]i func\ionarea gr`dinilor zoologice ]i acvariilor publice
]i realizeaz` controlul conform`rii;
Emit autoriza\ia de mediu pentru colectarea/capturarea plantelor/animalelor din flora ]i fauna
s`lbatic`, pentru comercializarea lor sau pentru exercitarea vân`torii;
Interzic permanent sau temporar accesul la una sau mai multe resurse naturale în anumite
zone geografice sau unit`\i teritoriale, în vederea men\inerii echilibrului ecologic (cu apro-
barea prealabil` a MMGA).

Administra\ia Rezerva\iei Biosferei Delta Dun`rii reprezint` MMGA în teritoriul Deltei
Dun`rii ]i are atribu\ii ]i responsabilit`\i specifice stabilite prin legisla\ia ce reglementeaz` regimul
rezerva\iei.

Administra\ia Fondului pentru Mediu - Fondul pentru mediu a fost creat în 2000, având ]i
rolul de a finan\a proiecte prioritare identificate în Planul National de Ac\iune pentru Protec\ia
Mediului (inclusiv în domeniul conserv`rii biodiversit`\ii). Administra\ia Fondului s-a înfiin\at în
2001, iar taxele au început sa se colecteze de la poluatori din anul 2002. Foarte pu\ine proiecte au
fost finan\ate de la Fondul pentru mediu pân` în prezent, reglement`ri specifice nefiind adoptate în
acest domeniu.

Academia Român` - autoritate ]tiin\ific` na\ional`, cu atribu\ii de avizare, certificare, moni-
torizare ]i control ]tiin\ific (prin intermediul Comisiei pentru Protec\ia Monumentelor Naturii). 

Comisia Na\ional` UNESCO, prin intermediul Comitetului "Om-Biosfer`", îndepline]te atri-
bu\ii de coordonare a managementului rezerva\iilor biosferei.

Ministerul Agriculturii, P`durilor ]i Dezvolt`rii Rurale - r`spunde pentru managementul du-
rabil al p`durilor, vânatului, biodiversit`tii agricole, de utilizarea durabil` a fondului piscicol, dez-
voltarea ]i stimularea agriculturii ecologice.



Autoevaluarea capacit`\ii 
na\ionale pentru managementul global al

mediului în România

45
Raport de evaluare tematic` privind implementarea 

CONVEN|IEI CADRU A NA|IUNILOR UNITE PENTRU DIVERSITATE BIOLOGIC~

{n privin\a monitoriz`rii biodiversit`\ii situa\ia este diferen\iat` astfel: tot ceea ce înseamn`
biodiversitate agricol` se monitorizeaz` prin 15 structuri specializate aflate în subordinea sau co-
ordonarea MAPDR ; diversitatea forestier` este monitorizat` prin structurile RNP Romsilva; diver-
sitatea ariilor protejate este monitorizat` de administra\iile acestora (cele 18 prev`zute pentru
RBDD, parcurile na\ionale ]i parcurile naturale) ]i într-o oarecare m`sur` de colectivele de cerce-
tare din universit`\i ]i institute care au teme de lucru în acele zone ; diversitatea "r`mas`" nu este
monitorizat`.

Ministerul Transporturilor, Construc\iilor ]i Turismului - coordoneaz` activit`\ile privind
amenajarea teritoriului, urbanismul ]i turismul.

Garda Na\ional` de Mediu - desf`]oar` activit`\i de control al aplic`rii legilor.

Ministerul Educa\iei ]i Cercet`rii - are responsabilit`\i în domeniul educa\iei, cercet`rii ]i
con]tientiz`rii publicului.

{n privin\a resursei umane care trebuie s` alimenteze institu\iile implicate în conservarea
biodiversit`\ii ]i utilizarea durabil` a componentelor acesteia men\ion`m c` preg`tirea de spe-
cialitate se face în unit`\ile/formele de înv`\`mânt superior, fie în mod direct (în 13 unit`\i/forme),
fie în mod indirect (în 7 unit`\i/forme), atât din înv`\`mântul de stat cât ]i din cel privat acreditat.

Cuno]tin\ele fundamentale necesare pentru interpretarea corect` a biodiversit`\ii sunt furnizate
de 23 cursuri diferite care sunt oferite de domeniile biologie, ecologie, silvicultur` ]i par\ial geo-
grafie ]i agronomie: botanic`, botanic` forestier`, dendrologie, etnobotanic`, zoologie, ecologie
general`, ecosisteme, ecosisteme agricole ]i forestiere, ecologia popula\iilor, managementul biodi-
versit`\ii, genetic`, microbiologie, parazitologie, conservarea biodiversit`\ii, entomologie, hidro-
biologie, biogeografie, fitocenologie, plante medicinale, protec\ia plantelor, pedologie, malaco-
logie, mamalogie, oceanografie, ecoamenajarea teritoriului, principii de taxonomie. De aceste
cursuri beneficiaz` anual 500-600 studen\i, ce reprezint` baza de selec\ie pentru oferta anual` de
speciali]ti pe domeniul biodiversit`\ii.

{n domeniile inginerie ]i economie exist` specializ`ri orientate spre protec\ia mediului, cu refe-
rire par\ial` la biodiversitate, în cadrul unor cursuri cum ar fi protec\ia mediului, ecologie ]i
protec\ia mediului, ingineria mediului, geografia mediului.

Prin HG nr. 754/2003 a fost înfiin\at` Agen\ia pentru Strategii Guvernamentale (ASG),
institu\ie public` cu personalitate juridic`, aflat` în subordinea Guvernului ]i în coordonarea direct`
a Primului Ministru, av@nd rolul principal de a asigura asisten\a necesar` Primului Ministru ]i
ministerelor, departamentelor ]i agen\iilor guvernamentale în definirea, elaborarea, implementarea,
monitorizarea, evaluarea ]i remodelarea politicilor ]i strategiilor guvernamentale generale sau
sectoriale. ASG r`spunde de elaborarea ]i diseminarea de materiale, în \ar` ]i în str`in`tate privind
derularea strategiilor guvernamentale în diverse domenii.  

Autorit`\ilor administra\iei publice locale le revin atribu\ii ]i responsabilit`\i în instituirea
regimului de arie natural` protejat` (prin hot`râri ale consiliilor jude\ene sau locale), pentru arii
naturale situate pe suprafe\e terestre sau acvatice care apar\in domeniului public de interes jude\ean
sau local, precum ]i pentru cele situate pe suprafe\e aflate în proprietate privat`. Pot propune
(pre]edintele consiliului jude\ean/ primarul) autorit`\ii competente instituirea regimului de arie na-
tural` protejat` ]i stabilesc modalit`\ile de administrare a ariilor naturale protejate ]i a altor bunuri
ale patrimoniului natural puse sub regim special de protec\ie ]i conservare. Ele exercit` suprave-
gherea aplic`rii prevederilor din planurile de urbanism ]i amenajarea teritoriului în ariile naturale
protejate declarate prin hot`râri ale acestora, în acord cu planificarea de mediu, ]i au obliga\ia de a
promova o atitudine corespunz`toare a comunit`\ilor în leg`tur` cu importan\a protec\iei mediului.
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Alte institu\ii cu responsabilit`\i în domeniu:
ICEBIOL (Institutul de Biologie) - îndepline]te rolul de punct focal pentru conservarea
biodiversit`\ii (EIONET BIODIVERSITY), în cooperare cu Agen\ia European` de Mediu, în
vederea implement`rii re\elelor EMERALD ]i NATURA 2000; este punct focal pentru
evaluarea impactului OMG;
Centrul de Ecologie, Taxonomie ]i Conservarea Naturii, Universitatea din Bucure]ti;
Institutele Na\ionale de Cercetare-Dezvoltare: INCDDD, INCDM, ICIM, ICAS.

2.3.2. Analiza structurilor institu\ionale [n ale c`ror atribu\ii intr` probleme 
ale conserv`rii biodiversit`\ii ]i utiliz`rii durabile 
a componentelor acesteia

Biodiversitatea "în sens larg" este abordat` ierarhic în urm`toarele planuri:
1. Diversitatea sistemelor ecologice ca sisteme-suport al vie\ii. Aceasta reflect` în aceea]i

m`sur` diversitatea sistemelor biologice de rang superior speciei-popula\iei (biocenoze,
complexe de biocenoze, biomi, biosfer`) integrate în ierarhia biologic` de organizare precum
]i diversitatea unit`\ilor hidrogeomorfologice care suport` sistemele biologice;

2. Diversitatea sistemelor biologice de rang specie ]i a taxonilor din cadrul ierarhiei
taxonomice;

3. Diversitatea structurii genetice a popula\iilor ]i speciilor, respectiv a "resurselor genetice"
(inclusiv a speciei Homo sapiens sapiens);

4. Diversitatea etno-cultural` a sistemelor socio-economice.

Palierele 1, 2 ]i 3 reflect` ceea ce se nume]te capitalul natural, iar palierul 4 reflect` capitalul
creat de popula\iile umane (experien\`, construc\ii, spiritualitate etc.)

Structurile institu\ionale de rang na\ional care corespund, prin responsabilit`\i, fiec`rui nivel
amintit mai sus sunt:

1. Pentru conservarea ]i utilizarea durabil` a ecosistemelor (Tabel 2.1)

Tabelul 2.1.
Categoria de sisteme ecologice ]i institu\iile implicate în managementul lor

Ecosisteme forestiere

Ecosisteme forestiere incluse în ariile protejate

Ecosisteme de tip paji]te (naturale sau seminaturale)

Ecosisteme alpine, altele decât paji]tile

Ecosisteme acvatice (ape interioare)

Ecosisteme acvatice (Marea Neagr`)

Ecosisteme agricole

Ecosisteme urbane

Ecosisteme cavernicole 

Ape subterane

Izvoare minerale

Lacuri s`rate ]i supras`rate

Ministerul Agriculturii, P`durilor ]i Dezvolt`rii Rurale (MAPDR)

Ministerul Mediului ]i Gospod`ririi Apelor (MMGA)

MAPDR

par\ial MMGA, pentru cele incluse în ariile protejate

MMGA, MAPDR (apele de munte)

MMGA, MAPDR

MAPDR

MLPAT

Domeniul Public al Consiliilor Jude\ene ]i Locale (pentru cele
care nu sunt incluse în arii protejate

Administra\ia Na\ional` Apele Române

APEMIN, Regia Apelor Minerale subordonat` Agen\iei de
Resurse Minerale

Ministerul S`n`t`\ii

Categoria de ecosisteme Institu\ia care o are [n gestiune
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3. Pentru conservarea ]i utilizarea durabil` a resurselor genetice - practic, doar MAPDR, pentru
soiuri de plante cultivate ]i rase de animale domestice (Figura 2.4).

4. Pentru conservarea diversit`\ii etno-culturale - nu a putut fi identificat` structura care urm`-
re]te raporturile dintre popula\ia uman` ]i biodiversitate.

În concluzie, se poate remarca ponderea de implicare a MAPDR, mai ales dac` lu`m în consi-
dera\ie ]i procentul din suprafa\a României care se afl` în "grija" acestui minister: peste 90%.
MMGA r`mâne implicat, în principal, în domeniul gospod`ririi ariilor protejate. 

În schema de mai jos sunt ilustrate structurile institu\ionale principale care au leg`tur` cu pro-
blemele biodiversit`\ii României (Figura 2.1).

Figura 2.1. - Institu\iile implicate în administrarea, gestiunea 
sau managementul componentelor biodiversit`\ii

Ministerul Apelor
P`durilor ]i

Dezvolt`rii Rurale

Ministerul Mediului ]i
Gospod`ririi Apelor

Garda Na\ional` 
de Mediu

Ministerul Economie
]i Comer\ului

Ministerul Educa\iei
]i Cercet`rii

Ministerul Finan\elor
Direc\ia General`

a V`milor

Academia Rom@n`
CMN

Academia de }tiin\e
Agricole ]i Silvice

Organiza\ii neguver-
namentale de mediu

Comitetul Na\ional
MAB

Administra\ia 
public` local`

BIODIVERSITATE

2. Pentru conservarea ]i utilizarea durabil` a speciilor (Tabel 2.2)

Tabelul 2.2.
Categoriile de specii ]i institu\iile implicate în managementul lor

Specii "s`lbatice", din flora ]i fauna spontan`, terestre ]i acvatice -
speciile cuprinse în ariile protejate

Specii "s`lbatice", din flora ]i fauna spontan`, terestre ]i acvatice - specii
care nu sunt cuprinse în ariile protejate sau în zonele agricole

Specii de plante ]i animale din flora ]i fauna spontan`,  de interes
economic (vân`toare, pescuit, fructe de p`dure, plante medicinale)

Specii de plante ]i animale de interes agricol ]i zootehnic

Specii str`ine invazive

MMGA; Academia Român` (Comisia
Monumentelor Naturii)

MAPDR, MMGA

MAPDR

par\ial MAPDR

Categoria de specii Institu\ia care o are [n gestiune
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Delta Dun`rii

Apele de munte, cu valoare salmonicol`

Amenaj`ri piscicole

Alte amenaj`ri piscicole

Habitate acvatice din ariile protejate

Apa ca resurs` fizic` (aliment`ri cu ap`)

Acvacultura (specii dulcicole)

Administra\ia Rezerva\iei Biosferei Delta Dun`rii (ARBDD)

Regia Na\ional` a P`durilor Romsilva

Compania Na\ional` de Administrare a Fondului Piscicol (CNAFP), în
subordinea MAPDR (administreaz` fondul piscicol din domeniul public al
statului, cu excep\ia Deltei Dun`rii ]i fondului administrat de RNP)

AGVPS

MMGA

MMGA prin Administra\ia Na\ional` Apele Române

MAPDR

Tip de ecosisteme Institu\ia responsabil`

Tabelul 2.3.
Categoriile de sisteme ecologice acvatice continentale 
]i institu\iile implicate în managementul acestora

Evident, biodiversitatea mai este interpretat` ]i ca o resurs` natural` fundamental`, complex`,
regenerabil`, cu rate variabile de regenerare. Din acest punct de vedere trebuie bine în\elese mo-
dalit`\ile de administrare ca ]i cele de utilizare /valorificare a resurselor biologice. 

De exemplu, administrarea biodiversit`\ii acvatice (luând în considerare numai apele interioare,
inclusiv Dun`rea) este de resortul urm`toarelor institu\ii (tabelul 2.3):

C@t prive]te resursele piscicole din apele mari ale domeniului public, acestea sunt de resortul
MAPDR sub raport administrativ (Figura 2.2)

Figura 2.2. - Structura institu\ional` care reglementeaz` exploatarea resursei piscicole-pescuit

MAPDR

Direc\ia Pescuit, Piscicultur` ]i Inspec\ii (DPPI)

Serviciul pentru programe 
]i strategii

Biroul de acvacultur` 
]i pescuit (monitorizare)

Compania Na\ional` de
Administrare 

a Fondului Piscicol

8 structuri regionale
subordonate

Serviciul de inspec\ie 
piscicol`

Comitet Consultativ 
Na\ional 

pentru Fondul Piscicol

Coordonare

Aceast` structur` este destinat` îmbun`t`\irii regener`rii anuale a popula\iilor de ihtiofaun` dar
]i a func\ion`rii ecosistemelor acvatice care permit refacerea stocurilor de pe]ti. 

Resursa reprezentat` de p`duri este administrat` de RNP Romsilva, cu coordonare MAPDR
(Direc\ia reglement`ri silvice, Direc\ia de regim silvic, Direc\ia de regim cinegetic) (Figura 2.3).
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Figura 2.3. - Diagrama de coordonare a componentelor diversit`\ii biologice [n cadrul RNP
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Subunit`\i

Aici este cazul s` fie amintite ]i institu\iile care disemineaz` cunoa]terea:
Institu\iile de cercetare
Institu\iile de înv`\`mânt
Mass Media

2.4. Strategii, planuri ]i programe

În 1996 a fost elaborat` prima Strategie privind Protec\ia Mediului, iar în anul 2000
s-a realizat Strategia pe termen mediu (2001-2004) privind Protec\ia Mediului. Ambele
stipuleaz` "conformarea la prevederile conven\iilor interna\ionale ]i ale programelor privind pro-
tec\ia mediului" drept un criteriu important în stabilirea priorit`\ilor. De asemenea, ambele prev`d
realizarea unui program na\ional cuprinz@nd m`suri economice ]i tehnice pentru evitarea degrad`rii
biodiversit`\ii. Strategia pe termen mediu prevede întocmirea Planului Na\ional de Ac\iune pentru
Biodiversitate în perioada 2001-2006. Totu]i, obiectivul strategic privind biodiversitatea reprezint`
un obiectiv pe termen lung (pân` în 2012).

În 1996, a fost elaborat` Strategia National` ]i Planul Na\ional de Ac\iune pentru conser-
varea biodiversit`\ii ]i utilizarea durabil` a componentelor acesteia, actualizat` in anul 2001.

Strategia Na\ional` pentru Dezvoltarea Economic` a României (2000) prevede realizarea
unui program de m`suri tehnice pentru evaluarea costurilor ]i asigurarea finan\`rii pentru conser-
varea naturii ]i protec\ia mediului, potrivit prevederilor CDB. În acela]i timp, documentul face
men\iune despre transformarea focaliz`rii politicii de mediu: de la combatere c`tre prevenire, spri-
jinind implementarea instrumentelor economice financiare, incluzând mecanismele recomandate
potrivit deciziei COP VI.

Strategia Na\ional` pentru Dezvoltare Durabil` (1999) se refer` ]i ea la conservarea capita-
lului natural. Strategia se afla în curs de actualizare (ini\iativa "Orizont 2025"), sub coordonarea
Comitetului Interministerial pentru Dezvoltare Durabil`.

Primul Plan Na\ional de Actiune pentru Protec\ia Mediului a fost elaborat în 1995 ]i con\ine
proiecte pe termen scurt privind inventarierea ariilor protejate, habitatelor ]i speciilor de importan\`
comunitar`. Un nou Plan a fost realizat în 2003, cu sprijin din partea UE. Grupul de lucru privind
calitatea aerului, IPPC ]i biodiversitatea a selectat 50 de proiecte prioritare.
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Figura 2.4. - Structura institu\ional` care administreaz` biodiversitatea agrosilvic` 
(agroecosisteme, specii, rase ]i soiuri cultivate, calitatea solului, 
controlul popula\iilor de d`un`tori, organisme modificate genetic) - sunt 
prezentate numai direc\iile care au leg`tur` direct` cu biodiversitatea
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Tabelul 2.4.
Coresponden\a dintre diversele strategii elaborate la nivel global, regional ]i local

1. World Conservation
Strategy
(IUCN/UNEP/WWF)

2. Strategy for
Sustainable Living
(IUCN/UNEP/WWF)

3. Agenda 21
(UNCED)

1. EU Strategy for Sustainable
Development

2. EU Biodiversity Strategy and
Action Plans

1. Strategia Na\ional` ]i Planul de Ac\iune privind
Conservarea Diversit`\ii Biologice ]i Utilizarea Durabil`
a Componentelor Sale

2. Planurile Regionale de Ac\iune pentru Protec\ia Mediului
la nivel de regiuni (PRAM), Planuri Locale de Ac\iune
pentru Protec\ia Mediului la nivel de jude\e (PLAM)

3. Strategia de Dezvoltare Durabil` a Zonei Montane
(proiect de HG, cf. Legea Muntelui nr. 347/2004)

4. Strategia privind organizarea activit`\ii de îmbun`t`\ire
]i exploatare a paji]tilor la nivel na\ional, pe termen
mediu ]i lung (OMAAP 226/2003)

5. Strategia na\ional` de  con]tientizare public` în
domeniul conserv`rii biodiversit`\ii

Forest Principles (CDB) EU Forestry Strategy Strategia de dezvoltare a silviculturii din România 

Global Strategy for
Plant Conservation
(COP VI/9, 2002)

European Plant Conservation
Strategy

Strategia na\ional` a sectorului de plante medicinale ]i
aromate (în curs de elaborare, cf. Legii 491/2003)

FAO Code of Conduct
for Responsible
Fisheries

1. A strategy for the sustainable deve-
lopment of European Aquaculture

2. Action Plan for biodiversity fisheries

Strategia na\ional` în domeniul protej`rii fondului piscicol
]i gestion`rii durabile a acestuia

Global
Regional 

(Uniunea European`)
Local/Na\ional

Echipa BioPlatform urmeaz` s` sprijine elaborarea Platformei Na\ionale privind Biodiver-
sitatea. Comitetul Na\ional va coordona elaborarea ]i implementarea obiectivelor BioPlatform în
Romania. Scopul Comitetului este de a dezvolta Strategia român` pentru cercetare în domeniul
biodiversit`\ii, promovat` de EBPRS ]i BioPlatform.

Foaia de drum privind Conservarea Naturii în România a fost elaborat` în iulie 2003 ]i pre-
zint` pa]ii ce trebuie urma\i pentru accelerarea aplic`rii acquis-ului comunitar în domeniu, f`r`
perioad` de tranzi\ie.

Alte strategii relevante:
Strategia de dezvoltare durabil` a zonei montane, aprobat` prin HG nr. 1779/2004, conform
art. 21 din Legea muntelui nr. 347/2004;
Strategia na\ional` pentru implementarea ISPA-Mediu. Document strategic al MAPM, mai 2001;
Strategia de dezvoltare a silviculturii, elaborat` de MAPPM în 1995 ]i revizuit` în 2004;
Strategia Ministerului Lucr`rilor Publice, Transporturilor ]i Locuin\ei, disponibil` pe site-ul
ministerului de resort (www.mt.ro) în 2004;
Strategia înv`\`mântului superior românesc pe perioada 2002-2010;
Strategia na\ional` de con]tientizare public` în domeniul conserv`rii biodiversit`\ii
(MAPPM, 2003).

Exemplu privind corelarea necesar` între strategii ]i planuri de ac\iune cu relevan\` pentru
Conven\ia privind Diversitatea Biologic`:
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2.5. Concluzie

{n domeniul conserv`rii biodiversit`\ii ]i utiliz`rii durabile a componentelor acesteia,
legisla\ia, politicile, strategiile, programele ]i planurile, precum ]i institu\iile existente se înscriu,
sub aspect formal, într-un cadru na\ional dezvoltat ]i complex, care ar putea r`spunde imperativului
implement`rii cerin\elor CDB în România. Acest cadru a cunoscut o evolu\ie constant` în ultimii
10 ani, de la momentul ratific`rii Conven\iei. Analiza proiectului se va opri, [ns`, mai mult asupra
aspectelor sau domeniilor lacunare, relief@nd disfunc\ionalit`\ile cadrului prezent, mai ales din
punctul de vedere al capacit`\ilor de interven\ie pentru implementarea cerin\elor Conven\iei.  Este
singura cale de identificare a problemelor prioritare cu cauzele sl`biciunilor c`rora urmeaz` a li se
adresa m`surile de [mbun`t`\ire a capacit`\ilor de interven\ie.
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3.1 Analiza SWOT

Analiza SWOT de mai jos a fost realizat` în urma document`rii ]i interviurilor. De
altfel, analiza SWOT este o tehnic` care se utilizeaz` pentru structurarea discu\iilor de grup pentru
a ob\ine informa\ii de la grupuri. Lucrul cel mai important pentru noi a fost s` [ncuraj`m persoa-
nele s` fie foarte exacte în exprimare. De exemplu, "o slab` coordonare " este o sl`biciune îns` tre-
buie s` vedem ce în\eleg oamenii prin "slab". Mai degrab` ar trebui s` se spun` "liderii nu pot co-
ordona eficace" ceea ce ar fi mai aproape de în\elegerea sl`biciunii.

Punctele tari sunt de regul` realiz`ri, structuri func\ionale. Sl`biciunile reprezint` contrariul
acestora ]i ele sunt caracteristici interne. 

Oportunit`\ile ]i amenin\`rile vin din afara sistemului. De pild`, oportunitatea este ceva care d`
o ]ans` mai mare unui lucru ca acesta s` devin` punct tare, evitându-se o sl`biciune în viitor. Ca s`
lu`m exemplul de mai sus, o oportunitate pentru a ob\ine o coordonare eficace o reprezint` o
instruire de management adaptativ, pentru personal, pentru lideri. 

Amenin\`rile sunt lucruri care ar putea reprezenta o piedic` în calea unei realiz`ri necesare pen-
tru o bun` func\ionare de sistem. De pild`, instabilitatea reglementar` ]i institu\ional` constituie o
amenin\are pentru coordonarea eficient` într-o întreprindere.

Tabelul 3.1.
Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe Oportunit`\i Amenin\`ri

CDB a fost semnat` ]i
ratificat`. Obiectivele mari
ale conven\iei (conservarea
biodiversit`\ii, utilizarea
durabil` ]i distribuirea
echitabil` a beneficiilor
rezultate) se reg`sesc în
strategiile, programele ]i
planurile sectoriale ]i
na\ionale ]i în priorit`\ile
stabilite.

Obiectivele nu se reg`sesc
în totalitate. Nu exist` o
institu\ie care s` coordone-
ze la nivel na\ional strategia
privind implementarea CDB,
\inând cont de cerin\ele ]i
recomand`rile conven\iei ]i
a COP.

Instabilitatea institu\ional`
datorat` reorganiz`rii suc-
cesive a autorit`\ii publice
centrale pentru protec\ia
mediului (de 5 ori în ultimii 3
ani) ]i a G`rzii Na\ionale de
Mediu ]i a altor unit`\i
descentralizate în teritoriu.

Exist` disponibilitatea ]i
interesul pentru a se
implementa cu succes CDB,
în special în vederea
integr`rii în UE.

Necesitatea conform`rii la
Directivele " Habitate " ]i "
P`s`ri " pân` la sfâr]itul
anului 2006.

Aspectul formal poate
deveni dominant în procesul
de implementare a CDB.

Semnalele negative
transmise organismelor
responsabile de
monitorizarea conform`rii la
prevederilor Conven\iilor ]i
Directivelor UE de
formalismul angajamentelor
României.

Considera\ii generale

Capitolul 3. 
EVALUAREA CAPACIT~|II ROMÂNIEI 
DE A R~SPUNDE 
CERIN|ELOR FORMULATE DE CDB
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Puncte tari Puncte slabe Oportunit`\i Amenin\`ri

A fost elaborat cadrul legal
esen\ial pentru implemen-
tarea obiectivelor conven\iei
(Legea cadru 137/1995,
Legea 462/2001), precum ]i
legisla\ia conex` necesar`.

Exist` cadrul institu\ional
necesar pentru atingerea
obiectivelor majore ale
conven\iei.

Obiectivele mari ale CDB se
reg`sesc în planific`rile,
programele na\ionale ]i
strategiile sectoriale ca ]i în
priorit`\ile stabilite pentru
programele de cercetare
na\ionale ]i sectoriale.

Obiectivele referitoare la
biodiversitate sunt destul de
neglijent formulate.

Obiectivele CDB pot fi
corelate cu cerin\ele acquis-
ului comunitar,  în acest
sens existând presiuni din
partea UE.

Nu sunt prev`zute ca
obiective de sine-st`t`toare
în actele normative
distribuirea echitabil` a
beneficiilor.

Men\inerea preocup`rilor
legate de CDB doar în plan
teoretic, declarativ, poate
conduce la situa\ia în care
procesul de implementare a
conven\iei s` r`mân`, [n
final, doar pe hârtie.

Puncte tari Puncte slabe Oportunit`\i Amenin\`ri

Terminologia s-a impus
rapid atât la nivelul actelor
normative (de exemplu
defini\iile date în OUG nr.
236/2000 ]i Legea
462/2001 sunt mai detaliate
]i mai precise fa\` de cele
din CDB, preluând defini\iile
din Directivele UE privind
habitatele ]i p`s`rile), al
institu\iilor ]i al strategiilor ]i
programelor elaborate.

Exist` înc` confuzie sau
interpret`ri gre]ite sau
redundante la nivelul
terminologiei din domeniul
biodiversit`\ii, în special
atunci când acestea sunt
utilizate în specialit`\i ]i
domenii diferite.

Utilizarea corect` ]i unitar`
a termenilor, a]a cum sunt
ei defini\i în conven\ie,
poate simplifica ]i facilita
comunicarea în domeniu.
De altfel, defini\iile din
Directivele Uniunii Europene
sunt obligatorii ]i nu pot fi
r`st`lm`cite.

Acceptarea cu u]urin\` a
terminologiei academice în
actele normative poate
conduce la blocaje,
deorece, se ]tie, rareori se
ajunge la consens între
oamenii de ]tiin\` în acest
domeniu. 

2. Utilizarea termenilor

Puncte tari Puncte slabe Oportunit`\i Amenin\`ri

Institu\ii importante din
România  particip` la
programe interna\ionale sau
regionale de cercetare ]i
monitorizare fie a unor
procese (ex.: reten\ia
carbonului), unit`\i
geografice (ex.: mun\ii
Carpa\i, Marea Neagr`,
bazinul Dun`rean), categorii
de sisteme ecologice (ex.:
zone umede), categorii
taxonomice (ex.: ornito-
fauna, ihtiofauna) sau pe
specii invazive (ex.:
d`un`tori din agricultur`).

Exploatarea unor
componente ale
biodiversit`\ii determinat`
de interese na\ionale dar ]i
de interese de grup (ex.:
exploatarea fondului
forestier), poate avea efecte
negative la nivel regional.

Exist` înc` probleme de
comunicare (ex.: accidentul
de la Aurul Baia Mare) ]i
disponibilitate de cooperare
(ex.: canalul Bîstroe) cu
statele vecine în probleme
de conservare
transfrontalier`.

Integrarea european` va
favoriza colaborarea la nivel
regional ]i va impulsiona
activit`\ile de conservare
(ex.: re\eaua Natura 2000)
]i utilizare durabil` a
resurselor biologice.

Perspectiva cre`rii Re\elei
Ecologice Pan-Europene
(PEEN).

Lipsa unei strategii coerente
corelat` cu politica de
mediu a UE poate conduce
la o colaborare formal` cu
institu\iile ]i organiza\iile
europene ]i interna\ionale.

Inabilitatea de a rezolva
probleme conflictuale
privind conservarea
biodiversit`\ii
transfrontaliere

3. Principiu

1. Obiective
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Puncte tari Puncte slabe Oportunit`\i Amenin\`ri

Existen\a unor programe ]i
proiecte regionale ]i interna-
\ionale, având ]i o baz` legal`
solid`, referitoare la Dun`re -
Coridorul Verde al Dun`rii infe-
rioare (România, Bulgaria,
Ucraina ]i  Moldova), Delta
Dun`rii ]i Prutul inferior (Româ-
nia, Ucraina ]i Moldova),  Ma-
rea Neagr` (România, Bulga-
ria, Turcia, Georgia, Rusia ]i
Ucraina), Mun\ii Carpa\i (toate
\`rile din arcul carpatic).

Cooperarea înregistreaz`
mari sl`biciuni în
comunicare.

Disputa diplomatic` cu
Ucraina privind canalul
Bîstroe denot` o profund`
lips` de comunicare ]i
disponibilitate spre
cooperare.

Se manifest` atât la nivel de
guvern cât ]i la nivel
institu\ional disponibilitatea
pentru colaborare. 

La nivel institu\ional se
constat` fie existen\a unui
monopol, fie o capacitate
redus` de a r`spunde
cerin\elor programelor de
colaborare.

Dotarea precar` a
laboratoarelor exclud
România de la posibilitatea
de a deveni parteneri în
cercetare.

5. Cooperare

Puncte tari Puncte slabe Oportunit`\i Amenin\`ri

Exist` un Comitet intermi-
nisterial pentru coordonarea
integr`rii protec\iei mediului
în strategiile ]i politicile
sectoriale la nivel na\ional
(înfiin\at prin HG nr.
1097/2001, completat prin
HG 1166/2004).

A fost elaborat` din 1996 ]i
revizuit` în 1999 Strategia
Na\ional` ]i Planul de
Ac\iune privind Conservarea
Diversit`\ii Biologice ]i
Utilizarea Durabil` a
Componentelor Sale.

Au fost elaborate ]i sunt în
curs de elaborare Planurile
Regionale de Ac\iune pentru
Protec\ia Mediului la nivel de
regiuni (PRAM), Planuri
Locale de Ac\iune pentru
Protec\ia Mediului la nivel de
jude\e (PLAM) sau ora]e:

- 3 PRAM pentru Regiunile
Sud-Muntenia, Nord-Vest
]i Centru

- 27 PLAM

Strategia Na\ional` ]i Planul
de Ac\iune privind Conserva-
rea Diversit`\ii Biologice ]i
Utilizarea Durabil` a Compo-
nentelor Sale nu a fost actua-
lizat` ]i nici nu a fost adoptat
printr-un act normativ, pentru
a-i conferi for\` juridic`.

Nici una din celelalte strategii
elaborate de guvern ]i
înaintate Secretariatului CDB
de c`tre România în al doilea
Raport Na\ional (ex. Stra-
tegia Protec\iei Mediului,
Strategia Na\ional` de Dez-
voltare Durabil`, Strategia
pentru Dezvoltarea Durabil`
a P`durilor) nu au fost adop-
tate prin Hot`râre de Guvern.

Prevederile Strategiei au
r`mas la nivel teoretic, nu
exist` coordonare ]i
comunicare între institu\iile
abilitate ]i nici resursele
financiare necesare. 

PLAM-urile ]i PRAM-urile nu
se concretizeaz` întotdeauna
în m`suri clare, realizabile, iar
institu\iile partenere nu sunt
stimulate s` se adapteze la
cerin\ele acestor planuri.

Strategiile elaborate ]i
Planurile de Ac\iune pentru
Protec\ia Mediului pot
stimula dezvoltarea cadrului
juridic ]i institu\ional ]i pot fi
folosite ca linii directoare în
implementarea cerin\elor
CDB, mai ales la presiunea
UE.

Domin` aspectul formal ]i
declarativ în defavoarea
m`surilor concrete care,
chiar când sunt aplicate,
aceasta se face deseori cu
întârziere.

Lipsa de determinare a
autorit`\ilor de a promova
m`surile de conservare ]i
utilizare durabil` a
resurselor biologice
existente în PLAM-uri.

6. M`suri generale pentru consevare ]i utilizare durabil`

Puncte tari Puncte slabe Oportunit`\i Amenin\`ri

Autoritatea central` de me-
diu, prin Directoratul pentru
Biodiversitate ]i Biosecurita-
te, are în vedere întreg terito-
riul geografic al României.

Reglement`rile prin interme-
diul tratatelor la nivelul Mi-
nisterului Afacerilor Externe.

4. Domeniul de aplicare
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Puncte tari Puncte slabe Oportunit`\i Amenin\`ri

Exist` o baz` legislativ`
solid` (Legea mediului nr.
137/1995, OUG nr. 236/2000;
Legea 462/2001; HG nr.
918/2002; OM nr. 860/2002;
OUG nr. 202/2002; Legea
apelor nr. 107/1996 completa-
t` de Legea nr. 310/2004).

Inventarierea sistemelor eco-
logice a fost realizat` în ca-
drul programului Corine
Biotope ]i Land-cover iar in-
ventarierea speciilor se afl`
într-un stadiu satisf`c`tor. Se
afl` în derulare programe im-
portante în domeniu (ex.:
Fauna Europaea ]i Romanian
Biodiversity Conservation
Management Project).

Sunt cunoscute ]i inventariate
principalele categorii de pro-
cese ]i activit`\i cu impact
negativ. 

Au fost elaborate sectorial mai
multe Liste Ro]ii (ex.: pentru
Delta Dun`rii, plante
superioare, fluturi de zi, mun\ii
Carpa\i, jude\ul Ia]i).

Exist` baze de date
func\ionale care pot fi utilizate
ca model (ex.: cea referitoare
la Rezerva\ia Biosferei Delta
Dun`rii, men\inut` la Institutul
Na\ional de Cercetare ]i
Dezvoltare Delta Dun`rii;
precum ]i cea de la nivelul
Regiei Na\ionale a P`durilor).

Lipse]te un Program
Na\ional de Taxonomie.

Inexisten\a unui centru
na\ional care s` culeag` ]i
s` stocheze rezultatele
cercet`rilor ]i s` elaboreze
metodologia necesar`
pentru inventarierea
componentelor
biodiversit`\ii.

Insuficienta finan\are face
ca institutele de cercetare,
universit`\ile ]i muzeele s`
nu î]i poat` dezvolta
colective de lucru puternice
pe probleme de inventariere
a componentelor
biodiversit`\ii.

Multe din datele disponibile
]i utilizate sunt vechi, uneori
eronate ]i necesit`
actualizare.

Exist` o re\ea de institute
de cercetare ]i muzee pe
întreg teritoriul \`rii iar
numeroase institu\ii de
înv`\`mânt superior
preg`tesc speciali]ti în
domeniu.

Atragerea unor programe
interna\ionale cu
component` de asisten\` ]i
de investi\ii pentru
realizarea programului
na\ional de taxonomie.

Identificarea componentelor
biodiversit`\ii nu se
reg`se]te ca prioritate în
nici o strategie, plan sau
program guvernamental. 

Inexisten\a unei inventarieri
a componentelor
biodiversit`\ii poate
determina imposibilitatea
protej`rii anumitor
elemente, poate întârzia sau
perverti aplicarea legisla\iei
în domeniu ]i poate
îngreuna activitatea de
sanc\ionare a actelor ce
cauzeaz` prejudicii.

Puncte tari Puncte slabe Oportunit`\i Amenin\`ri

Exist` programe sectoriale la
nivel na\ional ce monitori-
zeaz` o serie de componente
ale biodiversit`\ii (ape conti-
nentale ]i litorale marine,
p`duri, paji]ti, unele specii de
p`s`ri, fluturi, pe]ti, mamifere
sau specii invazive sau
d`un`toare).

Lipse]te un Program
Na\ional de Monitoring
Integrat.

Datele existente nu sunt
întotdeauna de calitate ]i
sunt greu accesibile
factorilor interesa\i.

Exist` o re\ea de institute
de cercetare, muzee  ]i
institu\ii de înv`\`mânt su-
perior ce preg`tesc specia-
li]ti în domeniu care poate fi
implicat` în programul na\io-
nal de monitoring integrat.

Programe interna\ionale cu
componenta de asisten\` ]i
de investi\ii pentru rea-
lizarea programului na\ional
de monitoring integrat.

Elaborarea formal`, sub
presiunea integr`rii în UE, a
unui program de monitoring
integrat generos sub
raportul inten\iilor, dar
neaplicabil tehnic ]i
financiar.

7. Identificare ]i monitorizare
a) Identificare

7. Identificare ]i monitorizare
a) Monitorizare



Autoevaluarea capacit`\ii 
na\ionale pentru managementul global al

mediului în România

57
Raport de evaluare tematic` privind implementarea 

CONVEN|IEI CADRU A NA|IUNILOR UNITE PENTRU DIVERSITATE BIOLOGIC~

Puncte tari Puncte slabe Oportunita\i Amenin\`ri

Au fost îndeplinite o serie de
etape obligatorii: promulgarea
Legii nr. 214/2002 referitoare
la OMG, a fost înfiin\at
Institutul de Stat pentru
Testarea ]i Inregistrarea
Soiurilor, a fost înfiin\at`
Comisia pentru Securitate
Biologic` în cadrul MAPDR.
Exist` un program finan\at de
UNDP ]i GEF pentru
'Dezvoltarea Cadrului Na\ional
de Biosecuritate pentru
România'.

Nu exist` un organism inde-
pendent care s` controleze ac-
tivit`\ile de inginerie genetic`;
unii dintre membrii Comisiei
pentru Securitate Biologic` se
afl` în conflict de interese.
Unele dintre soiurile modificate
genetic cultivate în România nu
sunt aprobate de c`tre UE, a-
cestea trebuind s` fie retrase
de pe pia\` pân` cel târziu în
2008, costurile estimate fiind
considerabile.
OMG nu sunt percepute ca o
problem` real` în România, de]i
sunt cultivate pe scar` indus-
trial` de aproape un deceniu.
Comunitatea ]tiin\ific` româ-
neasc` nu este informat` co-
rect despre problemele legate
de biosecuritate.

Continuarea, f`r`
discern`mânt, în lipsa unei
legisla\ii secundare
explicite, a comer\ului cu
OMG ]i a cultiv`rii acestora
în flagrant` contradic\ie cu
prevederile de agicultur`
biologic`.

8. Conservare in situ
8g. Organisme modificate genetic

Puncte tari Puncte slabe Oportunit`\i Amenin\`ri

A fost elaborat` legisla\ia
cadru (Legea 462/2001 ce
completeaz` OU 236/2000
privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habita-
telor naturale, a florei ]i faunei
s`lbatice) precum ]i cea
conex` (ex.: HG nr. 230/2003
privind delimitarea rezerva\i-
ilor biosferei, parcurilor na\io-
nale ]i parcurilor naturale ]i
constituirea administra\iilor
acestora precum ]i Ordinul
MAPAM nr. 850/2003 privind
procedura de încredin\are a
administr`rii sau de atribuire a
custodiei ariilor naturale
protejate).
Au fost elaborate sau sunt în
curs de elaborare planurile de
management pentru parcurile
na\ionale ]i parcurile naturale.
Exist` în dezbatere un proiect
de hot`râre de Guvern privind
instituirea regimului de arie
natural` protejat` pentru noi
zone.
A fost finan\at` o serie de
programe axate pe conserva-
rea unor specii periclitate (ex.:
carnivore mari, dropie, delfini,
vipera de step`, asprete).
Sunt promovate programe de
refacere a p`durilor de c`tre
RNP.

Intârzieri în elaborarea nor-
mativelor ]i a structurilor
administrative pentru toate
ariile protejate existente.
Lipsesc planurile de manage-
ment ]i regulamentele ariilor
naturale protejate aprobate
de autorit`\ile competente,
excep\ie f`când Rezerva\ia
Biosferei Delta Dun`rii. Capa-
citate limitat` la nivel institu-
\ional datorit` insuficien\ei
resurselor umane (ex.: la ni-
vel de APM num`rul persoa-
nelor care se ocup` de biodi-
versitate este în medie de 2).
Abordarea sectorial` actual`
reflectat` de structura orga-
nizatoric` pe compartimente
distincte nu favorizeaz` inte-
grarea aspectelor conserv`rii
biodiversit`\ii ]i utiliz`rii du-
rabile a componentelor sale,
cu atât mai mult cu cât fluxul
de date ]i informa\ii între
compartimente este redus.
{n conservare domin` aspec-
tele formale, majoritatea ariilor
naturale protejate încadrându-
se în categoria “paper parks”
(arii protejate pe hârtie).
Sunt propuse numeroase noi
arii protejate, ceea ce a provo-
cat o adevarat` 'întrecere' în-
tre organiza\ii pentru propune-
rea spre includere, frecvent
f`r` o fundamentare ]i/sau a-
naliz` de fezabilitate adecvat`.

Presiunea UE pentru
închiderea capitolului 22;
directivele 'Habitate' ]i
'P`s`ri', f`r` perioad` de
tranzi\ie.
Instruirea frecvent` a staff-
ului ANPM ]i ARPM, în
cadrul unor proiecte ale UE
]i BM.
Dou` ini\iative recente
(Coridorul Verde al Dun`rii
inferioare ]i Conven\ia
Carpatic`) aduc o abordare
la nivel regional ]i pot în
perspectiv` atrage fonduri
externe însemnate, pentru
suprafe\ele din România.

Neaplicarea
corespunz`toare sau izolat`
a prevederilor legale privind
conservarea in situ, inclusiv
a celor referitoare la
construc\ii.

8. Conservare in situ
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Puncte tari Puncte slabe Oportunit`\i Amenin\`ri

Se recunoa]te tot mai
frecvent importan\a speciilor
invazive ]i necesitatea
studierii acestora ]i a
elabor`rii unor mijloace de
informare, prevenire ]i control.

Exist` înc` o slab` colabo-
rare interstatal` în vederea
elabor`rii unor strategii, pro-
grame ]i planuri pentru pre-
venirea, avertizarea rapid`
]i controlul speciilor str`ine,
de]i impactul acestora este
uneori devastator (ex. im-
pactul lui Mnemiopsis leydi
în Marea Neagr`). De]i ba-
zinul hidrografic dun`rean
este acum conectat prin in-
termediul unui canal cu
Rinul, nu exist` nici un pro-
gram care s` monitorizeze
speciile invazive.

Personalul din punctele de
frontier` ]i vam` nu este
preg`tit pentru prevenirea
intr`rilor de specii str`ine
(nu exist` nici personal ca-
lificat nici determinatoare).

Punctele de intrare în \ar`
(v`mi, aeroporturi, porturi)
nu sunt monitorizate pentru
identificarea speciilor
poten\ial invazive.

Utilizarea informa\iilor ]i
experien\ei existente din
sistemele europene ]i nord-
americane de monitorizare,
prevenire, detectare rapid`
]i control a speciilor
invazive.

Slaba informare ]i de
comunicare între institu\ii ]i
organiza\ii ca ]i lipsa de
exigen\` la controalele
vamale pot duce la
continuarea procesului de
introducere voit` a speciilor
exotice poten\ial invazive în
România.

8. Conservare in situ
8g. Specii str`ine

Puncte tari Puncte slabe Oportunit`\i Amenin\`ri

A fost elaborat` legisla\ia
necesar` (Legea 191/2002
privind gr`dinile zoologice ]i
acvariile publice).

Exist` o serie de m`suri
stimulative pentru
conservarea patrimoniului
genetic al animalelor
domestice (HG 1037/2000 ]i
1041/2000).

Gr`dinile zoologice,
acvariile publice ]i gr`dinile
botanice din România sunt
subdimensionate ]i
subfinan\ate ]i nu contribuie
practic la conservarea ex
situ, fiind mai degrab`
d`un`toare deoarece
extrag, în mod p`gubitor,
animale din natur`.

Legisla\ia intern` actual`
este s`rac` în dispozi\ii
speciale privind
conservarea ex situ care nu
este considerat` o prioritate.

Reorientarea gr`dinilor
zoologice, acvariilor publice
]i gr`dinilor botanice din
România spre programe de
conservare ex situ ]i
utilizarea infrastructurilor
existente pentru atragerea
de fonduri ]i ini\ierea unor
programe de conservare.

Gr`dinile botanice se afl`
într-o re\ea interna\ional` a
Gr`dinilor Botanice.

Colectarea excesiv` a unor
specii în vederea
comercializ`rii ulterioare, în
special prin re\eaua de 'pet
shopuri' (ex. broa]te
\estoase, vipere, p`s`ri
cânt`toare), care ar putea
conduce la dispari\ia unor
specii amenin\ate înainte ca
s` se poat` asigura
conservarea lor ex situ.

9. Conservare ex situ
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Puncte tari Puncte slabe Oportunit`\i Amenin\`ri

Au fost promulgate o serie de
legi cadru esen\iale ]i legisla-
\ie conex`, cum ar fi: Legea
Mediului (nr. 137/1995), Le-
gea Apelor (nr. 107/1996) mo-
dificat` ]i completat` de Le-
gea nr. 310/2004 conform ce-
rin\elor Directivei Cadru Ape a
UE, Codul Silvic (Legea nr.
29/1996) completat de OG nr.
96/1998, aprobat` prin Legea
nr. 141/1999 ]i modificat` prin
Legea nr. 75/2002, Legea
Fondului Funciar (nr. 18/1991),
Legea îmbun`t`\irilor funciare
(nr. 84/1996), Legea nr.
191/2001 privind fondul pis-
cicol ]i acvacultura modificat`
]i completat` prin Legea nr.
298/2004, Legea Fondului
Cinegetic ]i a Protec\iei Vâ-
natului (nr. 103/1996) etc.
A fost înfiin\at` Garda Na\iona-
l` de Mediu (HG nr. 603/2004).
A fost elaborat` din 1996 ]i
revizuit` în 1999 Strategia
Na\ional` ]i Planul de Ac\iune
privind Conservarea Diversi-
t`\ii Biologice ]i Utilizarea Du-
rabil` a Componentelor Sale.
Au fost elaborate PLAM-uri ]i
PRAM-uri la nivelul teritoriului
(jude\e ]i regiuni) ]i se urm`-
re]te integrarea acestora la
nivel na\ional.
Exist` în câteva strategii sec-
toriale prevederi referitoare la
gestionarea durabil` a compo-
nentelor diversit`\ii biologice.
Exploatarea resurselor biolo-
gice demareaz`, în bun` par-
te, pe baza studiilor efectuate
de institu\ii de specialitate.

Lipsa implement`rii
adecvate a regimurilor de
protec\ie ]i dispropor\ia între
frecven\a actelor care
încalc` regimurile speciale
de protec\ie (în special în
cazul regimului silvic) ]i
frecven\a sanc\iunilor
aplicate.
Nu exist` o abordare
integrat` la nivelul
executivului, nici o
cooperare ]i colaborare
interministerial` sau chiar
interdepartamental`
eficient`.
Interesele economice, în
special cele pe termen
scurt, sunt predominante în
raport cu cele de
conservare.
Multe din obiectivele
men\ionate în strategiile
sectoriale nu sunt înso\ite
de ac\iuni sau m`suri
concrete.

Elaborarea unui Cod al
Biodiversit`\ii care s`
cuprind` dispozi\iile cheie
din diversele acte normative
ar reprezenta un sistem
coerent de reglementare al
utiliz`rii durabile a diversele
componente ale
biodiversit`\ii.
Modelul cadrului institu\ional
din UE precum ]i cererea
sporit` de produse
ecologice ar putea favoriza
revigorarea metodelor
tradi\ionale de utilizare
durabil` a resurselor. 

Pasivitatea autorit`\ilor
centrale fa\` de problemele
reale.
Superficialitatea ]i
iresponsabilitatea cu care
se dimensioneaz`
activit`\ile de valorificare a
resurselor biologice
naturale.

10. Utilizarea durabil` a componentelor diversit`\ii biologice

Puncte tari Puncte slabe Oportunit`\i Amenin\`ri

Sunt prev`zute o serie de m`-
suri stimulative prin lege (Le-
gea 136/1995, art. 35 ]i 65,
OUG nr. 236/2000 art. 23,
Codul Silvic art. 65 ]i 66,
Legea nr. 103/1996, Legea
82/1993 art. 8 ]i art. 10, OUG
nr. 81/1998 etc.).
Cererea sporit` de produse
ecologice ce stimuleaz` men-
\inerea practicilor tradi\ionale. 

Lipsa altor mecanisme juridice
care s` asigure sprijinul mate-
rial din partea autorit`\ilor ]i
institu\iilor publice, altele decât
sub forma recompenselor, pen-
tru persoanele private care ad-
ministreaz` bunuri aflate sub
regim special de protec\ie.
Folosirea incorect` a no\iunii
de drept de preemp\iune, în loc
de drept de preferin\`/prioritate
la încheierea unui contract, în
cazul contractelor de adminis-
trare sau gestionare ori de con-
cesionare, deoarece în aceste
cazuri nu se transfer` proprie-
tatea asupra unui bun. Nu este
prev`zut` o procedur` special`
pentru a garanta respectarea
acestor drepturi.

Validarea în practic` a
mecanismelor de stimulare
existe în UE; ele sunt
aplicabile.

Dezinteresul persoanelor
fizice sau juridice, în
calitatea lor de adminis-
tratori sau de gestionari ai
biodiversit`\ii, pentru con-
servare, datorat în principal
ritmului lent de trecere la
m`suri stimulative reale.

11. M`suri stimulative

Raport de evaluare tematic` privind implementarea 
CONVEN|IEI CADRU A NA|IUNILOR UNITE PENTRU DIVERSITATE BIOLOGIC~
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Puncte tari Puncte slabe Oportunit`\i Amenin\`ri

O serie de legi stabilesc res-
ponsabilit`\ile pentru
promovarea programelor de
cercetare ]i elaborarea de
studii (Legea 136/1995 art. 4;
OUG nr. 236/2000; OUG nr.
202/2002; Legea nr. 82/1993;
OM 322/2000; Legea nr.
103/1996).

Exist` o re\ea puternic` în
teritoriu de institute de
cercetare (Institutul Na\ional
de Cercetare-Dezvoltare
pentru Protec\ia Mediului,
înfiin\at prin HG nr. 337/1999;
Institutul Na\ional de
Cercetare-Dezvoltare Marin`
'Grigore Antipa'; Institutul
Na\ional de Cercetare-
Dezvoltare 'Delta Dun`rii',
precum ]i re\eaua de institute
de cercetare coordonate de
Academia Român` ]i de
ministerele de profil), muzee
de ]tiin\ele naturii precum ]i
centrele de cercetare din
cadrul institu\iilor de
înv`\`mânt superior.

Exist` un num`r de 256 ONG
de mediu cu bilan\ anual, din
care 54 au desf`]urat ]i /sau
desf`]oar` programe de
educa\ie ]i ac\iune pentru
conservarea componentelor
biodiversit`\ii.

Institutele ]i organiza\iile din
România au început s`
acceseze fonduri
interna\ionale: US AID prin
programul Romanian-
American Sustainable
Partnership; EU prin
programele Phare, Life-Mediu
]i Life-Natura, Programele
Cadru; Banca Mondial`; GEF,
UNDP; ONG interna\ionale
cum ar fi WWF, REC, Rufford
Foundation etc.; precum ]i
granturile oferite de conven\ii
(ex. Ramsar).

Prioritatea implement`rii
articolului 12 este sc`zut`
în România, sumele
destinate cercet`rii sunt, în
general, reduse.

Capacitatea institu\ional` de
a atrage fonduri externe
este redus`. Participarea
României la programele
cadru ale UE este redus`.

Nu exist` înc` o strategie
na\ional` de cercetare ]i o
list` unitar` de teme
prioritare ceea ce duce la
disiparea resurselor
existente în programe
redundante.

Subfinan\area cronic` face
ca slujbele în cercetare s`
nu fie atractive astfel c`
personalul acestor institu\ii
este fluctuant.

Exist` o slab` comunicare
între cercet`tori ]i institute
de cercetare ]i o foarte
slab` vizibilitate a cercet`rii
române]ti pe plan
interna\ional.

Utilizarea fondurilor special
constituite prin lege, precum
Fondul pentru Mediu,
Fondurile de vân`toare ]i
altele pentru a asigura
finan\area unor proiecte ]i
programe de cercetare ]i
instruire.

Finan\are sporit` din partea
UE ]i posibilit`\ile sporite de
colabor`ri interna\ionale.

Dificultatea adapt`rii
legisla\iei ]i a deciziilor
administrative, a strategiilor,
programelor sau planurilor
de ac\iune la starea de fapt
]i la problemele existente
cu privire la conservarea ]i
utilizarea durabil` a
componentelor
biodiversit`\ii.

Salarizarea insuficient` a
personalului implicat în
activit`\i de cercetare ]i
instruire poate periclita
viitorul acestor institu\ii prin
plecarea personalului bine
preg`tit spre alte domenii
mai bine pl`tite sau
emigrare.

Decuplarea cercet`rii de
func\ia ei social`.

12. Cercetare ]i instruire
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Puncte tari Puncte slabe Oportunit`\i Amenin\`ri

S-au f`cut progrese însemna-
te în domeniul accesului liber
la informa\ia de mediu ]i con-
sultarea publicului la luarea
deciziilor administrative (Le-
gea nr. 544/2001 privind libe-
rul acces la informa\iile de in-
teres public; Legea nr. 86/2000
privind ratificarea Conven\iei
de la Aarhus ce asigur` liberul
acces la informa\ia de mediu).

Au fost elaborate Strategia
Na\ional` de Con]tientizare
Public` în Domeniul Conser-
v`rii Biodiversit`\ii (FIMAN
2003) precum ]i Strategia
pentru Inv`\`mântul Româ-
nesc pe perioada 2002-2010.

A fost înfiin\at` în 1994
Asocia\ia Român` a Ziari]tilor
de Mediu, care num`r` în
prezent peste 100 membri.

Exist` numeroase institute de
înv`\`mânt, publice ]i private,
care preg`tesc speciali]ti în
domeniile biologiei, ecologiei
]i protec\iei mediului.

Exist` premizele dezvolt`rii
unor programe na\ionale de
înv`\`mânt la distan\`.

ONG de mediu sunt active de
mul\i ani în domeniul educ`rii
]i con]tientiz`rii publice.

Interesul autorit`tilor este
sc`zut, iar resursele alocate
pentru realizarea de progra-
me de educare ]i informare
sunt limitate.

Nu exist` o strategie comun`
între MMGA ]i MEC în vede-
rea aplic`rii acestei cerin\e.

Programele educa\ionale sunt
supraînc`rcate ]i din ele
lipsesc activit`\ile practice iar
baza materil` este dep`]it`.

Subfinan\area cronic` prelun-
git` ]i desconsiderarea pro-
cesului educa\ional au dus la
sc`derea continu` a calit`\ii în
acest domeniu. Pe lâng` lipsa
resurselor financiare se con-
tureaz` ]i un deficit de perso-
nal bine preg`tit.

Educa\ia ]i con]tientizarea
au devenit scopuri mai
degrab` formale.

A avut loc o proliferare a ins-
titu\iilor de înv`\`mânt supe-
rior în teritoriu ceea ce duce
la o diluare a calit`\ii proce-
sului de înv`\`mânt, dublat`
]i de procesul de reorgani-
zare a sistemului educa\ional
care este haotic. {n ansamblu
se poate afirma c` înv`\`-
mântul superior din România
nu a reu]it s` se adapteze la
economia de pia\` ]i la
realit`\ile contemporane.

Utilizarea finan\`rii externe
(ex.: Banca Mondial`,
fondurile UE) pentru
dezvoltarea ]i
implementarea unor
asemenea m`suri.

Accesul sporit la internet ]i
diversificarea resurselor
disponibile pe internet.

Atractivitatea componentelor
biodiversit`\ii pentru public.

Inexisten\a unei reale
con]tiin\e a colectivit`\ii ]i a
percep\iei c` aceasta poate
influen\a deciziile autorit`\ii.

Starea material` precar` a
numeroase colectivit`\i
determin` dezinteresul
acestora pentru informare ]i
participarea la activit`\i de
consultare, ceea ce duce la
apari\ia unui mediu ostil
pentru activit`\ile de
conservare ]i utilizare
durabil` ce necesit` o
schimbare de atitudine.

Desconsiderarea actului
educativ ce duce la o
degradare continu` a
acestuia ]i m`re]te
decalajul fa\` de UE.

Conservarea biodiversit`\ii
este perceput` ca un
domeniu specializat,
responsabilitatea fiind
transferat` personalului
calificat din domeniu.

13. Educarea ]i con]tietizarea publicului

Puncte tari Puncte slabe Oportunit`\i Amenin\`ri

Legisla\ia na\ional` în dome-
niul evalu`rii impactului de me-
diu (EIA) este avansat`. Se
prevede ]i evaluarea de mediu
pentru planuri ]i programe
(SEA). Au fost transpuse ]i
cerin\ele legislative ale UE (Di-
rectiva EIA ]i Directiva IPPC).
România a ratificat ]i Conven-
\ia de la Espoo privind evalua-
rea impactului asupra mediului
în contextul transfrontier` prin
Legea nr. 22/2001.

Exist` structura institu\ional` la
nivel local ]i central necesar`
pentru coordonarea, realiza-
rea, evaluarea ]i informarea
asupra studiilor de impact (172
societ`\i comerciale de con-
sultan\` ]i 102 persoane fizice
autorizate pân` la data de 13
noiembrie 2004).

Insuficient` preg`tire
profesional` a personalului
din cadrul compartimentului
de reglementare, corup\ia
de la nivelul factorilor de
decizie ]i consultarea
publicului în mod
nereprezentativ conduce la
o abordare preponderent
formal` a actului de
evaluare a impactului.

Impactul asupra
componentelor biodiversit`\ii
este cel mai adesea
subevaluat, fiind frecvent
estimat pe baza unor surse
bibliografice vechi,
fragmentare ]i nu în urma
unor investig`ri ]i
m`sur`tori în teren.

Utilizarea rezultatelor
proiectului bilateral eleno-
român privind aplicarea
Conven\iei de la Espoo
(www.nomosphysis.org.gr).

Exist` resursa uman`
calificat` pentru aprecierea
impactului asupra
componentelor
biodiversit`\ii.

Crearea unui centru na\ional
independent pentru activit`\i
consultative ]i de instruire.

Nerespectarea consult`rii în
cazul impactului
transfrontalier.

Superficialitatea acord`rii
licen\elor de valorificare a
resurselor biologice.

Lipsa de interes la nivel
central, institu\ional ]i chiar
la nivelul publicului privind
importan\a daunelor
provocate componentelor
biodiversit`\ii.

14. Evaluarea impactului ]i reducerea efectelor negative
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Puncte slabePuncte tari Oportunit`\i Amenin\`ri

România a ratificat Protocolul
de la Cartagena iar în prezent
UNDP desf`]oar` un proiect
pentru dezvoltarea cadrului na-
\ional de biosecuritate pentru
România.

A fost adoptat` OUG nr.
49/2000 aprobat` cu modific`ri
]i complet`ri prin Legea nr.
214/2002 ce reglementeaz`
regimul organismelor modificate
genetic (OMG) ]i utilizarea lor.
A fost înfiin\at` Comisia pentru
Securitate Biologic`, autoritate
]tiin\ific` cu rol consultativ.

Exist` o infrastructur` institu\io-
nal` puternic` în domeniul sil-
viculturii, zootehniei ]i agricul-
turii, dublat` de institu\ii de în-
v`\`mânt superior ce preg`tesc
speciali]ti în domeniu.

Lipsesc reglement`rile
specifice în domeniu. Nu
exist` m`suri legislative de
aplicare a punctelor 5 ]i 6.

Conform celui de-al doilea
raport na\ional, prioritatea
implement`rii acestui articol
]i resursele alocate sunt
reduse. 

Mai multe institute de
specialitate au fost închise
sau reprofilate.

Resursele genetice ale
României sunt doar par\ial
cunoscute, iar exportul de
resurse genetice este greu
de controlat din cauza lipsei
unor instrumente de lucru
accesibile organelor de
control vamale.

Poten\ialul ridicat în resurse
naturale ]i umane fac din
România un partener
valoros.

Cu investi\ii moderate se
pot salva, men\ine ]i
exploata soiurile ]i rasele
na\ionale.

Presiunea din partea UE
poate determina
con]tientizarea valorii
resurselor biologice.

OMG prezint` un risc
ridicat, subestimat în
prezent.

Invazia de semin\e ]i rase
noi, mai productive, dar
neadaptate condi\iilor
locale, poate duce la
pierderi ireversibile ale
patrimoniului genetic
na\ional.

Se contureaz` o lipsa acut`
de speciali]ti.

15. Accesul la resurse genetice
19. Administrarea biotehnologiei ]i repartizarea beneficiilor

Puncte tari Puncte slabe Oportunit`\i Amenin\`ri

A fost promovat` legea
dreptului de autor nr. 8/1996, cu
modific`rile ]i complet`rile
ulterioare,  legea privind bre-
vetele de inven\ii nr. 64/1991 ]i
legea m`rcilor ]i denumirilor de
origine nr. 84/1998.

Exist` interes pentru biotehnolo-
gii, personal calificat ]i institute
de specialitate. Programele na\io-
nale (ex.: Biotech) ]i interna\io-
nale de cercetare au permis dez-
voltarea unor nuclee de cercetare
competitive la nivel mondial.

Lipsa unor reglement`ri
specifice care s` permit`
aplicarea întocmai a
prevederilor art.16.

Baza material` din
institutele de cercetare este
în general dep`]it` ]i uzat`
moral; transferul tehnologic
din cercetare în industrie
este aproape inexistent.

Posibilit`ti de integrare în
re\elele de cercetare
europene.

Lipsa legisla\iei specifice, în
particular acorduri specifice
cu alte state, determin`
limitarea accesului la
tehnologie ]i a transferului
de tehnologie pentru
România.

Dependen\a sporit` de
tehnologii importate, uneori
în detrimentul celor
autohtone.

16. Accesul la tehnologie ]i transferul de tehnologie

Puncte tari Puncte slabe Oportunit`\i Amenin\`ri

Conven\ia de la Aarhus a im-
pus administra\iei centrale ]i
locale mai mult` transparen\`.
Internetul a permis transferul, ac-
cesarea rapid` ]i cu costuri mi-
nime a informa\iei precum ]i ac-
cesul la bazele de date existente.
Crearea re\elei BioPlatform -
Romanian National Platform for
Biodiversity (finan\at` de UE)
permite conectarea institu\iilor,
organiza\iilor ]i speciali]tilor din
\ar` între ei ]i cu re\ele similare
din ale \`ri europene
ONG de mediu au ini\iat o serie
de re\ele de informare care
transmit ]i date referitoare la
biodiversitate.

Absen\a unei ini\iative
na\ionale pentru crearea
unor baze de date
opera\ionale, accesibile
publicului. Institu\iile publice
de\in`toare de date ]i
informa\ii nu consider` c`
acestea sunt ]i informa\ii
publice. 

Atitudini de monopol fa\` de
date ob\inute din banii
publici.

Lipsa unei comunic`ri reale
între persoanele ]i institu\iile
interesate.

Dezvoltarea unor re\ele eu-
ropene ]i a unor baze de
date unitare, în formate
compatibile (ex.: IBIS).

Accesibilitatea sporit` a Sis-
temului Geografic Informa-
\ional (GIS) ]i sporirea apli-
cabilit`\ii acestuia în gestio-
narea ]i vizualizarea datelor
de biodiversitate.

Presiunile sporite din partea
societ`\ii civile pentru apli-
carea legii privind accesul la
infoma\iile de interes public.

Disponibilitatea sporit` a
informa\iilor de mediu în
re\elele europene.

Lipsa unei percep\ii corecte
asupra dreptului de autor
privind datele de
biodiversitate.

Lipsa acordurilor specifice
cu alte state conduce la
limitarea schimbului de
informa\ii, inclusiv cu
repercusiuni asupra
procedurii EIA în context
transfrontalier.

O serie de date ]i informa\ii
sunt stocate dar nu sunt tri-
mise pe un canal de infor-
mare ceea ce duce la pier-
derea în timp a valorii lor.

17. Schimbul de informa\ii
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Puncte tari Puncte slabe Oportunit`\i Amenin\`ri

Au fost desemnate puncte
focale na\ionale pentru CDB
]i pentru Protocolul de la
Cartagena.

Se afl` în derulare o serie de
programe ]i proiecte de
cercetare în colaborare (ex.
Marea Neagr`, Dun`re, Delta
Dun`rii, Mun\ii Carpa\i).

Participarea redus` a insti-
tu\iilor din \ar` la programe
interna\ionale, datorate par-
\ial ]i absen\ei unor structuri
de coordonare ]i sprijin.

Capacitate institu\ional`
redus` fa\` de cerin\ele
impuse de cooperare.

Existen\a unei oferte variate
de colaborare datorate
accesibilit`\ii sporite a
informa\iilor oferit` în
principal de internet.

Slaba performan\` a
cercet`rii române]ti,
subfinan\at` ]i foarte pu\in
prezent` ]i cunoscut` în
mediul ]tiin\ific ]i academic
european ]i interna\ional.

18. Cooperare tehnic` ]i ]tiin\ific`

Puncte tari Puncte slabe Oportunit`\i Amenin\`ri

Au fost realizate evalu`ri
pertinente ale costurilor cerute
de implementarea legisla\iei
europene (aproximativ 4
milioane euro pân` la data
ader`rii pentru inventarierea
siturilor ]i speciilor protejate
existente).

Num`rul personalului de
specialitate din cadrul
ministerelor, inclusiv din
cadrul MMGA este
necorespunz`tor. Cre]terea
numeric` a personalului
angajat s-a realizat ]i prin
transfer în ]i din cadrul
ministerelor cu ocazia
reorganiz`rilor ]i fuziunilor
repetate ale ministerului
mediului ]i agriculturii.
Majorarea semnificativ` a
personalului promis` din
iunie 2004 a Ministerului
Agriculturii, P`durilor, Apelor
]i Mediului nu s-a realizat ]i
a devenit caduc` deoarece
ministerul s-a scindat iar
între timp.

Finan\area este insuficient`,
iar modul de distribuire  a
fondurilor existente nu este
[ntotdeauna echitabil` (din
totalul surselor de 3.778
miliarde lei, 2.895 miliarde
sunt dirijate c`tre Protec\ia
Mediului de la Bugetul
Centralizat de Stat, dar
numai 434 miliarde merg
spre Conservarea Naturii).

Finan\area europeana ]i
interna\ional` sporit`,
precum ]i dezvoltarea unor
programe europene de
înfr`\ire institu\ional`
bilateral` ]i asisten\`
tehnic`.

Lipsa unui fond special
pentru biodiversitate.
Finan\area activit`\ilor din
agricultur` ]i silvicultur`
creaz` impresia c` se
direc\ioneaz` destule
fonduri pentru biodiversitate.  

Dependen\a la nivel
regional ]i local de fondurile
gestionate de la centru.
Lipsa descentraliz`rii
efective poate duce pe
termen mediu ]i lung la
grave disfunc\ionalit`\i,
corup\ie ]i clientelism politic.

Erodarea capacit`\ilor de
educa\ie, cercetare ]i
preg`tire a resursei umane
dac` actualul nivel de
subfinan\are continu`.

20. Resurse financiare
21. Mecanism financiar
39. Reglement`ri financiare provizorii
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3.2. Identificarea preliminar` a problemelor prioritare
Tabelul 3.2.
Problemele prioritare identificate ]i ponderea acestora
(Scara de notare este cuprins` intre 1-5, unde 1 - prioritate minim` ]i  5 - prioritate maxim`
Prin cumulare, rangul de prioritate cel mai mare [l [ntrune]te punctajul cel mai ridicat)

Nr.
crt.

Problemele 
(a]a cum au fost formulate în interviuri, 

chestionare ]i grupurile de lucru)

Scara 
problemei

Nivel de
importan\`

Abilitatea de a r`spunde

Economic Financiar Admi-
nistrativ Legal Voluntar

Rang

Lipsa unor mecanisme juridice/modalit`\i
(altele decât facilita\ile fiscale sau m`surile
compensatorii) care s` asigure avantaje
de ordin material sau social pentru acele
persoane care gestioneaz` bunuri aflate
sub regim special de protec\ie ]i
conservare (restrângerea atribu\iilor
clasice ale propriet`\ii).

1 3 5 4 3 4 5 4 28

Folosirea OMG în România (din ce în ce
mai mult) nu este monitorizat`. 

Impactul speciilor invadatoare este
subestimat.

2 3 3 3 5 5 3 2 24

Evaluarea proiectelor care au impact
semnificativ asupra biodiversit`\ii este
adesea formal`. 

3 3 2 3 3 5 3 3 22

3

Distribu\ia inechitabil` a investi\iilor în
domeniul protec\iei mediului; investi\iile în
domeniul controlului polu`rii ]i/sau degra-
d`rii mediului au prioritate absolut` fa\` de
cele pentru conservarea biodiversit`\ii.

4 3 3 3 4 3 3 22

Nu exist` o eviden\` clar` ]i complet` a
regimului propriet`\ii asupra terenurilor din
interiorul ariilor naturale protejate.

5 2 3 1 4 3 5 4 22

Lipsa legisla\iei secundare pentru punerea
în executare a Protocolului de la
Cartagena ]i a Legii privind OMG.

6 3 4 2 2 3 5 2 21

Sc`derea drastic` a interesului pentru
discipline de baz` ale domeniului bio-
diversit`\ii (ex. entomologia) în unit`\ile de
înv`\`mânt superior de profil.

8 3 5 1 3 3 3 3 21

Nu exist` un Program Na\ional de
Taxonomie ]i un Program Na\ional de
Monitoring Integrat.

9 3 3 3 3 3 3 3 21

Stimulente insuficiente ]i/sau lipsite de
eficacitate pentru popula\iile dependente
de resuse naturale protejate destinate
managementului conservativ

7 3 3 3 4 4 1 3 21

Mecanism de clearing-house nefunc\ional.10 3 3 3 3 3 3 3 21

Lipsa de metodologii/programe la nivel na-
\ional (aprobate de MMGA ]i MEC) prin
care s` se ini\ieze procesul de identificare/
inventariere ]i monitorizare a componen-
telor biodiversit`\ii, conform art. 7 din CDB.

11 3 3 1 3 5 2 3 20

1
Insuficienta finan\are pentru promovarea
cercet`rii destinate conserv`rii
biodiversit`\ii.

12 3 1 5 3 4 3 20

Lipsa unor reglement`ri specifice pentru a
asigura aplicarea prevederilor CDB privind
cooperarea tehnic` ]i ]tiin\ific`.

13 3 4 1 3 3 4 2 20
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Nr.
crt.

Problemele 
(a]a cum au fost formulate în interviuri, 

chestionare ]i grupurile de lucru)

Scara 
problemei

Nivel de
importan\`

Abilitatea de a r`spunde

Economic Financiar Admi-
nistrativ Legal Voluntar

Rang

Raport de evaluare tematic` privind implementarea 
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2
Coordonare ]i cooperare redus` între insti-
tu\ii în vederea stabilirii priorit`\ilor
na\ionale integrate.

14 3 2 3 3 5 2 20

Lipsa legisla\iei secundare care s`
reglementeze criteriile pentru finan\area de
la Fondul pentru Mediu pentru proiectele
ce urm`resc conservarea biodiversita\ii ]i
utilizarea durabil` a componentelor sale.

15 3 4 3 3 2 2 2 19

1
Puternic` instabilitate institu\ional` (la nivel
organiza\ional, incluzând structurile de
mediu) reflectat` ]i la nivel individual.

16 3 1 3 3 5 3 19

Slaba implicare public`.17 3 2 1 5 3 1 2 19

Lipsa de transparen\a a institu\iilor publice
implicate în biodiversitate.18 3 3 1 5 3 1 2 18

Insuficienta alimentare cu date.19 3 2 1 4 4 3 1 18
Nu exist` o strategie na\ional` pentru
cercetare conform cerin\elor articolului 12.20 3 2 3 3 3 3 1 18

1
Capacitatea institu\iilor pentru atragerea de
resurse financiare este insuficient dezvoltat`.21 1 3 3 3 3 3 17

MEC încurajeaz` programe ]colare supra-
înc`rcate ]i nu favorizeaz` activit`\ile
practice, în teren.

22 3 3 1 2 4 2 2 17

Slaba coroborare între reglement`rile din
domeniul conserv`rii naturii ]i legisla\ia
sectorial`.

23 3 4 1 1 2 3 1 15

1
Conflict de competen\e în administrarea
ariilor naturale protejate (mai multe entit`\i
responsabile în acela]i perimetru).

24 3 1 2 2 3 3 15

Sistemul educa\ional neadaptat la nevoile
]i cerin\ele impuse de CDB.25 3 2 3 3 1 1 2 15

Institu\iile centrale cu rol decisiv în aproba-
rea studiilor de impact nu au o viziune
clar` asupra biodiversit`\ii

26 3 2 2 1 3 2 2 15

Comunicare slab` între ministerele
implicate direct sau indirect în conservarea
biodiversit`\ii.

27 3 1 1 1 3 3 2 143 1 1 1 3 3 2 14

Infla\ia legislativ`.28 3 3 1 1 2 2 1 13

Multe institu\ii folosesc în mod gre]it
terminologia privind biodiversitatea. Exist`
interpret`ri gre]ite ale termenilor.
Terminologie complicat`, greu de în\eles
chiar de speciali]ti.

29 3 3 1 1 1 1 1 11

Fragmentarea responsabilit`\ilor ]i obliga\ii
neclare în privin\a unor cerin\e ale CDB
(de exemplu, administrarea resurselor
acvatice este împ`r\it` între ARBDD
pentru Delta Dun`rii, RNP Romsilva pentru
apele de munte, CNAFP pentru Dun`re,
Prut ]i câteva lacuri, AGVPS pentru fon-
duri piscicole concesionate, structurile ma-
nageriale ale ariilor protejate pentru apele
cuprinse în perimetrele de protec\ie etc.).

30 2 2 1 1 2 2 1 11
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4.1. Consultatrea factorilor interesa\i

Chestionarele ]i interviurile noastre au vizat urm`torii factori interesa\i (de\in`tori de interese):
MMGA
MAPDR
MEC
Ministerul Administra\iei ]i Internelor
Agen\iile de Protec\ia Mediului (na\ional`, regionale ]i jude\ene)
RNP
ICAS
Academia Român`
ARBDD
Agen\ia Na\ional` a Zonei Montane
Agen\iile de Dezvoltare Regional`
Agen\ia Na\ional` a Resurselor Minerale
Agen\ia Na\ional` de Consultan\` în Agricultur` 
Administra\iile existente ale ariilor protejate
ONG 

4.2. Ierarhizarea final` a priorit`\ilor

Problemele prioritare rezult` din sl`biciunile majore identificate în analiza SWOT. Cele
30 de probleme prioritare, a]a cum au fost ele formulate în interviuri, chestionare ]i grupul de lucru,
au fost grupate în 6 categorii mari de priorit`\i de natur` : legislativ`, financiar`, institu\ional`, de
educare ]i con]tientizare, de cercetare ]tiin\ific` ]i de participare public`. Problemele prioritare au
fost tratate exhaustiv în analiza cauz`-efect (toate cele 30 de probleme identificate ini\ial), apoi
analiza capacit`\ii a fost f`cut` pentru fiecare din cele 6 categorii majore de arii prioritare, la nivel
sistemic, institu\ional ]i individual.

Capitolul 4. 
ANALIZA DETALIAT~ A CAPACIT~|II ROM^NIEI
{N RAPORT CU PROBLEMELE PRIORITARE IDENTIFICATE
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4.3. Analiza cauz`-efect

Tabelul 4.1.
Analiza cauz`-efect a problemelor prioritare

Nr.
crt. Problem` prioritar`

Priorit`\i financiare

Priorit`\i de legisla\ie intern`

Cauze Efecte

1 Stimulente insuficiente ]i/sau lipsite
de eficacitate pentru popula\iile
dependente de resursele naturale
protejate sau destinate
managementului conservativ.

Nu exist` reglement`ri precise
legate de acest tip de stimulente ]i
nici calcule pentru nivelul subven\iei
sau natura ei.

Defri]`ri necontrolate pentru lemn
de foc, colectare ]i comercializare
necontrolat` de fructe de p`dure,
ciuperci ]i braconaj (capcane).

2 Distribu\ia inechitabil` a investi\iilor
în domeniul protec\iei mediului;
investi\iile în domeniul controlului
polu`rii ]i/sau degrad`rii mediului au
prioritate absolut` fa\` de cele
pentru conservarea biodiversit`\ii.

1. Inducerea ideii c` protec\ia
mediului este totuna cu
combaterea polu`rii (lozinc`
politic`).

2. Conservarea biodiversit`\ii a fost
financiar neglijat`.

3. Sumele necesare pentru controlul
polu`rii au fost f`cute publice,
înaintea celor pentru conservare.

1. In continuare nu exist` decât o
singur` linie de finan\are.

2. Dispari\ia a mai mult de 20% din
suprafa\a ariilor protejate mici ]i
mijlocii, care au r`mas s` figureze
doar pe hârtie sau sunt atât de
periclitate încât nu î]i mai pot
îndeplini func\ia de protec\ie.

3 Insuficienta finan\are pentru
promovarea cercet`rii destinate
conserv`rii biodiversit`\ii.

Inexisten\a unui program na\ional de
cercetare în domeniu ]i insuficienta
în\elegere de c`tre finan\atori ]i
evaluatori a priorit`\ii proiectelor
propuse spre finan\are.

1. Lipsa listelor ro]ii na\ionale.
2. Inventare complete lips`.
3. Evalu`ri zonale insuficiente.

4 Lipsa unor mecanisme
juridice/modalit`\i (altele decât
facilita\ile fiscale sau m`surile
compensatorii) care s` asigure
avantaje de ordin material sau social
pentru acele persoane care
gestioneaza bunuri aflate sub regim
special de protec\ie ]i conservare
(restrângerea atribu\iilor clasice ale
proprieta\ii).

1. Lipsa unor programe de
combatere a s`r`ciei popula\iilor
dependente de utilizarea
resurselor naturale.

2. Inexisten\a unor strategii sau pla-
nuri de ac\iune axate pe acest
subiect.

3. Neaplicarea prevederilor din codul
civil privitoare la servitu\ile de
conservare.

1. Utilizarea nedurabil` a resurselor
naturale.

2. Dezinteresul pentru aplicarea
m`surilor legale de conservare,
pentru informare ]i participarea la
luarea deciziilor.

3. Num`r redus de ini\iative private
în sensul cre]terii performan\ei
gestiunii patrimoniului natural ori
al diversific`rii ]i sporirii ac\iunilor
de conservare. 

4. Expunerea la expropriere cauzat`
de insuficien\a material` de a
aplica m`surile legale pentru
conservare.

5. Diminuarea actului de
conservare.

5 Lipsa legisla\iei secundare pentru
punerea în aplicare a Protocolului
de la Cartagena ]i a Legii privind
OMG.

1. Num`r redus de speciali]ti în
domeniu în cadrul institu\iilor cu
putere de legiferare.

2. Reglementarea problematicii
OMG s-a realizat recent.

1. Cadru juridic insuficient elaborat
în privin\a accesului la resurse
genetice, a administr`rii
biotehnologiei ]i a repartiz`rii
beneficiilor.

2. Aplicarea limitat` a prevederilor
CDB, ale Protocolului de la
Cartagena si ale Legii privind
OMG.

6 Slaba coroborare între
reglement`rile din domeniul
conserv`rii naturii ]i legisla\ia
sectorial`.

1. Infla\ia ]i instabilitatea legislativ`.
2. Instabilitatea institu\ional`.
3. Abordarea neintegrat` a unui

anumit domeniu specific supus
reglement`rii ]i necunoa]terea, la
nivel individual, a ansamblului de
prevederi aplicabile într-un anumit
domeniu.

1. Dificult`\i în interpretarea ]i
aplicarea coerent` a legisla\iei.

2. Cadru juridic nearmonizat
suficient.
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Nr.
crt. Problem` prioritar`

Priorit`\i de legisla\ie intern`

Priorit`\i institu\ionale

Cauze Efecte

7 Infla\ia legislativ`. 1. Necesitatea armoniz`rii legisla\iei
na\ionale cu acquis-ul comunitar de
mediu.

2. Supra-reglementarea: adoptarea a
numeroase acte normative de
punere in executare a anumitor
prevederi legale (legisla\ie secun-
dar` numeroas`); inexisten\a unui
cod al biodiversit`\ii.

3. Amendarea ]i completarea repetat`
a actelor normative în vigoare la un
moment dat.

4. Necunoa]terea, la nivel individual,
a ansamblului de prevederi
aplicabile într-un anumit domeniu.

1. Imposibilitatea asimil`rii legisla\iei
de c`tre cei care trebuie sa o
aplice.

2. Neaplicarea sau aplicarea
incomplet` ]i neunitar` a
legisla\iei, consecutiv` instabilit`\ii
legislative.

3. Stimularea corup\iei.
4. Lipsa de feed-back pozitiv de la

nivelurile de execu\ie,
necunoasterea dimensiunilor reale
ale impactului provocat pe plan
practic de adoptarea unor
reglement`ri.

8 Lipsa unor reglement`ri specifice
pentru a asigura aplicarea
prevederilor CDB privind cooperarea
tehnic` ]i ]tiin\ific`.

Insuficienta dezvoltare în politicile,
strategiile ]i programele existente a
unor m`suri stimulative pentru
cooperarea tehnic` ]i ]tiin\ific` pe
plan intern ]i interna\ional în
domeniul conserv`rii ]i utiliz`rii
durabile a diversit`\ii biologice.

1. Nu s-au dezvoltat metode de co-
operare pentru elaborarea ]i utili-
zarea tehnologiilor, inclusiv a teh-
nologiilor autohtone ]i tradi\ionale.

2. Cooperarea redus` în domeniul
instruirii de personal ]i al
schimbului de exper\i.

3. Lipsa unor programe de cercetare
]i ac\iuni stabilite ]i desfa]urate în
parteneriat cu alte state. 

9 Lipsa legisla\iei secundare care s`
reglementeze criteriile pentru
finan\area de la Fondul pentru
Mediu a proiectelor ce abordeaz`
conservarea biodiversita\ii ]i utiliza-
rea durabil` a componentelor sale.

1. Legea Fondului pentru mediu a
fost adoptat` în anul 2000, dar a
suferit repetate ]i importante
modific`ri ]i complet`ri.

2. Capacitate redus` la nivel
individual ]i institu\ional de a
conceptualiza ]i formula
asemenea criterii specifice. 

1. Nestimularea elabor`rii de
proiecte în domeniu.

2. Resursele financiare disponi-
bile/accesibile  r`mân limitate
(Fondul pentru Mediu nu ]i-a
dezvoltat capacitatea de finan\ator
pentru proiecte în domeniul con-
serv`rii biodiversit`\ii ]i utiliz`rii
durabile a componentelor sale).

3. Nedezvoltarea în practic` a unui
sistem func\ional intern de
finan\are a ini\iativelor de
conservare a naturii provenind de
la organiza\iile neguvernamentale.

10 Puternic` instabilitate institu\ional`
(la nivel organiza\ional, incluzând
structurile de protec\ia mediului)
reflectat` ]i la nivelul personalului.

1. Reorganiz`ri guvernamentale
succesive (Ministerul Mediului a
fost reorganizat de patru ori în
intervalul 1999-2004).

2. Lipsa motiva\iei financiare ]i a al-
tor stimulente pentru func\ionarii
publici.

1. Sc`derea eficien\ei ministerului.
2. Redundan\` administrativ`.
3. Întârzieri în decizii.
4. Conflicte de competen\`.
5. Sl`birea controlului asupra

utiliz`rii resurselor ]i asupra
conserv`rii naturii.

11 Conflict de competen\e în
administrarea ariilor naturale
protejate  - suprapuneri
jurisdic\ionale (mai multe entit`\i
responsabile pe acela]i perimetru).

1. Situa\ie veche, mo]tenit`,
nereglementat` la timp.

2. Interese de grup pentru
avantajele rezultate din utilizarea
resurselor naturale.

3. Lipsa de comunicare între
autorit`\ile competente.

1. Management defectuos al ariei
protejate.

2. Sporirea impactului antropic.
3. Pierderea oportunit`\ilor oferite de

Re\eaua Natura 2000.

12 Coordonare ]i cooperare redus`
între institu\ii în vederea stabilirii
priorit`\ilor na\ionale integrate.

1. Competi\ie neloial` pentru fonduri.
2. Coordonarea se manifest` ca

subordonare.
3. Organismele de coordonare au

eficien\` redus`.

1. Monopol al unor institu\ii în
privin\a accesului la fonduri.

2. Institu\iile puternice î]i impun
propria lor politic`.
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Nr.
crt. Problem` prioritar`

Priorit`\i institu\ionale

Cauze Efecte

14 Multe institu\ii folosesc în mod gre]it
terminologia privind biodiversitatea.
Exist` interpret`ri gre]ite ale
termenilor. Terminologie complicat`,
greu de în\eles chiar de speciali]ti.

1. În\elegerea eronat` a sensului
]tiin\ific al termenilor.

2. Iner\ia, suficien\a ]i deteriorarea
sistemului de înv`\`mânt.

3. Lipsa unor module de instruire
continu`.

4. Domeniul conserv`rii biodiversit`-
\ii este preluat de institu\ii ]i per-
soane care î]i schimb` obiectul
de activitate din oportunism fa\`
de politicile în aten\ia zilei.

1. Confuzii în interpretare ]i întârzieri
în aplicarea de m`suri potrivite
pentru conservare.

2. Resurse umane gre]it îndrumate,
ceea ce conduce la sc`derea
nivelului de competen\`.

15 Lipsa de metodologii/programe la
nivel na\ional (aprobate de MMGA ]i
MEC) prin care s` se ini\ieze proce-
sul de identificare/ inventariere ]i
monitorizare a componentelor bio-
diversit`\ii, conform art. 7 din CDB.

1. Disiparea responsabilit`\ilor între
prea multe institu\ii.

2. Lipsa stimulentelor financiare.
3. Lipsa viziunii unitare asupra

biodiversit`\ii.

1. Nu avem un inventar complet al
componentelor ale biodiversit`\ii.

2. În munca de inventariere nu pot fi
antrenate alte resurse umane dis-
ponibile din rândul ONG, persoa-
nelor fizice ]i structurile private.

16 Comunicare slab` între ministerele
implicate direct sau indirect în
conservarea biodiversit`\ii.

1. Lipsa canalelor eficiente de
comunicare.

2. Lipsa obi]nuin\ei de abordare
global` a problemelor de mediu.

1. Reac\ie lent` la schimb`ri.
2. Adaptarea greoaie a strategiei

pentru protec\ia naturii.
3. Implementarea PNACB r`mâne

nesatisf`c`toare, fiind limitat` mai
ales la nivel declarativ.

17 Fragmentarea responsabilit`\ilor ]i
obliga\ii neclare în privin\a unor
cerin\e ale CDB (de exemplu,
administrarea resurselor acvatice
este împ`r\it` între ARBDD pentru
Delta Dun`rii, RNP Romsilva pentru
apele de munte, CNAFP pentru
Dun`re, Prut ]i câteva lacuri,
AGVPS pentru fonduri piscicole
concesionate, structurile manage-
riale ale ariilor protejate pentru apele
cuprinse în perimetrele de protec\ie).

1. La nivel conceptual nu este
în\eleas` importan\a biodiversit`\ii
ca structur` ierarhic` de sisteme
ecologice ]i biologice ]i implicit
nevoia unui mangement unitar.

2. Interese de grup pentru
men\inerea controlului asupra
exploat`rii componentelor
biodiversit`\ii.

1. Management diferen\iat în func\ie
de interesele economice ]i nu în
func\ie de nevoile reale de
conservare a resurselor biologice.

2. Lipsa monitoringului integrat.
3. Pasivitatea fa\` de spolierea

resurselor naturale biologice.

18 Evaluarea proiectelor care au impact
semnificativ asupra biodiversit`\ii
este adesea formal`. 

1. Folosirea doar a datelor
bibliografice în detrimentul
evalu`rilor în teren.

2. Certificarea institu\iilor ]i
persoanelor pentru elaborarea de
studii de impact este superficial`
din punctul de vedere al
importan\ei biodiversit`\ii.

3. Lipsa de con]tientizare a valorii
economice a biodiversit`\ii

1. Nu se evalueaz` cu suficient`
responsabilitate impactul asupra
biodiversit`\ii.

2. Perpetuarea mentalit`\ii privind
capacitatea nelimitat` a naturii de
a rezista impactului antropic.

19 Cultivarea OMG în România (din ce
în ce mai mult) nu este monitorizat`.

1. Nu se con]tientizeaz` impactul
posibil al acestor organisme
asupra s`n`t`\ii ]i asupra naturii.

2. Interese economice mai puternice
decât interesele de protejare a
s`n`t`\ii ]i naturii.

3. Lipsa de informare competent`.

1. Dezinteresul publicului ]i chiar a
mass-media fa\` de pericolul
poten\ial al OMG.

2. Sporirea poten\ial` a gradului de
risc legat de folosirea OMG.

13 Capacitatea institu\iilor pentru
atragerea de resurse financiare este
insuficient dezvoltat`.

1. Obi]nuin\a de a a]tepta
finan\area de la buget.

2. Iner\ie managerial`.
3. Lipsa stimulentelor din partea auto-

rit`\ilor de control sau coordonare.
4. Teama de schimbare.

1. Men\inerea iner\iei institu\iilor ]i
reducerea ]anselor de schimbare.

2. Pierderea oportunit`\ilor de
finan\are.
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Nr.
crt. Problem` prioritar`

Priorit`\i institu\ionale

Priorit`\i de educare ]i con]tientizare public`

Cauze Efecte

21 Nu exist` o eviden\` clar` ]i
complet` a regimului propriet`\ii
asupra terenurilor din interiorul ariilor
naturale protejate.

1. Lipsa unei cerin\e specifice în
acest sens în actele normative ]i
în strategii, planuri sau programe.

2. Stadiul incipient de dezvoltare a
unui sistem performant de
cartografiere privind teritoriile
situate în ariile naturale protejate. 

1. Planurile de management evit` s`
propun` m`suri specifice de con-
servare pe suprafe\e cu proprie-
tate public` sau privat` incert`.

2. Dificult`\i în determinarea
responsabililor pentru aplicarea
m`surilor de protec\ie în diferitele
zone din aria protejat`.

3. Dificult`\i în determinarea
impactului anumitor decizii luate
de organismele de administrare a
ariei naturale protejate.

4. Imposibilitatea determin`rii
globale a volumului compensa\iilor
necesare pentru stabilirea
servitu\ilor pentru conservare
asupra proprietarilor.

22 Sistemul educa\ional neadaptat la
nevoile ]i cerin\ele impuse de CDB.

1. Nivelul redus de salarizare pentru
personalul implicat în procesul
educativ.

2. Lipsa stimulentelor, altele decât
cele financiare.

1. Lipsa speciali]tilor în taxonomie,
monitorizare,  conservare ]i
dezvoltare durabil`.

2. Erori în interpretarea ]i utilizarea
terminologiei   specifice
domeniului biodiversit`\ii.

23 MEC încurajeaz` programe ]colare
supraînc`rcate ]i nu favorizeaz`
activit`\ile practice, în teren.

1. Persoanele care lanseaz` progra-
mele nu au viziunea necesar`
educa\iei pentru protec\ia naturii.

2. Institu\iile educa\ionale nu fac fa\`
cerin\elor moderne ale educa\iei
pentru protec\ia naturii.

3. Pu\ini profesori "îndr`znesc" s`
organizeze activit`\i de teren
pentru elevi.

1. Pierderea interesului elevilor
pentru biodiversitate.

2. Sc`derea entuziasmului cadrelor
didactice dedicate activit`\ilor de
protec\ia naturii.

3. Acumularea de goluri în
cunoa]tere, pe filiera gimnaziu-
liceu-universitate.

24 Sc`derea drastic` a interesului
pentru discipline de baz` ale
domeniului biodiversit`\ii (exemplu,
entomologia) în unit`\ile de
înv`\`mânt superior de profil.

1. Disciplinele clasice, "învechite"
necesit` eforturi mari de înv`\are ]i
aprofundare.

2. Tendin\a de modernizare f`r`
discern`mânt, cu neglijarea
cuno]tin\elor de baz`.

3. Neîn\elegerea valorii capitalului natural
pentru sistemul socio-economic.

1. Lipsa  speciali]tilor devine
cronic`.

2. Imposibilitatea actualiz`rii datelor.
3. Erori în identificarea

componentelor biodiversit`\ii.

20 Institu\iile centrale cu rol decisiv în
aprobarea studiilor de impact nu au
o viziune clar` asupra biodiversit`\ii.

1. Interpretarea mediului la nivelul
factorilor, mai ales în sens abiotic.

2. Conflict la nivelul institu\iilor
academice între biologi, geografi,
geologi ]i ecologi în interpretarea
]i abordarea biodiversit`\ii.

3. Domeniul studiilor de impact este
controlat de ingineri, c`rora nu le
este la îndemân` arsenalul
teoretic de cuno]tin\e privind
procesele biodiversit`\ii.

4. Reac\ie slab` din partea
speciali]tilor în biodiversitate.

1. Considerat` adesea chiar factor
de mediu al`turi de ap`, aer ]i
sol, biodiversitatea este practic
ignorat`.

2. Studiile de impact abordeaz`
formal problemele biodiversit`\ii.
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Nr.
crt. Problem` prioritar`

Priorit`\i de cercetare ]tiin\ific`

Cauze Efecte

26 Insuficienta alimentare cu date. 1. Dezinteresul pentru generarea de
date noi.

2. Lipse]te exigen\a pentru calitatea
datelor.

3. Resursele financiare alocate sunt
insuficiente.

3. Lipsa unui sistem de stocare a
datelor la nivel central.

1. Studii de impact insuficient
fundamentate în privin\a
biodiversit`\ii.

2. Insuficienta fundamentare a
actului decizional.

3. Dificult`\i în furnizarea de
informa\ii corecte ]i actualizate
publicului ]i de\in`torilor de
interese.

4. Imposibilitatea protej`rii anumitor
taxoni.

5. Ingreunarea procesului de
sanc\ionare a actelor ce cauzeaz`
prejudicii ]i pervertirea aplic`rii
legisla\iei în domeniu.

6. Diminuarea eficien\ei actului de
conservare.

27 Mecanism de clearing-house
nefunc\ional.

1. Numeroase date, informa\ii ]i
cuno]tin\e sunt uzate moral.

2. Insuficienta alimentare cu date.
3. Dezinteresul pentru date de

calitate ]i lipsa exigen\ei.
4. Resurse financiare insuficiente.
5. Lipsa unui sistem de stocare ]i

gestionare a datelor.

1. Studii de impact insuficient
fundamentate în privin\a
biodiversit`\ii.

2. Insuficienta fundamentare a
actului decizional.

3. Dificult`\i în furnizarea de
informa\ii corecte ]i actualizate
publicului.

4. Imposibilitatea protej`rii anumitor
taxoni.

5. Ingreunarea procesului de
sanc\ionare a actelor ce cauzeaz`
prejudicii ]i pervertirea aplic`rii
legisla\iei în domeniu.

6. Diminuarea actului de conservare.
7. Lipsa de pozi\ionare individual`,

institu\ional` ]i na\ional` pe pia\a
informa\ional`.

8. Slaba credibilitate fa\` de
organismele interna\ionale.

25 Nu exist` o strategie na\ional`
pentru cercetare conform cerin\elor
articolului 12. 

1. Lipsa unei viziuni unitare ]i a unei
strategii pe termen lung.

2. Instabilitate institu\ional` ]i
programatic`.

3. Rezultatele cercet`rii nu sunt
transpuse în practic`. 

1. Lipsa unor acorduri interstatale
privind promovarea cercet`rii ]i
instruirii conform art. 12.

2. Organiza\iile finan\atoare au stabilit
priorit`\i diferite ceea ce permite
perpetuarea unor abord`ri
sectoriale ineficiente.

3. Nivel sc`zut de salarizare ]i lipsa
de motiva\ia pentru personalul
implicat în cercetare face ca
acesta sa fie fluctuant.

4. 'Migra\ia creierelor' continu` s` ia
amploare, reducând poten\ialul
cercet`rii române]ti.

5. Prezen\a cercet`rii române]ti este
slab` pe plan interna\ional.

6. Capacitatea de atragere a finan\`rii
din surse externe este scazut`.

7. Fondurile sunt disipate iar rezulta-
tele cercet`rilor nu sunt transpuse
în practic`.

8. Disiparea ]i utilitatea limitat` a infor-
ma\iilor ]i datelor existente în absen-
\a unei baze de date la nivel na\ional.

9. Cercetarea ]i-a pierdut func\ia
social`.



Proiect PNUD-GEF: ROM/03/G41

Raport de evaluare tematic` privind implementarea 
CONVEN|IEI CADRU A NA|IUNILOR UNITE PENTRU DIVERSITATE BIOLOGIC~

72

Nr.
crt. Problem` prioritar`

Priorit`\i de cercetare ]tiin\ific`

Cauze Efecte

28 Nu exist` un Program Na\ional de
Taxonomie ]i un Program Na\ional
de Monitoring Integrat. 

1. Finan\area insuficient` a insti-
tutelor de cercetare, a muzeelor
de ]tiin\ele naturii, gr`dinilor
botanice ]i universit`\ilor de profil.

2. Lipsa interesului pentru aceste
domenii.

3. Abordarea formal` a cerin\elor
legate de inventarierea ]i
monitorizarea componentelor
biodiversit`\ii la nivel central ]i
local.

4. Dificult`\i în implementarea unor
asemenea programe datorit`
personalului insuficient ]i absen\ei
datelor de calitate.

1. Lipsa inventarului patrimoniului
natural na\ional.

2. Num`r redus de speciali]ti în
taxonomie.

3. Neregenerarea resursei umane
specializate.

4. Lipsa de atractivitate pentru
personalul înalt calificat precum ]i
desconsiderarea activit`\ilor de
inventariere ]i monitoring.

5. Migra\ia personalului calificat
c`tre alte domenii sau înafara
\`rii.

6. Sc`derea poten\ialului na\ional de
a r`spunde unor cerin\e, chiar
limitate, referitoare la inventarie-
rea, monitorizarea, conservarea ]i
utilizarea durabil` a componen-
telor diversit`\ii biologice.

Priorit`\i de participare public`

29 Slaba implicare public`. 1. Amprenta s`r`ciei.
2. Superficialitatea aplic`rii legisla\iei

(neaplicarea cerin\elor legale de
notificare).

3. Descurajarea interven\iilor prin
acuze (nu întotdeauna fondate)
de lips` de preg`tire.

4. Dezinteresul administra\iei pentru
mobilizarea publicului.

5. Grad redus de în\elegere a
problemelor de mediu.

1. Procedura de consultare public`
este deseori formal`.

2. Participarea public` sc`zut`
încurajeaz` abuzurile.

30 Lipsa de transparen\` a institu\iilor
publice.

1. Necunoa]terea legisla\iei care
impune accesul liber la informa\ii.

2. Sim\ul de proprietate asupra
datelor publice.

3. Traficul de influen\` bazat pe
accesul limitat la informa\iile de
interes public.

1. Accesul limitat la datele existente.
2. Inacesibilitatea, pierderea ]i

degradarea rapid` a informa\iilor
existente.

3. Formarea unui sistem clientelar.
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4.4. Analiza capacit`\ii pentru problemele prioritare

Tabelul 4.2.
Tip prioritate: FINAN|ARE

Tip de capacitate Nivel de capacitate Probleme identificate

Conceptualizare ]i
formulare politici,
legisla\ie, strategii ]i
programe

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Lipsa viziunii pe termen lung. Prevaleaz` comandamentele momentului ;
programele sunt gândite prin prisma disponibilit`\ilor financiare doar pe
durata mandatului politic ; gândire centralist`.

Capacitate managerial` sc`zut`, cadru rigid ]i lips` de curaj pentru adop-
tarea unor solu\ii de autofinan\are din rastelul instrumentelor economiei
de pia\`.

Autonomie deliberativ` redus` din cauza abord`rii politicii de finan\are
doar prin prisma sistemului de comand` ]i control.

Implementare a
politicilor, legisla\iei,
strategiilor ]i
programelor

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Bugetul se alc`tuie]te dup` dispute aprige de împ`r\ire a s`r`ciei.
Autoritatea Responsabil` de Mediu a pierdut, de regul`, b`t`lia.
Implementarea nu g`se]te suficient support în legisla\ia secundar`.

Slaba capacitate de inspec\ie ]i control pe filiera colect`rii taxelor ]i a
cheltuielilor publice.

Con]tientizare slab` a importan\ei aliment`rii bugetului sau a fondurilor
speciale cu sume suficient de substan\iale care s` fie alocate conserv`rii
biodiversit`\ii.

Implicare ]i consens
între de\in`torii de
interese

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Lipsa de anticipa\ie a comunit`\ilor locale în abordarea serviciilor colec-
tive ; lipsa de disponibilitate pentru crearea fondurilor fiduciare pentru
managementul capitalului natural de care sunt legate aceste comunit`\i.

Inabilitatea autorit`\ii de a ajunge la acorduri scrise / carte locale cu
asocia\iile sau cet`\enii.

Necunoa]terea avantajelor contribuirii ]i particip`rii echitabile la cons-
tituirea asocia\iilor intercomunale sau a filierelor locale pentru servicii
colective de mediu.

Mobilizarea
informa\iei ]i a
cuno]tin\elor

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Cheltuielile bugetare pe domeniul mediului nu se bucur` de prea mult`
publicitate. Nici colectarea taxelor. Fondul pentru Mediu r`mâne în
continuare netransparent.

Lips` de transparen\` ]i de curaj în a fi transparent. Blocaj de
comunicare. Administra\iile unor arii protejate nu î]i fac publice bugetele
anuale de venituri ]i cheltuieli.

Incultur` financiar` marcat`.

Monitorizare,
evaluare, raportare ]i
înv`\are

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Lipsa unor programe na\ionale. Mari lacune în urm`rirea colect`rii taxelor
de mediu ]i a raport`rii la nivel na\ional.

Subfinan\area, dar ]i cheltuirea neeficient` ]i neeficace a banului public
destinat conserv`rii biodiversit`\ii. Nu se obi]nuie]te înc` s` se fac`
peste tot audit extern.

Lipsa de preg`tire specific` ]i teama de implicare.
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Tabelul 4.3.
Tip prioritate: INSTITU|IONAL

Tip de capacitate Nivel de capacitate Probleme identificate

Conceptualizare ]i
formulare politici,
legisla\ie, strategii ]i
programe

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Instabilitate institu\ional`-reorganiz`ri guvernamentale succesive.
Interpret`ri eronate ale termenilor ]i cerin\elor de baz` ale CDB.

Misiuni neadaptate pentru atingerea obiectivelor CDB. Abordare
sectorial` a cerin\elor CDB.

Persoanele care au în fi]a postului redactarea de politici, strategii,
programe nu sunt suficient stimulate financiar.

Implementare a
politicilor, legisla\iei,
strategiilor ]i
programelor

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Cadrul economic neprietenos pentru investi\ii în evaluarea, monitorizarea
]i conservarea biodiversit`\ii. Nu este stimulat spiritul întreprinz`tor-
economie de pia\` func\ional`, în stadiu incipient.

Obiectivele sectoriale prevaleaz` fa\` de obiectivele generale. Resurse
insuficiente. Nu func\ioneaz` indicatorii de performan\`.

Performan\ele individuale nu sunt recunoscute ]i r`spl`tite corespunz`tor.

Implicare ]i consens
între de\in`torii de
interese

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Utilizarea neconsensual` a componentelor diversit`\ii biologice; distribu\ie
inechitabil` a bunurilor ]i serviciilor publice.

Cooperare ineficient` între institu\ii. Necunoa]terea reciproc` a misiunii ]i
planurilor de ac\iuni.

Comunit`\ile locale dependente de utilizarea resurselor naturale nu sunt
consultate în procesul decizional privind regimul de exploatare a acestor
resurse.

Mobilizarea
informa\iei ]i a
cuno]tin\elor

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Cultura comunic`rii este deficitar`. Insuficient suport instructiv pentru
formarea abilit`\ilor de comunicare.

Deficien\e în procesul de stocare-accesare a datelor.

Lipsesc stimulentele pentru dezvoltarea schimbului de informa\ii. Uzura
moral` a informa\iilor p`strate în baze de date personale.

Monitorizare,
evaluare, raportare ]i
înv`\are

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Insuficient suport financiar pentru ac\iunile de monitorizare ]i evaluare a
componentelor biodiversit`\ii. Lipsa de interes pentru evaluarea
performan\elor.

Disiparea responsabilit`\ii. Autosuficien\` în raportare. Supraevaluarea
performan\elor.

Criteriile de apreciere a performan\elor personalului/individului sunt mai
degrab` cantitative decât calitative.
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Tabelul 4.4.
Tip prioritate: LEGISLATIV

Tip de capacitate Nivel de
capacitate

Probleme identificate

Conceptualizare ]i
formulare politici,
legisla\ie, strategii ]i
programe

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Lipsa unor mecanisme juridice/modalit`\i (altele decât facilita\ile fiscale sau m`surile
compensatorii) care s` asigure avantaje de ordin material sau social pentru acele
persoane care gestioneaz` bunuri aflate sub regim special de protec\ie ]i conservare
sau care sunt dependente de utilizarea resurselor naturale locale.
Infla\ia ]i instabilitatea legislativ`, inclusiv redundan\a legislativ`.
Emiterea de acte normative fara a avea la baz` o analiz` a cauzelor ce necesit` acea
reglementare ]i a efectelor ce le va produce aceasta sau o analiz` cost-beneficiu
pentru aplicarea sa (Regulatory Impact Assessment). 
Slaba coroborare între reglement`rile din domeniul conserv`rii naturii ]i legisla\ia
sectorial`.

Instabilitate institu\ional`.
Abordarea izolat` a unui anumit domeniu supus reglement`rii.
Lipsa de feed-back de la nivelurile responsabile pentru implementarea legisla\iei.

Fluctua\ia de personal.
Num`r redus de personal cu preg`tire juridic` în domeniu ("juri]tii de mediu").
Sarcini cu specific juridic sunt îndeplinite de persoane de alt` specialitate.

Implementare a
politicilor, legisla\iei,
strategiilor ]i
programelor

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Nereglementarea criteriilor pentru finan\area de la Fondul pentru mediu a proiectelor
ce urm`resc conservarea biodiversita\ii ]i utilizarea durabil` a componentelor sale.
Lipsa legisla\iei secundare pentru punerea în executare a Protocolului de la
Cartagena ]i a Legii privind OMG.
Lipsa unor reglement`ri specifice pentru a asigura aplicarea prevederilor CDB privind
cooperarea tehnic` ]i ]tiin\ific`.

Instabilitate institu\ional`.
Nedezvoltarea jurispruden\ei în cazuri privind conservarea naturii.

Necunoa]terea ansamblului de prevederi legale aplicabile.
Fluctua\ia de personal.
Lipsa de motiva\ie. 

Implicare ]i consens
între de\in`torii de
interese

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Slaba coroborare între reglement`rile din domeniul conserv`rii naturii ]i legisla\ia
sectorial`.
Nestimularea ini\iativelor sectorului privat pentru conservarea biodiversit`\ii prin
crearea unui cadru juridic în acest sens.

Consultarea factorilor interesa\i se realizeaz`, în anumite cazuri, doar formal, datorit`
presiunii exercitate de imperativul emiterii unui act normativ pân` la un anumit termen.

Necunoa]terea ansamblului de prevederi legale aplicabile/lipsa unei viziuni integratoare.

Mobilizarea
informa\iei ]i a
cuno]tin\elor

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Lips` de interes - conservarea biodiversit`\ii nu reprezint` un domeniu prioritar real.

Insuficienta popularizare a prevederilor legale în domeniul conserv`rii biodiversit`\ii ]i
utiliz`rii durabile a componentelor acesteia. 
Inexisten\a programelor de instruire privind legisla\ia la nivelul fiec`rei institu\ii. 
Inexisten\a bazelor de date (bibliotec` juridic`) accesibile prin intranet la nivelul
majorit`\ii institu\iilor implicate în aplicarea CDB.

Lips` de motiva\ie.
Neîncrederea în utilizarea corect` ]i legitim` a informa\iei diseminate.

Monitorizare,
evaluare, raportare
]i înv`\are

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Resurse limitate - din punct de vedere uman ]i financiar.

Monitorizarea ]i evaluarea nesistematic` a aplic`rii prevederilor legale ]i a efectelor
sociale, economice si juridice. 
Inexisten\a unui sistem ]i model de raportare a m`surilor administrative adoptate
pentru aplicarea legii, de prezentare a succeselor ]i e]ecurilor înregistrate în
activitatea de aplicare a legisla\iei.

Interesul redus pentru cunoa]terea normelor juridice în materie ori pentru
actualizarea regulat` a cuno]tin\elor.
Demobilizarea în privin\a avantajelor respect`rii legii.
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Tabelul 4.5.
Tip prioritate: CERCETARE

Tip de capacitate Nivel de
capacitate

Probleme identificate

Conceptualizare ]i
formulare politici,
legisla\ie, strategii ]i
programe

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Instabilitatea institu\ional` a administra\iei centrale.
Disponibilitatea uman` redus`.
Lipsa viziunii ]i a voin\ei politice.

Instabilitatea institu\ional`.
Netranspunerea în misiunea institu\iei.

Lipsa de motiva\ie.

Implementare a
politicilor, legisla\iei,
strategiilor ]i
programelor

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Competi\ie netransparent`.

Infrastructur` ]i resurse financiare insuficiente.
Management deficitar.
Insuficiente resurse informa\ionale.

Instruire insuficient`.
Lipsa unor criterii de evaluare ]i promovare.
Salarizare insuficient` ]i nestimulativ`.

Implicare ]i consens
între de\in`torii de
interese

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Nu exist` un cadru specific de reglementare a mecanismului de clearing-house.

Nu exist` infrastructura necesar`.

Con]tientizarea provenien\ei finan\`rii ]i transparen\a rezultatelor.

Mobilizarea
informa\iei ]i a
cuno]tin\elor

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Nu exist` cadrul juridic specific.

Infrastructur` ]i resurse insuficiente.
Absen\a unor criterii de evaluare clare.

Lips` de motivare.
Importan\` mare a rela\iilor personale.

Monitorizare,
evaluare, raportare ]i
înv`\are

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Lipsa unui sistem concuren\ial ]i a voca\iei liberale.

Managementul calit`\ii necertificat.
Resurse umane ]i financiare insuficiente.

Nestimularea înv`\`rii ]i a ini\iativei.
Evaluarea performan\elor nestimulativ`.
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Implementare a
politicilor, legisla\iei,
strategiilor ]i
programelor

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Lipsa de cooperare interguvernamental`. Ignorarea deliberat` a prevederilor locale
din considerente economice. 

Programele de instruire pentru acoperirea necesarului de cunoa]tere cerut de
orientarea modern` în domeniul biodiversit`\ii sunt  insuficiente.

Iner\ie ]i rezisten\` la nevoia de schimbare.

Implicare ]i consens
între de\in`torii de
interese

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Formarea ]i consolidarea mecanismelor de comunicare sunt abia la început.

Preg`tirea pentru lucrul în echip` înc` insuficient dezvoltat`.

Capacitatea de a face fa\` cerin\elor educa\iei pentru cunoa]terea ]i conservarea
biodiversit`\ii nu este îndeajuns sprijinit`.

Mobilizarea
informa\iei ]i a
cuno]tin\elor

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Necunoa]terea avantajelor mecanismului clearing house.

Nu este stimulat` men\inerea în planurile de înv`\`mânt preuniversitare ]i univer-
sitare a disciplinelor fundamentale care asigur` în\elegerea valorii biodiversit`\ii.

Suficien\` în evaluarea performan\elor în privin\a asimil`rii cuno]tin\elor necesare
pentru în\elegerea biodiversit`\ii.

Monitorizare,
evaluare, raportare ]i
înv`\are

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Con]tientizare redus` a valorii capitalului natural.

Resursa uman` nu este instruit` ]i folosit` la întreaga ei capacitate.

Performan\ele individuale nu sunt monitorizate în vederea atingerii unui nivel de
educa\ie favorabil cunoa]terii ]i conserv`rii biodiversit`\ii.

Tabelul 4.6.
Tip prioritate: EDUCA|IE

Tip de capacitate Nivel de
capacitate

Probleme identificate

Conceptualizare ]i
formulare politici,
legisla\ie, strategii ]i
programe

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Lipsa coordon`rii în interpretarea conceptelor de baz` ale managementului biodiversit`\ii.

Planurile de înv`\`mânt nu cuprind suficient problematica biodiversit`\ii.

Lipsa consensului în adaptarea conceptelor ]i defini\iilor privind biodiversitatea.
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Tabelul 4.7.
Tip prioritate: PARTICIPARE PUBLIC~

Tip de capacitate Nivel de
capacitate

Probleme identificate

Conceptualizare ]i
formulare politici,
legisla\ie, strategii ]i
programe

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Neîncredere reciproc` în dialog între clasa politic` ]i societatea civil`.

Rezisten\a la schimbare ]i apetitul pentru monopolul informa\iei.

Lipsa de motiva\ie ]i disponibilitate.
Diversitatea de interpretare a conceptelor.

Implementare a
politicilor, legisla\iei,
strategiilor ]i
programelor

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Neaplicarea cerin\elor legislative legate de transparen\a ]i asigurarea accesului la
informa\ii.

Lipsa de transparen\` institu\ional`.

Necon]tientizarea dreptului de acces la informa\iile de interes public.

Implicare ]i consens
între de\in`torii de
interese

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Dialog ineficient între autorit`\i ]i societatea civil`.

Ineficien\a mecanismelor de lobby ]i pledoarie.

Disponibilitate participatorie redus`.
Sim\ de proprietate asupra datelor publice la nivelul func\ionarilor.

Mobilizarea
informa\iei ]i a
cuno]tin\elor

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Insuficient` mobilizare ]i diseminare limitat` a informa\iei.

Lipsa disponibilit`\ii spre transparen\`.
Resurse insuficiente.

Lipsa de interes datorit` s`r`ciei ]i lipsei de instruire ]i con]tientizare.

Monitorizare,
evaluare, raportare ]i
înv`\are

Sistemic

Institu\ional

Individual 

Slaba dezvoltare a mecanismelor de feed-back în procesul decizional.

Resurse umane ]i financiare insuficiente.

Insuficienta în\elegere a problemelor de mediu.
Con]tientizare redus` a importan\ei procesului de monitorizare, evaluare ]i raportare.
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{n urma analizei SWOT ]i a r`spunsurilor din chestionare ]i din interviuri de la de\in`to-
rii de interese rezult` 6 mari probleme prioritare, care grupeaz` nevoile de dezvoltare de capacitate
pentru conformare la cerin\ele CDB ]i Protocolului de la Cartagena. Aceste priorit`\i apar\in do-
meniilor legislativ, institu\ional, educa\ie, financiar, ]tiin\` ]i suport public. Ele grupeaz` toate ce-
rin\ele CDB, ale Protocolului de la Cartagena ]i ale celor dou` directive UE de conservare a naturii. 

Documentarea ]i discu\iile au relevat diferen\e foarte mari de percep\ie ]i interpretare de c`tre
de\in`torii de interese, a problemelor de utilizare durabil` ]i conservare a biodiversit`\ii. Institu\iile
r`mân în continuare tributare comunic`rii directe între persoane cunoscute, ignorând pur ]i simplu
informa\ia care vine în mod formal de la institu\ii neierarhice sau care nu are în vedere perspectiva
ob\inerii unor fonduri într-un orizont de timp precizat. O institu\ie care nu are capacitatea s` prac-
tice o comunicare eficient` nu poate fi nici informat`, nici "educat`", nici interesat` de alte pro-
bleme decât cele obi]nuite ceea ce limiteaz` în mare m`sur` spectrul de activitate ca ]i de finan\are. 

Gradul sc`zut de reac\ie din partea institu\iilor solicitate se datoreaz` mai ales tipului de
raportare la problematica efectiv` a conserv`rii biodiversit`\ii. Din acest punct de vedere, nivelul
reactivit`\ii eviden\iaz` faptul c` biodiversitatea ca problem` nu face parte din agenda institu\iilor
publice din România, indiferent c` sunt institu\ii cu caracter administrativ, legislativ sau mediatic.

Un alt tip de factori care a determinat rata redus` de r`spunsuri înregistrat` în cadrul cercet`rii
este dat de blocajul care intervine datorit` tocmai necunoa]terii problematicii ]i chiar a conceptului
de biodiversitate. Formula "nu r`spundem pentru a nu ne face de râs" a func\ionat mai ales în cazul
institu\iilor din administra\ia public` central`, precum ]i în cazul unor ONG foarte atente la
problema prestigiului public. 

Institu\iile publice centrale sunt ]i se consider` institu\ii slab informate în privin\a
biodiversit`\ii, de]i, ca institu\ii centrale ale statului ar trebui s` furnizeze ele însele informa\ii ]i
nu s` le solicite din alte surse. 

ONG definesc ca zone de interes probleme de specialitate (conservarea speciilor pe cale de
dispari\ie, protec\ia rezerva\iilor naturale), zone de interes mai degrab` ]tiin\ific care nu pot
implica decât ac\iuni specializate, ceea ce, implicit, duce la minimizarea rolului ONG, acestea
neputându-se substitui institutelor de cercetare. Ceea ce este mai alarmant ]i descurajator din
punctul de vedere al definirii zonelor de interes pentru ONG este faptul c` problemele de educa\ie
civic` ocup` ultimul loc. 

CONCLUZII



Proiect PNUD-GEF: ROM/03/G41

Raport de evaluare tematic` privind implementarea 
CONVEN|IEI CADRU A NA|IUNILOR UNITE PENTRU DIVERSITATE BIOLOGIC~

80

Cât prive]te mass-media, lipsa jurnali]tilor specializa\i face ca subiectul s` fie tratat fie ca
periferic, fie ca subiect de divertisment sau corelat accidental cu subiecte sociale, politice sau
economice. 

O pondere mai mare de activism în conservarea biodiversit`\ii îl au institu\iile de la nivel local
ce au ca obiect de activitate administrarea, protec\ia ]i conservarea mediului. Ele sunt cele mai avi-
zate ]i manifest` un anumit grad de familiarizare cu problematica biodiversit`\ii. Cu toate acestea,
cei mai mul\i nu fac niciun fel de diferen\` între conservarea biodiversit`\ii ]i protec\ia mediului.

În ce prive]te cadrul ]i practicile legislative, exist` caren\e în pofida realiz`rii transpunerii
legisla\iei comunitare ]i a unei p`r\i din cerin\ele CDB. Men\ion`m c` la nivelul comportamentului
institu\ional func\ioneaz` în continuare tendin\a spre reglement`ri în defavoarea tendin\ei spre
ac\iune. Adic`, institu\iile a]teapt` de la legiuitori o validare pozitiv` ("s` ni se spun` ce ]i cum s`
facem") ]i mai pu\in o validare normativ` ("s` vedem dac` ceea ce dorim s` facem este sau nu
permis de lege"). Acest mod de abordare este unul dintre principalele mecanisme psihologice care
determin`, pe de o parte, pasivitatea pozi\iei ierarhice inferioare, iar pe alt` parte, blocarea
ini\iativelor inovatoare sporadice, perpetuând iner\ia institu\ional`. 

Lipsa fondurilor este una dintre problemele cu care se confrunt` majoritatea institu\iilor. Pe de
alt` parte, aparent paradoxal pentru România, de]i exist` o finan\are extern` puternic`, anual se
ramburseaz` sume considerabile din cauza slabei capacit`\i de documentare, informare ]i derulare
de proiecte la nivel institu\ional. Invocarea lipsei fondurilor a devenit un stereotip. Desigur, exist`
deficien\e financiare îns` ele survin datorit` men\inerii unei strategii pasive, de tip centralizat, în
care fondurile vin la beneficiar ]i nu sunt atrase de acesta. 

Singurele institu\ii la nivelul c`rora lipsa de fonduri este problema major` semnalat` în modul
cel mai justificat, sunt institutele de cercetare ]tiin\ific`. Principala deficien\` a acestor institu\ii
este faptul c`, indiferent de forma lor (publice sau private) institutele de cercetare ]tiin\ific` nu au
acordat nici un fel de aten\ie comunic`rii sociale, r`mânând de cele mai multe ori închise în spa\iul
academic, f`r` a încerca s` devin` factori de dezvoltare social`. Mai simplu spus, cercetarea în
domeniul biodiversit`\ii ]i-a cam pierdut func\ia social`. 

Colaborarea între institu\iile statului, regiile autonome ]i societatea civil` în materie de moni-
torizare, evaluare, raportare \ine, în România, de un exerci\iu democratic din p`cate de cele mai
multe ori, doar declarativ. Accesul prohibitiv sau clientelar la fonduri sau la resurse naturale de
interes ecologic aparte conduce la lips` de transparen\`, blocaj informa\ional ]i ineficien\`. Multe
din practicile occidentale importate în România, f`r` a fi pe agenda public`, au condus, într-o prim`
etap`, la crearea unor a]a numite zone de oportunitate formate din persoane sau institu\ii care au
încercat s` preia monopolul resurselor mai ales în proiecte unde mecanismele de control nu erau
puse la punct. Consecin\ele sunt lesne de intuit. 

Cert este c`, abordând integrat cele trei conven\ii de implicare global`, îndeplinirea cerin\elor
lor reclam`, în principiu, cam acelea]i func\ii ale capacit`\ilor:

Capacitatea de a formula politici intersectoriale cu respectarea raportului între disponibilit`\i
]i nevoi, dimensionând de asemenea manier` valorificarea resurselor regenerabile ]i
neregenerabile, încât acestea s` nu spolieze natura ]i s` amaneteze viitorul urma]ilor no]tri.
Capacitatea de a implementa reglement`rile existente impunând sanc\iuni acolo unde ele
sunt cerute, dar ]i capacitatea de a aplica alte instrumente din rastelul economiei de pia\`, ca
politic` complementar` celei de "comand` ]i control".
Capacitatea de a atrage fonduri, de a mobiliza cu curaj sume de bani cu perspectiva multi-
plic`rii lor ]i renun\area la comportamentul de a]teptare a fondurilor alocate, adic` a celor
care "vin".
Capacitatea de a democratiza continuu procesul de luare a deciziei prin informare, comu-
nicare ]i participare public`.
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Biri] Iovu - Institutul de Cercet`ri ]i Amenaj`ri Silvice, Burdu]elu Emilian - ONG UNESCO - Pro
Natura, Dupleac Mihaela - UNDP, Ghinea Stelu\a - Agen\ia Na\ional` pentru Protec\ia Mediului,
Grigore Alina - Agen\ia Regional` de Protec\ie a Mediului Bucure]ti, Hulea Dan - Societatea
Ornitologic` Român` / BirdLife, Jianu Claudia - ONG Terra Mileniu III, Maxim Iurie - Ministerul
Mediului ]i Gospod`ririi Apelor, Mihu\ Sergiu - ONG Centrul Focal pentru Monitorizarea ]i
Conservarea Biodiversit`\ii, Munteanu Dan - Academia Român`, Comisia Monumentelor Naturii,
Pan` Constan\a - Ministerul Administra\iei ]i Internelor, Sârbu C`t`lin - Institutul de Architectur`,
Tamas Papp - ONG Milvus Grup, Verghele\ Mircea - Regia Na\ional` a P`durilor "Romsilva".

Concluziile prezentului raport cu posibilile lui lipsuri sunt asumate [n [ntregime de autori.
Informa\iile ]i complet`rile aduse pe parcursul redact`rii nu ar fi fost posibile f`r` concursul substan-
\ial al membrilor grupului de lucru men\iona\i mai jos ]i c`rora le mul\umim ]i pe aceast` cale.

MUL|UMIRI
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Conven\ia privind Diversitatea Biologic` semnat` la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 a fost
ratificat` de Parlamentul României prin Legea Nr. 58 din 13 iulie 1994 Publicat` în Monitorul
Oficial  nr. 199 din 2 august 1994. Pe lâng` cele 42 de articole ale conven\iei ]i cele dou` anexe au
avut loc 7 Conferin\e ale P`r\ilor (COP), care au elaborat o serie de decizii ce completeaz` prevede-
rile ini\iale. Conven\ia privind Diversitatea Biologic` a fost completat` în anul 2000 cu Procolul de
la Cartagena privind Securitatea Biologic`, completat ulterior prin deciziile luate cu ocazia primei
Intâlniri a P`r\ilor (MOP). 

{n continuare sunt prezentate articolele Conven\iei privind Diversitatea Biologic` ]i sunt in-
dicate principalele decizii luate de COP-uri.

Preambul
P`r\ile contractante,
con]tiente de valoarea intrinsec` a diversit`\ii biologice ]i de valoarea ecologic`, genetic`, so-

cial`, economic`, ]tiin\ific`, educa\ional`, cultural`, recreativ` ]i estetic` a diversit`\ii bio-
logice ]i a componentelor sale,

con]tiente, de asemenea, de importan\a diversit`\ii biologice pentru evolu\ie ]i pentru conser-
varea sistemelor de sus\inere a biosferei,

afirmând c`, conservarea diversit`\ii biologice este o preocupare comun` a umanit`\ii,
reafirmând c` statele au drepturi suverane asupra propriilor lor resurse biologice,
reafirmând, de asemenea, c` statele sunt responsabile de conservarea diversit`\ii lor biologice ]i

de utilizarea durabil` a resurselor lor biologice,
preocupate de faptul c` diversitatea biologic` este redus` semnificativ de anumite activit`\i umane,
con]tiente de lipsa general` de informa\ii ]i cuno]tin\e privind diversitatea biologic` ]i de

necesitatea urgent` de a dezvolta capacitatea ]tiin\ific`, tehnic` ]i institu\ional` proprie
care s` asigure în\elegerea fundamental` necesar` planific`rii ]i implement`rii m`surilor
adecvate,

notând c` este vital` anticiparea, prevenirea ]i atacarea la surs` a cauzelor reducerii semni-
ficative sau pierderii diversit`\ii biologice,

notând, de asemenea, c` acolo unde exist` amenin\area unei reduceri semnificative sau a
pierderii diversit`\ii biologice, lipsa certitudinii ]tiin\ifice totale nu trebuie folosit` ca
motiv pentru amânarea m`surilor de evitare sau de reducere a acestui pericol,

notând, în continuare, c` cerin\a fundamental` pentru conservarea diversit`\ii biologice este con-

Anexa 1. 
CONVEN|IA PRIVIND DIVERSITATEA BIOLOGIC~
COMPLETAT~ CU DECIZIILE COP
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servarea "in situ" a ecosistemelor ]i habitatelor naturale ]i men\inerea ]i refacerea
popula\iilor viabile de specii în mediul lor natural,

notând, în continuare, c` m`surile "ex situ", de preferin\` în \ara de origine, au, de asemenea, un
rol important,

recunoscând c` un num`r mare de comunit`\i locale ]i de popula\ii autohtone depind de resursele
biologice pe care se bazeaz` modurile de via\` tradi\ionale ]i c` este de dorit împ`r\irea
echitabil` a beneficiilor care provin din utilizarea cuno]tin\elor, inova\iilor ]i practicilor tra-
di\ionale privind conservarea diversit`\ii biologice ]i utilizarea durabil` a elementelor sale,

recunoscând, de asemenea, rolul vital pe care-l joac` femeile în conservarea ]i utilizarea durabil`
a diversit`\ii biologice ]i afirmând necesitatea asigur`rii deplinei lor particip`ri la toate ni-
velurile de elaborare ]i de implementare a politicilor de conservare a diversit`\ii biologice,

subliniind importan\a ]i necesitatea promov`rii cooper`rii interna\ionale, regionale ]i globale
între state ]i organiza\ii interguvernamentale ]i sectorul neguvernamental pentru conser-
varea diversit`\ii biologice ]i utilizarea durabil` a componentelor sale,

recunoscând c` asigurarea de noi resurse financiare suplimentare ]i accesul corespunz`tor la
tehnologii pertinente pot influen\a substan\ial capacitatea lumii de a trata problema
pierderii diversit`\ii biologice,

recunoscând, de asemenea, c` sunt necesare m`suri speciale pentru a rezolva necesit`\ile \`rilor
în curs de dezvoltare, inclusiv, asigurarea de noi resurse suplimentare financiare ]i accesul
corespunz`tor la tehnologii pertinente,

notând, în aceast` privin\`, condi\iile speciale ale \`rilor cel mai pu\in dezvoltate ]i ale statelor
insulare mici,

recunoscând c` sunt necesare investi\ii substan\iale pentru conservarea diversit`\ii biologice ]i
c` exist` perspectiva unui domeniu larg de beneficii ecologice, economice ]i sociale din
aceste investi\ii,

recunoscând c` dezvoltarea economic` ]i social` ]i eradicarea s`r`ciei sunt primele ]i cele mai
importante priorit`\i pentru \`rile în curs de dezvoltare,

con]tiente de faptul c` utilizarea durabil` ]i conservarea diversit`\ii biologice sunt de importan\`
major` pentru rezolvarea necesit`\ilor de hran`, de s`n`tate ]i a altor cerin\e ale popula\iei
planetei în continu` cre]tere, motiv pentru care accesul la resurse genetice ]i la tehnologii,
cât ]i împ`r\irea acestora sunt esen\iale,

notând c`, în cele din urm`, conservarea ]i utilizarea durabil` a diversit`\ii biologice vor înt`ri
rela\iile de prietenie dintre state ]i vor contribui la pacea umanit`\ii,

dorind l`rgirea ]i completarea acordurilor interna\ionale existente privind conservarea
diversit`\ii biologice ]i utilizarea durabil` a componentelor sale, ]i

hot`râte s` conserve ]i s` utilizeze durabil diversitatea biologic`, în beneficiul genera\iilor
prezente ]i viitoare,

au convenit dup` cum urmeaz`:

ART. 1 Obiective
Obiectivele prezentei conven\ii, ce trebuie urmate în conformitate cu dispozi\iile sale pertinente,

sunt conservarea diversit`\ii biologice, utilizarea durabil` a componentelor sale ]i împ`r\irea
corect` ]i echitabil` a beneficiilor ce rezult` din utilizarea resurselor genetice, inclusiv prin accesul
corespunz`tor la resursele genetice, prin transferul adecvat de tehnologii pertinente, \inând cont de
toate drepturile asupra acestor resurse ]i tehnologii, ]i prin finan\area corespunz`toare.

ART. 2 Utilizarea  termenilor
În în\elesul prezentei conven\ii:
Diversitatea biologic` înseamn` variabilitatea organismelor vii din toate sursele, inclusiv, printre
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altele, a ecosistemelor terestre, marine ]i a altor ecosisteme acvatice ]i a complexelor ecologice din
care acestea fac parte; aceasta include diversitatea în cadrul speciilor, dintre specii ]i a ecosistemelor.

Resursele biologice includ resurse genetice, organisme sau p`r\i din ele, popula\ii sau orice alte
componente biotice ale ecosistemelor având folosin\` sau valoare efectiv` sau poten\ial` pentru
umanitate.

Biotehnologie înseamn` orice aplica\ie tehnologic` ce folose]te sisteme biologice, organisme
vii sau derivate din ele, pentru a realiza sau a modifica produse sau procese pentru utilizare
specific`.

|ara de origine a resurselor genetice înseamn` \ara care posed` acele resurse genetice în condi\ii
"in situ".

|ara care asigur` resurse genetice înseamn` \ara care furnizeaz` resurse genetice luate din surse
"in situ", inclusiv popula\ii de specii s`lbatice ]i domestice, sau din surse "ex situ", care pot sau nu
s`-]i aib` originea în acea \ar`.

domestice sau cultivate înseamn` speciile la care a fost influen\at procesul de evolu\ie de c`tre
oameni pentru a r`spunde necesit`\ilor lor.

Ecosistem înseamn` un complex dinamic de comunit`\i de plante, animale ]i microorganisme ]i
mediul lor f`r` via\`, care interac\ioneaz` ca o unitate func\ional`.

Conservare "ex situ" înseamn` conservarea componentelor diversit`\ii biologice în afara
habitatelor lor naturale.

Material genetic înseamn` orice material de origine vegetal`, animal`, microbian` sau altele
care con\ine unit`\i func\ionale de ereditate.

Resurse genetice înseamn` material genetic de valoare actual` sau poten\ial`.
Habitat înseamn` locul sau tipul de loc unde exist` în mod natural un organism sau o popula\ie.
Condi\ii "in situ" înseamn` condi\iile în care resursele genetice exist` în cadrul ecosistemelor ]i

al habitatelor naturale ]i, în cazul speciilor domestice ]i cultivate, în mediul în care s-au dezvoltat
caracterele lor distincte.

Conservare "in situ" înseamn` conservarea ecosistemelor ]i habitatelor naturale ]i men\inerea ]i
refacerea popula\iilor viabile de specii în mediul lor natural ]i, în cazul speciilor domestice sau
cultivate, în mediul în care ]i-au dezvoltat caracterele lor distincte.

Zon` protejat` înseamn` o zon` delimitat` geografic care este desemnat` sau reglementat` ]i
administrat` pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare.

Organiza\ie de integrare economic` regional` înseamn` o organiza\ie constituit` din state
suverane ale unei zone date, c`reia statele membre i-au transferat competen\e cu privire la
probleme guvernate de prezenta conven\ie ]i care a fost autorizat` din timp, conform procedurilor
sale interne, s` semneze, s` ratifice, s` accepte, s` aprobe sau s` adere la aceasta.

Utilizare durabil` înseamn` utilizarea componentelor diversit`\ii biologice într-un mod ]i ritm
care s` nu duc` la sc`derea pe termen lung a diversit`\ii biologice, men\inându-i astfel poten\ialul
de a r`spunde necesit`\ilor ]i aspira\iilor genera\iilor prezente ]i viitoare.

Tehnologie include biotehnologia.

Decizia II/11, paragraful 2 confirm` c` resursele genetice umane nu sunt incluse în cadrul CDB.

ART. 3 Principiu
În conformitate cu Carta Organiza\iei Na\iunilor Unite ]i cu principiile dreptului interna\ional,

statele au dreptul suveran de a exploata propriile lor resurse, în conformitate cu propriile lor politici
de mediu, ]i responsabilitatea s` asigure ca activit`\ile de sub jurisdic\ia ]i controlul lor s` nu
cauzeze prejudicii mediului altor state sau zonelor din afara limitelor jurisdic\iei lor na\ionale.

Decizia V/8, anexa I, Principiul 4 solicit` p`r\ilor contractante s` disemineze ]i s` compileze
studiile de caz referitoare la specii str`ine care pericliteaz` ecosisteme, habitate sau specii.
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ART. 4 Domeniul de aplicare
Sub rezerva drepturilor altor state ]i cu excep\ia cazului în care se prevede altfel în mod expres

în prezenta conven\ie, dispozi\iile prezentei conven\ii se aplic`, pentru fiecare parte contractant`:
a) în cazul componentelor diversit`\ii biologice, în zonele din cadrul jurisdic\iei sale na\ionale;

]i
b) în cazul proceselor ]i activit`\ilor efectuate sub jurisdic\ia sau controlul s`u, indiferent unde

apar efectele lor, în zona jurisdic\iei sale na\ionale sau dincolo de limitele jurisdic\iei na\ionale.

Nici un COP nu a f`cut referire specific` la acest articol. 
ART. 5 Cooperare
Fiecare parte contractant`, în m`sura posibilit`\ilor ]i în func\ie de necesit`\i, va coopera direct

sau, unde este cazul, prin organiza\ii interna\ionale competente, cu alte p`r\i contractante în
domenii din afara jurisdic\iei na\ionale ]i în alte probleme de interes reciproc, pentru conservarea
]i utilizarea durabil` a diversit`\ii biologice.

Nici un COP nu a f`cut referire specific` la acest articol, de]i o serie de decizii se refer` la
cooperare bilateral` ]i regional` între p`r\i, în special începând cu COP 5.

ART. 6 M`suri generale pentru conservare ]i utilizare durabil`
Fiecare dintre p`r\ile contractante, în func\ie de condi\iile specifice ]i posibilit`\i:
a) va elabora strategii, planuri ]i programe na\ionale pentru a asigura conservarea ]i utilizarea

durabil` a diversit`\ii biologice sau va adapta în acest scop strategiile, planurile ]i programele
existente \inând seama, printre altele, de m`surile stabilite în prezenta conven\ie, importante pentru
partea contractant` în cauz`; ]i

b) va integra, în m`sura posibilit`\ilor ]i în func\ie de necesit`\i, conservarea ]i utilizarea
durabil` a diversit`\ii biologice în planurile, programele ]i politicile sectoriale ]i intersectoriale
pertinente.

Decizia II/7 stipuleaz` schimbul de informa\ii ]i diseminare a cuno]tiin\elor referitoare la im-
plementarea articolelor 6 ]i 8.   

Decizia III/9 paragraful 1 solicit` P`r\ilor s` integreze elemente ale tuturor programelor tema-
tice în strategiile na\ionale ]i planurile sectoriale, precum ]i necesitatea coordon`rii transfrontaliere
în strategiile na\ionale.

ART. 7 Identificare ]i monitorizare
Fiecare parte contractant`, în m`sura posibilit`\ilor ]i în func\ie de necesit`\i, în special pentru

obiectivele art. 8 - 10:
a) va identifica componentele diversit`\ii biologice importante pentru conservarea ]i utilizarea

sa durabil`, având în vedere lista indicatoare de categorii din anexa nr. I;
b) va monitoriza, prin prelevare de e]antioane ]i alte tehnici, componentele diversit`\ii biologice

identificate conform subparagrafului a) de mai sus, acordând aten\ie special` celor care necesit`
m`suri de conservare urgent` ]i celor care ofer` cel mai ridicat poten\ial pentru utilizare durabil`;

c) va identifica procesele ]i categoriile de activit`\i care au sau este foarte probabil s` aib`
impact negativ semnificativ asupra conserv`rii ]i utiliz`rii durabile a diversit`\ii biologice ]i va
monitoriza efectele lor prin prelevare de e]antioane ]i alte tehnici; ]i

d) va între\ine ]i organiza, prin orice sistem, datele ob\inute din activit`\ile de identificare ]i
monitorizare, conform subparagrafelor a), b) ]i c) de mai sus.
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PRINCIPALELE COMPLET~RII ALE ART. 7 SE REFER~ LA:
- Utilizarea indicatorilor 
- Dezvoltarea unui program global de taxonomie 

Decizia II/8 referitoare la componentele diversit`\ii biologice amenin\ate.
Decizia III/10, Decizia V/7, Decizia VI/7 ]i Decizia VII/8 referitoare la identificare, monito-

rizare ]i evaluare, solicit` elaborarea programelor nationale de monitoring, a metodelor de evaluare
rapid` a biodiversit`\ii ]i utilizarea de indicatori.

Decizia IV/1 D, Decizia V/9, Decizia VI/8 ]i Decizia VII/9 referitoare la taxonomie lanseaz`
ini\iativa taxonomic` global` (Global Taxonomy Initiative).

ART. 8 Conservare “in situ”
În m`sura posibilit`\ilor ]i în func\ie de necesit`\i, fiecare parte contractant`:
a) va stabili un sistem de zone protejate sau zone unde sunt necesare m`suri speciale pentru

conservarea diversit`\ii biologice;
b) va elabora, unde este necesar, linii directoare pentru selectarea, stabilirea ]i administrarea

zonelor protejate sau a zonelor unde trebuie luate m`suri speciale pentru conservarea diversit`\ii
biologice;

c) va reglementa sau administra resursele biologice importante pentru conservarea diversit`\ii
biologice, în interiorul sau în afara zonelor protejate, pentru a le asigura conservarea ]i utilizarea
durabil`;

d) va promova protec\ia ecosistemelor, habitatelor naturale ]i men\inerea popula\iilor viabile de
specii în mediul natural;

e) va promova dezvoltarea durabil` ]i ecologic ra\ional` în zonele adiacente zonelor protejate,
în vederea asigur`rii unei protec\ii sporite a acestor zone;

f) va reface ]i reconstrui ecosistemele degradate ]i va promova recuperarea speciilor amenin\ate,
printre altele, prin dezvoltarea ]i implementarea de planuri ]i alte strategii de administrare;

g) va stabili sau men\ine mijloace de reglementare, administrare sau control al riscurilor legate
de utilizarea ]i eliberarea de organisme vii ]i modificate, rezultate din biotehnologie, care ar putea
avea impact negativ asupra mediului, care ar putea afecta conservarea ]i utilizarea durabil` a diver-
sit`\ii biologice, luând în considerare ]i riscurile asupra s`n`t`\ii umane;

h) va preveni introducerea, va controla sau eradica acele specii str`ine care amenin\` ecosiste-
me, habitate sau alte specii;

i) va face eforturi pentru a asigura condi\iile necesare compatibilit`\ii dintre utiliz`rile actuale ]i
conservarea diversit`\ii biologice ]i utilizarea durabil` a componentelor sale;

j) conform legisla\iei sale na\ionale, va respecta, va men\ine ]i va p`stra cuno]tin\ele, inova\iile
]i practicile comunit`\ilor indigene ]i locale cu stiluri de via\` tradi\ionale necesare pentru conser-
varea ]i utilizarea durabil` a diversit`\ii biologice ]i va promova aplicarea lor mai larg`, cu aproba-
rea ]i implicarea de\in`torilor de astfel de cuno]tin\e, inova\ii sau practici ]i va încuraja împ`r\irea
echitabil` a beneficiilor care rezult` din utilizarea unor astfel de cuno]tin\e, inova\ii ]i practici;

k) va dezvolta sau men\ine legisla\ia necesar` ]i/sau alte prevederi regulamentare pentru pro-
tec\ia speciilor sau popula\iilor amenin\ate;

l) în cazul în care un efect negativ semnificativ asupra diversit`\ii biologice a fost determinat
conform art. 7, va reglementa sau controla procesele ]i categoriile de activit`\i în cauz`; ]i

m) va coopera în asigurarea de suport financiar sau orice alt suport pentru conservarea "in situ",
subliniat` la subparagrafele a) - l) de mai sus, în special pentru \`rile în curs de dezvoltare.
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Decizia II/7 ]i Decizia III/9 stabile]te necesitatea schimbului ]i disemin`rii de informa\ii ]i
dezvoltarea capacit`\ii.

REFERITOR LA ARII PROTEJATE (ART. 8 A-C). 
Decizia IV/15 referitoare la arii protejate transfrontier`.
Decizia IV/7 referitoare la realizarea de re\ele de arii protejate pentru conservarea ]i utilizarea

durabil` a diversit`\ii biologice forestiere.
Decizia II/9, Decizia III/12 referitoare la importan\a stabilirii ]i managementului ariilor pro-

tejate care ar trebui integrate în planurile na\ionale privind p`durile ]i utilizarea terenurilor.
Decizia VII/28 stipuleaz` cadrul general pentru atingerea obiectivelor de reducere a ratei

actuale de pierdere a biodiversit`\ii, având ca termen limit` 2010 pentru zone terestre ]i 2012
pentru zone marine.

Decizia IV/5, Decizia V/3, Decizia VII/28 referitoare la arii protejate marine ]i costiere.
Decizia IV/4 referitoare la conservarea ]i utilizarea durabil` a ecosistemelor acvatice

continentale.
Decizia V/23 referitoare la implementarea programului asupra zonelor aride ]i  semi-aride.
Decizia V/25, Decizia VI/14, Decizia VII/14 referitoare la turismul durabil.

REFERITOR LA ART. 8 D 
Decizia II/10. Decizia VI/3, Decizia VII/5 referitoare la diversitatea biologic` marin` ]i costier`.
Decizia V/23, Decizia VI/4, Decizia VII/2 referitoare la managementul durabil al sistemelor

productive din zone aride ]i  semi-aride.
Decizia V/4, Decizia VI/22, Decizia VII/1 referitoare la conservarea diversit`\ii biologice

forestiere din ]i dinafara ariilor protejate.
Decizia IV/4, Decizia VII/4 referitoare la managementul integrat la nivel de bazin hidrografic

al ecosistemelor acvatice continentale.
REFERITOR LA ZONE TAMPON (ART. 8 E)
Decizia IV/7 (anexa, paragraf 53) identific` ca prioritar` reducerea lacunelor din cuno]tiin\e

referitoare la fragmentarea habitatelor ]i viabilitatea popula\iilor, inclusiv op\iuni de reducere a
impactului prin coridoare ecologice ]i zone tampon. Se limiteaz` doar la p`duri.

REFERITOR LA ART. 8 F
Decizia III/9 solicit` P`r\ilor s` ia m`suri pentru restaurarea habitatelor.
Decizia V/5, Decizia V/23 referitoare la programul privind zonele aride ]i semi-aride consider`

c` restaurarea este un scop prioritar în cadrul ini\iativei interna\ionale privind conservarea ]i utili-
zarea durabil` a polenizatorilor.

Decizia V/4 referitoare la înt`rirea capacit`\ii de refacere a p`durilor ca o component` a progra-
mului privind diversitatea biologic` forestier`.

Decizia IV/4 referitoare la adoptarea strategiilor manageriale integrate, la nivel de bazin hidro-
grafic pentru a restaura sau îmbun`t`\i diversitatea biologic` ]i alte func\ii ]i valori ale ecosiste-
melor acvatice continentale, precum ]i prevenirea degrad`rii ]i promovarea reconstruc\ie acestora.

Decizia III/11, Decizia VI/5, Decizia VII/3 solicit` P`r\ilor s` dezvolte strategii na\ionale,
programe ]i planuri care s` încurajeze dezvoltarea de tehnologii ]i practici agricole care s`
sporeasc` productivitatea ]i s` stopeze degradarea, precum ]i reconstruc\ia ]i refacerea diversit`\ii
biologice.

REFERITOR LA BIOSECURITATE (ART. 8 G)
Decizia IV/4 face referiri la organisme modificate genetic introduse în ecosisteme acvative

continentale, precum ]i la evaluarea riscurilor ]i a costurilor asociate introducerii deliberate sau
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accidentale a acestora. Este necesar` elaborarea de politici ]i instruc\iuni pentru a preveni ]i
controla asemenea introduceri ]i pentru a reface siturile atunci când este posibil.

Decizia V/5 cere P`r\ilor s` realizeze evaluare a efectelor ecologice, sociale ]i economice a
tehnologiilor genetice.

Decizia III/5 recomand` GEF furnizarea de resurse financiare pentru dezvoltarea capacit`\ii în
domeniul biosecurit`\ii, inclusiv implementarea pentru \`rile în curs de dezvoltare a recomand`rilor
UNEP privind biosecuritatea.

REFERITOR LA SPECII STR~INE (ART. 8 H) 
Decizia IV/10 consider` c` speciile str`ine reprezint` o problem` important` pentru ecosisteme

izolate geografic sau evolutiv, cum ar fi insulele mici.
Decizia IV/1, Decizia IV/4, Decizia V/8, Decizia VI/23, Decizia VII/13 adopt` ]i completeaz`

un set de principii referitoare la introducerea de specii str`ine. 
Decizia IV/4 referitoare la riscul ]i costurile asociate introducerilor deliberate sau accidentale de

specii str`ine ]i genotipuri care pot d`una diversit`\ii biologice a ecosistemelor acvatice
continentale.

Decizia IV/7 se refer` la specii str`ine în cadrul programului asupra diversit`\ii biologice
forestiere.

Decizia IV/5 identific` speciile str`ine ca unul din cele cinci componente ale programului asu-
pra diversit`\ii biologice marine ]i costiere.

REFERITOR LA CUNO}TIIN|ELE TRADI|IONALE (ART. 8 J)
Articolul 8 j are leg`turi cu alte prevederi ale CDB, în special cu articolele 10 c, 15, 16, 17(2),

18(4) ]i 19, precum ]i cu programele tematice asupra diversit`\ii biologice marine ]i costiere,
agriculturii, apelor continentale ]i p`durilor. Este una din prevederile cele mai complexe cu
multiple referiri în COP-uri. În continuare sunt prezentate doar cele mai relevante decizii.

Decizia I/9, Decizia II/18, Decizia III/14, Decizia IV/9, Decizia V/16,  Decizia VI/10, Decizia
VII/16 dezvolt` cerin\ele legate de cuno]tiin\ele tradi\ionale, creare unui Grup de lucru, identific`
]apte componente precum  ]i m`surile necesare implement`rii acestora.

REFERITOR LA ART. 8 L 
Decizia III/9 recomand` metode pentru evaluare ]i diminuarea amenin\`rilor la adresa diver-

sit`\ii biologice.
Decizia IV/7, Decizia V/4 fac recomand`ri specifice în cazul diversit`\ii biologice forestiere.
Decizia IV/5 prevede ca în cadrul programului asupra diversit`\ii biologice marine ]i costiere

s` fie identificate habitatele cheie pentru resursele marine vii la nivel regional, pentru a preveni
deteriorarea fizic` ]i distrugerea acestora.

ART. 9 CONSERVARE "EX SITU"
Fiecare parte contractant`, în m`sura posibilit`\ilor ]i în func\ie de necesit`\i, în special în scopul

complet`rii m`surilor "in situ":
a) va adopta m`suri pentru conservarea "ex situ" a componentelor diversit`\ii biologice, de

preferin\` în \ara de origine a acestor componente;
b) va stabili ]i men\ine facilit`\i pentru conservarea "ex situ" ]i cercetarea plantelor, animalelor

]i microorganismelor, de preferin\` în \ara de origine a resurselor genetice;
c) va adopta m`suri pentru recuperarea ]i refacerea speciilor amenin\ate ]i pentru reintroducerea

lor în habitatele naturale, în condi\ii adecvate;
d) va reglementa ]i administra colectarea de resurse biologice din habitate naturale în scopul
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conserv`rii "ex situ", astfel încât s` nu se amenin\e ecosisteme ]i popula\ii de specii "in situ", cu
excep\ia cazului în care sunt necesare m`suri speciale "ex situ", conform subparagrafului c) de mai
sus; ]i

e) va coopera pentru asigurarea suportului financiar ]i de alt tip pentru conservarea "ex situ",
subliniat` la subparagrafele a) - d) de mai sus ]i pentru crearea ]i men\inerea mijloacelor de
conservare "ex situ" în \`rile în curs de dezvoltare.

Decizia V/26 C se refer` la resursele genetice p`strate în colec\ii ex-situ constituite înainte de
intrarea în vigoare a conventiei ]i neacoperite de Comisia pentru Resurse Genetice ale Plantelor
pentru Hran` ]i Agricultur`. P`r\ile sunt solicitate s` ofere resurse pentru men\inerea, dezvoltarea
]i utilizarea colec\iilor ex-situ.

Decizia VI/9 prezint` Strategia Global` pentru Conservarea Plantelor, completat` de Decizia
VII/10. Obiectivul 8 solicit` ca pân` în 2010 60% din plantele periclitate s` fie men\inute în colec\ii
ex-situ, comparativ cu 30% cât este în prezent.

ART. 10 Utilizarea durabil` a componentelor diversit`\ii biologice
În m`sura posibilit`\ilor ]i în func\ie de necesit`\i, fiecare parte contractant`:
a) va integra cerin\ele conserv`rii ]i utiliz`rii durabile a resurselor biologice în luarea deciziilor

la nivel na\ional;
b) va adopta m`suri legate de utilizarea resurselor biologice pentru a evita sau a reduce impactul

negativ asupra diversit`\ii biologice;
c) va proteja ]i încuraja utilizarea curent` a resurselor biologice, în conformitate cu practicile

culturale tradi\ionale care sunt compatibile cu conservarea ]i utilizarea durabil`;
d) va ajuta popula\iile locale în dezvoltarea ]i implementarea ac\iunilor de reconstruc\ie

ecologic` în zonele degradate unde s-a redus diversitatea biologic`; ]i
e) va încuraja cooperarea dintre autorit`\ile sale guvernamentale ]i sectorul s`u privat în dezvol-

tarea de metode pentru utilizarea durabil` a resurselor biologice.

Decizia V/25, Decizia VI/14, Decizia VII/14 se refer` la biodiversitate ]i turism, în contextul
unei dezvolt`ri durabile.

Decizia V/24, Decizia VI/13 recomand` utilizarea durabil` a componentelor biodiversit`\ii ]i
solicit` identificarea de indicatori ]i de m`suri stimulative, precum ]i de mecanisme de implicare
a sectorului privat ]i comunit`\ilor locale în utilizarea durabil` a componentelor biodiversit`\ii.

Decizia VII/12 sus\ine implementarea principiilor ]i recomand`rilor pentru o utilizare durabil`
a biodiversit`\ii stabilite la Addis Adaba, con\inute în Anexa 2.

ART. 11 M`suri stimulative
În m`sura posibilit`\ilor ]i în func\ie de necesit`\i, fiecare parte contractant` va adopta m`suri

sigure din punct de vedere economic ]i social care s` ac\ioneze ca stimulente pentru conservarea ]i
utilizarea durabil` a componentelor diversit`\ii biologice.

Decizia III/18, Decizia IV/10A recomand` evaluarea economic` a componentelor biodiver-
sit`\ii ]i utilizarea m`surilor stimulative extins` dincolo de valorile comercializabile ]i necomercia-
lizabile ale biodiversit`\ii la valori sociale, culturale ]i etice.

Decizia V/15, Decizia VI/15, Decizia VII/18 stabilesc un program de m`suri stimulative în
vederea sprijinirii p`r\ilor pentru elaborarea de proiecte ]i politici precum ]i pentru prioritizarea ]i
sprijinirea efectiv` a acestora. Recomand` de asemenea cooperarea în vederea aplic`rii m`surilor
stimulative.

Decizia VII/18 subliniaz` importan\a elimin`rii subven\iilor care conduc la utilizarea nedu-
rabil` a componentelor biodiversit`\ii
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ART. 12 Cercetare ]i instruire
Luând în considerare necesit`\ile speciale ale \`rilor în curs de dezvoltare, p`r\ile contractante:
a) vor stabili ]i men\ine programe pentru educare ]i instruire ]tiin\ific` ]i tehnic` cu privire la

m`surile de identificare, conservare ]i utilizare durabil` a diversit`\ii biologice ]i a componentelor
sale ]i vor asigura sprijin pentru astfel de programe de educare ]i instruire pentru necesit`\ile
specifice ale \`rilor în curs de dezvoltare;

b) vor promova ]i încuraja cercetarea care contribuie la conservarea ]i utilizarea durabil` a
diversit`\ii biologice, în special în \`rile în curs de dezvoltare, între altele, în conformitate cu
deciziile conferin\ei p`r\ilor, \inând cont de recomand`rile organului subsidiar pentru consultare
]tiin\ific`, tehnic` ]i tehnologic`; ]i

c) respectând dispozi\iile art. 16, 18 ]i 20, vor promova ]i vor coopera la utilizarea progreselor
]tiin\ifice privind diversitatea biologic`, pentru a pune la punct metodele de conservare ]i utilizare
durabil` a resurselor biologice.

Nici un COP nu a adresat pân` în prezent acest capitol, de]i referiri la cercetare ]i instruire sunt
incluse în numeroase decizii.

ART. 13 Educarea ]i con]tietizarea publicului
P`r\ile contractante:
a) vor promova ]i încuraja în\elegerea importan\ei ]i a m`surilor necesare pentru conservarea

diversit`\ii biologice, ca ]i propagarea sa prin mijloace de informare ]i includerea acestor subiecte
în programele educa\ionale; ]i

b) vor coopera, în func\ie de necesit`\i, cu alte state ]i organiza\ii interna\ionale pentru dezvol-
tarea de programe de educa\ie ]i con]tientizare a publicului privind conservarea ]i utilizarea
durabil` a diversit`\ii biologice.

Decizia IV/10, Decizia V/17 decid ca educa\ia ]i con]tientizarea publicului s` fie integrate ]i s`
devin` o parte component` a tuturor abord`rilor sectoriale ]i tematice. 

Decizia IV/10 lanseaz` ini\iativa global` a unui program de educa\ie, instruire ]i con]tientizare
pentru biodiversitate.

Decizia VI/19, Decizia VII/24 adopt` o ini\iativ` global` pentru comunicare, educa\ie ]i
con]tientizare (CEPA), bazat pe constituirea unei re\ele globale care s` permit` schimbul de
cuno]tiin\e ]i expertiz`, precum ]i dezvoltarea capacit`\ii de comunicare, educa\ie ]i con]tientizare.

ART. 14 Evaluarea impactului ]i reducerea efectelor negative
1. În m`sura posibilit`\ilor ]i în func\ie de necesit`\i, fiecare parte contractant`:
a) va introduce procedurile adecvate necesitând evaluarea impactului asupra mediului a proiec-

telor sale propuse, care pot avea efecte negative asupra diversit`\ii biologice, pentru a evita sau
reduce la minimum astfel de efecte ]i, când este cazul, s` permit` participarea publicului la astfel
de proceduri;

b) va introduce m`surile corespunz`toare pentru luarea în considerare a consecin\elor asupra
mediului ale programelor ]i politicilor sale, care pot avea impact negativ semnificativ asupra
diversit`\ii biologice;

c) va promova, pe baz` de reciprocitate, comunicarea, schimbul de informa\ii ]i consultarea
privind activit`\ile de sub jurisdic\ia sau controlul s`u, care ar putea avea efect negativ semnificativ
asupra diversit`\ii biologice a altor state sau zone din afara limitelor jurisdic\iei na\ionale, prin
încurajarea încheierii de acorduri bilaterale, regionale sau multilaterale, dup` caz;

d) în caz de pericol sau de deteriorare grav` sau iminent`, cu sursa sub jurisdic\ia sau controlul
s`u, asupra diversit`\ii biologice din zone aflate sub jurisdic\ia altor state sau zone din afara
limitelor jurisdic\iei na\ionale, va anun\a imediat statele poten\ial afectate de un astfel de pericol
sau deteriorare, ]i va ini\ia ac\iuni de prevenire sau reducere a unui astfel de pericol sau deteriorare;
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]i
e) va promova m`suri na\ionale, pentru r`spunsuri de urgen\` la activit`\i sau evenimente, cau-

zate natural sau în alt mod, care prezint` un pericol grav sau iminent asupra diversit`\ii biologice
]i va încuraja cooperarea interna\ional` pentru a ajuta astfel de eforturi na\ionale ]i, dup` caz ]i în
acord cu statele sau organiza\iile de integrare economic` regional` implicate, va stabili planuri de
urgen\` comune.

2. Conferin\a p`r\ilor va examina, pe baza unor studii ce urmeaz` a fi efectuate, problema res-
ponsabilit`\ii ]i repar`rii, inclusiv a reconstruc\iei ]i compens`rii pagubelor aduse diversit`\ii
biologice, cu excep\ia cazului când responsabilitatea este o problem` strict intern`.

Decizia IV/10 C, Decizia V/18  completeaz` cu recomand`ri ]i solicit`ri de studii de caz
ambele paragrafe. Pentru primul paragraf se solicit` p`r\ilor s` ia m`suri la nivel na\ional pentru a
adresa problemele legate de biodiversitate în evalu`rile de impact, cu implicarea tuturor celor
interesa\i.

Decizia VI/11, Decizia VII/17 se refer` la m`suri de implementare ]i aplicare a paragrafului 2.

ART. 15 Accesul la resurse genetice
1. Recunoscând drepturile suverane ale statelor asupra resurselor lor naturale, autoritatea de a

determina accesul la resurse genetice apar\ine guvernelor na\ionale ]i este supus` legisla\iei
na\ionale.

2. Fiecare parte contractant` va face eforturi de a crea condi\ii pentru a facilita accesul altor p`r\i
contractante la resurse genetice pentru utiliz`ri sigure din punct de vedere al mediului ]i s` nu
impun` restric\ii care s` contravin` obiectivelor prezentei conven\ii.

3. În scopul prezentei conven\ii, resursele genetice care sunt asigurate de o parte contractant`,
dup` cum se fac referiri în acest articol ]i în art. 16 ]i 19, sunt doar acelea care sunt asigurate de
p`r\i contractante care sunt \`ri de origine a acestor resurse ]i de c`tre p`r\ile care au ob\inut aceste
resurse genetice în conformitate cu prezenta conven\ie.

4. Accesul, când este asigurat, va fi în termeni accepta\i reciproc ]i va fi supus prevederilor
acestui articol.

5. Accesul la resurse genetice va fi supus consim\`mântului p`r\ii contractante care furnizeaz`
astfel de resurse, dac` nu este stabilit altfel de c`tre acea parte.

6. Fiecare parte contractant` va face eforturi pentru dezvoltarea ]i efectuarea de cercet`ri
]tiin\ifice bazate pe resurse genetice furnizate de alte p`r\i contractante cu deplin` participare a
acestora ]i, în m`sura posibilit`\ilor, pe teritoriul lor.

7. Fiecare parte contractant` va lua m`surile legislative, administrative sau politice adecvate,
conform cu art. 16 ]i 19 ]i, dup` caz, prin mecanismul financiar stabilit la art. 20 ]i 21, pentru a
asigura împ`r\irea just` ]i echitabil`, cu partea contractant` care furnizeaz` resursele genetice, a
rezultatelor cercet`rii ]i dezvolt`rii ]i a beneficiilor cercet`rii, ob\inute din utilizarea comercial`
sau de alt tip a acestor resurse. O astfel de împ`r\ire se va face în termeni accepta\i reciproc.

Decizia II/11, Decizia III/15, Decizia IV/8, Decizia V/26 au urm`rit schimbul de informa\ii
privind reglement`rile existente la nivel na\ional, diseminarea acestor informa\ii ]i reglementarea
accesului. A fost înfiin\at un grup de exper\i pentru a analiza problemele legate de implementarea
prezentului articol.

Decizia III/5, Decizia IV/8, Decizia V/13 încearc` s` stabileasc` mecanismele financiare ce
reglementeaz` accesul la resursele genetice, inclusiv capacit`\ile necesare pentru aceasta.

Decizia VI/24, Decizia VII/19 fac recomand`ri prin intermediul instruc\iunilor de la Bonn
privind accesul la resurse genetice ]i împ`r\irea corect` ]i echitabil` a beneficiilor rezultate din
utilizarea lor. Este prezentat ]i  un plan de ac\iune pentru dezvoltarea capacit`\ii în acest domeniu.
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ART. 16 Accesul la tehnologie ]i transferul de tehnologie
1. Fiecare parte contractant`, recunoscând c` tehnologia include biotehnologia ]i c` atât accesul

la tehnologie cât ]i transferul de tehnologie între p`r\ile contractante sunt elemente esen\iale pentru
atingerea obiectivelor prezentei conven\ii, se angajeaz`, conform prevederilor acestui articol, s`
asigure ]i/sau s` faciliteze accesul la tehnologie ]i transferul, c`tre alte p`r\i contractante, de teh-
nologii necesare pentru conservarea ]i utilizarea durabil` a diversit`\ii biologice sau care utilizeaz`
resurse genetice f`r` s` cauzeze pagube semnificative mediului înconjur`tor.

2. Accesul la tehnologie ]i transferul de tehnologie, la care se refer` paragraful 1 de mai sus,
pentru \`rile în curs de dezvoltare, vor fi asigurate ]i/sau facilitate în termenii cei mai corec\i ]i mai
favorabili, inclusiv în termeni concesionali ]i preferen\iali, când exist` acord reciproc, ]i, unde este
necesar, în conformitate cu mecanismul financiar stabilit de art. 20 ]i 21. Atunci când tehnologiile
fac obiectul unor brevete sau al altor drepturi de proprietate intelectual`, accesul ]i transferul sunt
asigurate în termeni care recunosc drepturile de proprietate intelectual` ]i sunt în concordan\` cu
protec\ia lor adecvat` ]i efectiv`. Aplicarea acestui paragraf va fi în conformitate cu prevederile
paragrafelor 3, 4 ]i 5 de mai jos.

3. Fiecare parte contractant` va lua m`surile legislative, administrative sau politice, dup` caz,
pentru a asigura p`r\ilor contractante, în special celor care sunt \`ri în curs de dezvoltare care
furnizeaz` resurse genetice, accesul la tehnologie ]i transferul de tehnologie care utilizeaz` acele
resurse, pe baz` de termeni accepta\i reciproc, inclusiv tehnologie protejat` de brevete ]i alte
drepturi de proprietate intelectual`, dac` este cazul, prin dispozi\iile art. 20 ]i 21 ]i în conformitate
cu dreptul interna\ional ]i cu prevederile paragrafelor 4 ]i 5 de mai jos.

4. Fiecare parte contractant` va lua m`suri legislative, administrative sau politice, dup` caz,
pentru ca sectorul privat s` faciliteze accesul la tehnologie, dezvoltarea comun` ]i transferul de
tehnologie la care se refer` paragraful 1 de mai sus, în beneficiul atât al institu\iilor guvernamentale
cât ]i al sectorului privat din \`rile în curs de dezvoltare ]i, în aceast` privin\`, se va conforma
obliga\iilor de la paragrafele 1, 2 ]i 3 de mai sus.

5. P`r\ile contractante, recunoscând c` brevetele ]i alte drepturi de proprietate intelectual` pot
avea o influen\` asupra implement`rii prezentei conven\ii, vor coopera, în conformitate cu dreptul
interna\ional ]i legisla\ia na\ional`, pentru a asigura ca aceste drepturi s` fie în sprijinul obiectivelor
sale ]i s` nu le contracareze.

Mai multe decizii ale COP-urilor au f`cut referiri la importan\a accesului la tehnologie ]i c`ile
de asigurare a transferului (Decizia II/4, Decizia II/16, Decizia IV/16).

Transferul de tehnologie a fost abordat ]i în cadrul deciziilor COP referitoare la programele
tematice.

Proprietatea intelectual` este abordat` într-o serie de decizii, cu referire la reglement`rile
existente, în particular la Organiza\ia Mondial` a Comer\ului (Decizia III/17, Decizia IV/15,
Decizia V/26).

Decizia VII/29 elaboreaz` un program de lucru privind transferul tehnologic ]i cooperarea
]tiin\ific` ]i tehnologic` care acoper` patru domenii considerate prioritare: (i) evaluarea tehno-
logic`, (ii) crearea unui sistem informa\ional, (iii) crearea unui mediu favorabil ]i (iv) cre]terea ]i
dezvoltarea capacit`\ii.

ART. 17 Schimb de informa\ii
1. P`r\ile contractante vor facilita schimbul de informa\ii provenite din toate sursele accesibile

publicului, referitoare la conservarea ]i utilizarea durabil` a diversit`\ii biologice, luând în conside-
rare nevoile speciale ale \`rilor în curs de dezvoltare.

2. Un astfel de schimb de informa\ii va include schimbul de rezultate ale cercet`rii tehnice,
]tiin\ifice ]i socioeconomice, ca ]i programele de instruire ]i studii, cuno]tin\e de specialitate
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autohtone ]i tradi\ionale, ca atare ]i asociate cu tehnologiile amintite în art. 16 paragraful 1. Va
include, de asemenea, dac` este posibil, repatrierea informa\iilor.

Nici un COP nu a abordat în mod specific acest articol. 
Decizia III/10 face referiri la repatrierea informa\iei taxonomice din colec\iile lumii u]or

accesibil`, în special pentru \`rile de origine.
Decizia V/16 reglementeaz` repatrierea informa\iei, inclusiv proprietatea cultural`, pentru a

facilita refacerea cuno]tiin\elor tradi\ionale asupra biodiversit`\ii.

ART. 18 Cooperarea tehnic` ]i ]tiin\ific`
1. P`r\ile contractante vor încuraja cooperarea tehnica ]i ]tiin\ific` interna\ional` în domeniul

conserv`rii ]i utiliz`rii durabile a diversit`\ii biologice, dac` este necesar, prin institu\iile na\ionale
]i interna\ionale corespunz`toare.

2. Fiecare parte contractant` va promova cooperarea tehnic` ]i ]tiin\ific` cu alte p`r\i
contractante, în particular \`ri în curs de dezvoltare, pentru implementarea prezentei conven\ii, între
altele, prin elaborarea ]i aplicarea politicii na\ionale. La promovarea unei astfel de cooper`ri trebuie
acordat` o aten\ie deosebit` dezvolt`rii ]i înt`ririi capacit`\ilor na\ionale, prin punerea în valoare a
resurselor umane ]i înt`rirea institu\iilor.

3. Conferin\a p`r\ilor, la prima sa reuniune, va determina stabilirea unui mecanism tip centru de
schimb care s` încurajeze ]i s` faciliteze cooperarea tehnico-]tiin\ific`.

4. P`r\ile contractante, în conformitate cu legisla\ia ]i politicile na\ionale, vor încuraja ]i dez-
volta metode de cooperare pentru elaborarea ]i utilizarea tehnologiilor, inclusiv a tehnologiilor
autohtone ]i tradi\ionale, în conformitate cu obiectivele prezentei conven\ii. În acest scop, p`r\ile
contractante vor promova, de asemenea, cooperarea în domeniul instruirii de personal ]i al schim-
bului de exper\i.

5. P`r\ile contractante, de comun acord, vor încuraja stabilirea de programe de cercetare ]i
ac\iuni comune pentru dezvoltarea de tehnologii referitoare la obiectivele prezentei conven\ii.

Nici un COP nu a abordat în mod specific acest articol.
Decizia IV/2, Decizia V/14, Decizia VI/18, Decizia VII/23 fac referiri la crearea unui meca-

nism de clearing-house eficient, conform cerin\elor paragrafului 3.

ART. 19 Administrarea biotehnologiei ]i repartizarea beneficiilor
1. Fiecare parte contractant` va lua m`suri legislative, administrative sau politice, dup` caz,

pentru a asigura participarea efectiv` la activit`\ile de cercetare biotehnologic` a acelor p`r\i
contractante, în special a \`rilor în curs de dezvoltare, care furnizeaz` resurse genetice pentru o
astfel de cercetare ]i unde este posibil în astfel de p`r\i contractante.

2. Fiecare parte contractant` va lua toate m`surile posibile s` încurajeze ]i s` furnizeze accesul
prioritar, pe o baz` just` ]i echilibrat`, al p`r\ilor contractante, în special al \`rilor în curs de dez-
voltare, la rezultatele ]i beneficiile care rezult` din biotehnologiile bazate pe resurse genetice fur-
nizate de acele p`r\i contractante. Un astfel de acces se va face în termeni reciproc accepta\i.

3. P`r\ile vor examina necesitatea ]i modalit`\ile realiz`rii unui protocol care s` stabileasc`
procedurile adecvate, inclusiv, în particular, un acord prealabil, dat în cuno]tin\` de cauz`, în
domeniul transferului, manipul`rii ]i utiliz`rii în deplin` siguran\` a oric`rui organism viu modificat
rezultat din biotehnologie, care ar putea avea efecte negative asupra conserv`rii ]i utiliz`rii durabile
a diversit`\ii biologice.

4. Fiecare parte contractant` comunic` direct sau cere s` comunice, prin intermediul oric`rei
persoane fizice sau juridice de sub jurisdic\ia sa ]i care furnizeaz` organisme vizate de paragraful 3
de mai sus, p`r\ii contractante pe teritoriul c`reia aceste organisme urmeaz` a fi introduse, orice
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informa\ie disponibil` referitoare la utilizarea ]i reglement`rile de securitate cerute de partea
contractant` în materie de manipulare a unor asemenea organisme, ca ]i orice informa\ie disponibil`
privind impactul poten\ial negativ al organismelor specifice în cauz`.

Paragrafele 1 ]i 2 sunt legate de alte prevederi ale conven\iei, în special articolele 8(j), 15, 16 ]i 18.
Paragrafele 3 ]i 4 stau la baza Protocolului de la Cartagena privind Securitatea Biologic`,

completat de deciziile luate cu ocazia primului MOP. 
Decizia VII/29 r`spunde cerin\elor articolului 16 ]i articolului 19 (paragrafele 1 ]i 2) elaborând

un program de lucru privind facilitarea transferului tehnologic ]i cooperarea ]tiin\ific` ]i
tehnologic`.

ART. 20 Resurse financiare
1. Fiecare parte contractant` se angajeaz` s` asigure, în m`sura posibilit`\ilor sale, un suport

financiar ]i stimulente cu privire la acele activit`\i na\ionale care urm`resc s` realizeze obiectivele
prezentei conven\ii, în conformitate cu planurile, priorit`\ile ]i programele sale na\ionale.

2. P`r\ile \`ri dezvoltate vor furniza resurse financiare noi ]i suplimentare pentru a permite
p`r\ilor \`ri în curs de dezvoltare s` fac` fa\` costurilor suplimentare convenite, impuse de imple-
mentarea m`surilor prin care s`-]i respecte obliga\iile care decurg din prezenta conven\ie ]i pentru
a beneficia de prevederile sale, aceste costuri fiind convenite, între o parte \ar` în curs de dezvoltare
]i structura institu\ional` amintit` în art. 21, în concordan\` cu politica, strategia, priorit`\ile
programelor ]i criteriile de eligibilitate ]i o list` indicativ` de costuri suplimentare stabilit` de
conferin\a p`r\ilor. Alte p`r\i, inclusiv \`rile care sunt în proces de tranzi\ie c`tre economia de pia\`,
pot prelua voluntar obliga\iile p`r\ilor \`ri dezvoltate. În sensul acestui articol, conferin\a p`r\ilor va
stabili, la prima sa întâlnire, o list` a p`r\ilor \`ri dezvoltate ]i a altor p`r\i care î]i asum` în mod
voluntar obliga\iile de p`r\i dezvoltate. Conferin\a p`r\ilor va revedea aceast` list` ]i o va modifica,
dac` este cazul. Se vor încuraja, de asemenea, contribu\ii din alte \`ri ]i surse pe baz` de voluntariat.
Implementarea acestor angajamente va \ine cont de necesitatea ca fluxul de fonduri s` fie adecvat,
previzibil ]i punctual ]i de importan\a repartiz`rii sarcinii între p`r\ile contribuabile incluse pe list`.

3. P`r\ile \`ri dezvoltate pot, de asemenea, furniza, în beneficiul \`rilor în curs de dezvoltare, re-
surse financiare legate de aplicarea prezentei conven\ii, pe c`i bilaterale, regionale sau altele
multilaterale.

4. P`r\ile \`ri în curs de dezvoltare nu vor putea s` se achite efectiv de obliga\iile ce le revin în
virtutea conven\iei, decât în m`sura în care p`r\ile \`ri dezvoltate se vor achita efectiv de obliga\iile
ce le revin în virtutea conven\iei, referitoare la resurse financiare ]i transfer de tehnologie ]i vor \ine
cont de faptul c` dezvoltarea economic` ]i social` ]i eradicarea s`r`ciei sunt primele ]i cele mai
importante priorit`\i ale p`r\ilor \`ri în curs de dezvoltare.

5. P`r\ile vor \ine cont de necesit`\ile specifice ]i de situa\ia special` a \`rilor cel mai pu\in
dezvoltate în ac\iunile lor legate de finan\are ]i transfer de tehnologie.

6. P`r\ile contractante vor lua, de asemenea, în considerare condi\iile speciale care rezult` din
dependen\a fa\` de diversitatea biologic`, din repartizarea ]i localizarea acesteia pe teritoriul
p`r\ilor \`ri în curs de dezvoltare, în special al statelor mici insulare.

7. Se va lua, de asemenea, în considerare situa\ia special` a \`rilor în curs de dezvoltare, mai ales
a celor care sunt cele mai vulnerabile din punct de vedere al mediului înconjur`tor, cum ar fi acelea
cu zone aride ]i semiaride, zone de coast` ]i muntoase.

Articolele 20, 21 ]i 39 sunt strâns legate, de aceea vor fi prezentate împreun`.  
Reglement`ri adi\ionale privind mecanismele financiare ]i atragerea de resurse financiare

adi\ionale au fost practic incluse în toate COP-urile (Decizia III/5, Decizia IV/13, Decizia V/13,
Decizia VI/17, Decizia VII/20).

Decizia II/6, Decizia III/7, Decizia IV/11, Decizia V/12 au evaluat eficien\a mecanismului
financiar.  
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Decizia III/6, Decizia V/11, Decizia VI/16, Decizia VII/21 au urm`rit atragerea de resurse
financiare adi\ionale

ART. 21 Mecanism financiar
1. Va exista un mecanism de finan\are pentru furnizarea de resurse financiare c`tre p`r\ile \`ri în

curs de dezvoltare, în spiritul prezentei conven\ii, sub form` de dona\ii sau în condi\ii avantajoase
ale c`rui elemente esen\iale sunt descrise în prezentul articol. Conform prezentei conven\ii, meca-
nismul va func\iona sub autoritatea ]i coordonarea conferin\ei p`r\ilor, fa\` de care este subordonat
contabil.

Opera\iunile mecanismului vor fi efectuate de o astfel de structur` institu\ional` care se va
decide de c`tre conferin\a p`r\ilor la prima reuniune. Potrivit obiectivelor prezentei conven\ii,
conferin\a p`r\ilor va stabili politica, strategia, priorit`\ile programelor ]i criteriile de eligibilitate
referitoare la accesul la astfel de resurse ]i la utilizarea lor. Contribu\iile se vor face astfel încât s`
se ia în considerare necesitatea unor v`rs`minte anticipate, adecvate ]i punctuale, a]a cum este
prev`zut în art. 20, în conformitate cu resursele financiare necesare, pe care conferin\a p`r\ilor le
va decide periodic, ]i importan\a împ`r\irii efortului financiar c`tre p`r\ile contribuabile incluse pe
lista la care s-a f`cut referire în art. 20 paragraful 2.

P`r\ile \`ri dezvoltate ca ]i alte \`ri sau surse pot, de asemenea, s` aduc` contribu\ii voluntare.
Mecanismul va func\iona conform unui sistem de gestiune democratic ]i transparent.

2. Urm`rind obiectivele prezentei conven\ii, conferin\a p`r\ilor, la prima sa întâlnire, va stabili
politica, strategia ]i priorit`\ile programului, cât ]i criterii ]i linii directoare detaliate pentru defini-
rea condi\iilor cerute pentru accesul la resurse financiare ]i utilizarea acestora, inclusiv suprave-
gherea ]i evaluarea acestei utiliz`ri, în mod regulat. Conferin\a p`r\ilor va decide asupra m`surilor
necesare pentru aplicarea paragrafului 1 de mai sus, dup` consultarea structurii institu\ionale îns`r-
cinate cu operarea mecanismului financiar.

3. Conferin\a p`r\ilor va examina eficien\a mecanismului financiar stabilit prin acest articol,
inclusiv criteriile ]i liniile directoare la care se refer` paragraful 2 de mai sus, la nu mai pu\in de 2
ani de la intrarea în vigoare a prezentei conven\ii ]i apoi regulat. Pe baza acestei examin`ri, va lua
m`surile adecvate pentru îmbun`t`\irea eficien\ei mecanismului, dac` este necesar.

4. P`r\ile contractante vor urm`ri înt`rirea institu\iilor financiare existente pentru a asigura
resursele financiare destinate conserv`rii ]i utiliz`rii durabile a diversit`\ii biologice.

Articolele 20, 21 ]i 39 sunt strâns legate, vezi comentariile la articolul 20.

ART. 22 Rela\ii cu alte conven\ii interna\ionale
1. Dispozi\iile prezentei conven\ii nu vor afecta drepturile ]i obliga\iile nici unei p`r\i

contractante, ce decurg dintr-un acord interna\ional existent, cu excep\ia cazului în care exercitarea
acestor drepturi ]i obliga\ii ar cauza pagube serioase diversit`\ii biologice sau ar constitui o ame-
nin\are pentru aceasta.

2. P`r\ile contractante vor aplica prezenta conven\ie, în ceea ce prive]te mediul marin, în
concordan\` cu drepturile ]i obliga\iile statelor ce decurg din dreptul asupra m`rii.

Acest articol are leg`tur` ]i cu articolul 24 (paragraful 1d).
Decizia II/10, Decizia V/3 abordeaz` rela\iile cu Conven\ia Na\iunilor Unite privind Legea

M`rii referitoare la conservarea, bioprospectarea ]i utilizarea durabil` a resurselor genetice marine. 
Decizia VI/20 recunoa]te importan\a impactului modific`rilor climatice globale asupra recifilor

de corali ]i solicit` luarea urgent` de m`suri de c`tre ambele conven\ii,
Decizia VI/20 stabile]te formarea unui grup de leg`tur` cu celelalte dou` conven\ii semnate la

Rio de Janeiro (schimbari climatice ]i combaterea de]ertific`rii).
Decizia V/4, Decizia VII/15 se refer` la crearea grupului tehnic de exper\i ad-hoc pe diversitate

biologic` ]i schimb`ri climatice.
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Decizia V/23 stabile]te un program de lucru comun cu Conven\ia privind Combaterea De]er-
tific`rii în sprijinul programului asupra biodiversit`\ii terenurilor aride ]i  semi-aride.

Decizia V/21 stabile]te cooperarea cu secretariatul Conven\iei privind speciile migratoare
pentru a elabora o propunere de integrare în programul conven\iei a  speciilor migratoare.

ART. 23 Conferin\a p`r\ilor
1. Prin prezenta, se instituie o conferin\` a p`r\ilor. Prima reuniune a conferin\ei p`r\ilor va fi

convocat` de directorul executiv al Programului Na\iunilor Unite pentru Mediul Înconjur`tor nu
mai târziu de un an de la intrarea în vigoare a prezentei conven\ii. Apoi se vor \ine reuniuni ordinare
ale conferin\ei p`r\ilor, la intervale regulate, care urmeaz` s` fie stabilite de conferin\`, la prima sa
reuniune.

2. Reuniuni extraordinare ale conferin\ei p`r\ilor se pot \ine ori de câte ori se va considera
necesar de c`tre conferin\` sau la cererea, în scris, a oric`rei p`r\i, cu condi\ia ca, în interval de ]ase
luni de la comunicarea cererii la secretariat, s` fie sus\inut` de cel pu\in o treime din p`r\i.

3. Conferin\a p`r\ilor va conveni ]i va adopta prin consens, propriul regulament interior ]i pe
acela al oric`rui organ subsidiar pe care ]i-l va putea crea, cât ]i regulamentul financiar care
guverneaz` finan\area secretariatului. La fiecare reuniune ordinar`, va adopta bugetul pentru
perioada financiar` de pân` la urm`toarea reuniune ordinar`.

4. Conferin\a p`r\ilor va trece în revist` aplicarea prezentei conven\ii ]i în acest scop:
a) va stabili forma ]i intervalele pentru transmiterea informa\iilor ce urmeaz` a fi prezentate

conform art. 26 ]i va examina aceste informa\ii cât ]i rapoartele prezentate de oricare organ subsidiar;
b) va studia avizele tehnice, tehnologice ]i ]tiin\ifice asupra diversit`\ii biologice, furnizate

conform art. 25;
c) va examina ]i adopta, dup` cum este necesar, protocoalele, în conformitate cu prevederile art. 28;
d) va examina ]i adopta, dup` caz, în conformitate cu prevederile art. 29 ]i 30, amendamentele

la aceast` conven\ie ]i la anexele sale;
e) va examina amendamentele la orice protocol, ca ]i la orice anexe ale acestuia ]i, dac` a]a se

decide, va recomanda adoptarea lor de c`tre p`r\ile la protocolul respectiv;
f) va examina ]i adopta, dup` cum este necesar, în conformitate cu art. 30, anexele suplimentare

la prezenta conven\ie;
g) va crea organele subsidiare considerate necesare pentru aplicarea prezentei conven\ii, în

special pentru a asigura asisten\a ]tiin\ific` ]i tehnic`;
h) va contacta, prin secretariat, organele executive ale conven\iilor legate de problemele

acoperite de prezenta conven\ie, pentru a stabili forme adecvate de cooperare cu ele; ]i
i) va examina ]i va lua orice alte m`suri necesare pentru realizarea obiectivelor prezentei

conven\ii, în lumina experien\ei acumulate în aplicarea ei.
5. Organiza\ia Na\iunilor Unite, institu\iile sale specializate ]i Agen\ia Interna\ional` pentru

Energie Atomic`, ca ]i orice stat care nu este parte la prezenta conven\ie, pot fi reprezentate ca
observatori la reuniunile conferin\ei p`r\ilor. Orice alt organism sau institu\ie guvernamental` sau
neguvernamental`, calificat` în domenii legate de conservarea ]i utilizarea durabil` a diversit`\ii
biologice, care a informat secretariatul despre dorin\a de a fi reprezentat` ca observator la o
reuniune a conferin\ei p`r\ilor, poate fi admis`, cu condi\ia ca cel pu\in o treime a p`r\ilor prezente
s` nu aib` obiec\ii. Admiterea ]i participarea ca observatori va fi supus` regulilor de procedur`
adoptate de conferin\a p`r\ilor.

Pân` în prezent au fost \inute 7 Conferin\e ale P`r\ilor.
Programele tematice
COP au ini\iat ]apte programe tematice, ce se adreseaz` urm`toarelor componente:
1. biodiversitatea marin` ]i costier` (Decizia II/10, Decizia IV/5, Decizia V/3, Decizia VI/3,

Decizia VII/5);
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2. biodiversitatea agricol` (Decizia III/11, Decizia IV/6, Decizia V/5, Decizia VI/5, Decizia
VII/3);

3. biodiversitatea forestier` (Decizia II/9, Decizia III/12, Decizia IV/7, Decizia V/4, Decizia
VI/22, Decizia VII/1);

4. biodiversitatea insular` (Decizia VII/31);
5. biodiversitatea apelor continentale (Decizia IV/4, Decizia V/2, Decizia VI/2, Decizia VII/4);
6. biodiversitatea zonelor aride ]i  semi-aride (Decizia V/23, Decizia VI/4, Decizia VII/2);
7. biodiversitatea montan` (Decizia VII/27).

ART. 24 Secretariatul
1. Se instituie prin prezenta un secretariat. Func\iile sale vor fi:
a) s` organizeze reuniunile conferin\ei p`r\ilor prev`zute prin art. 23 ]i s` le asigure serviciile necesare;
b) s` îndeplineasc` func\iile desemnate de orice protocol al prezentei conven\ii;
c) s` preg`teasc` rapoartele asupra execut`rii func\iilor sale, stabilite conform prezentei

conven\ii ]i s` le prezinte la conferin\a p`r\ilor;
d) s` asigure coordonarea cu alte organisme interna\ionale competente, în special pentru a intra în

acorduri administrative ]i contractuale ce pot fi necesare pentru îndeplinirea eficient` a func\iilor sale;
e) s` îndeplineasc` orice alte func\ii ce îi pot fi stabilite de conferin\a p`r\ilor.
2. La prima sa reuniune ordinar`, conferin\a p`r\ilor va desemna secretariatul dintre acele

organiza\ii interna\ionale competente existente care au ar`tat dorin\a de a îndeplini func\iile de
secretariat prev`zute de prezenta conven\ie.

Conform obliga\iilor care îi revin de la punctul 1d, secretariatul conven\iei a stabilit memoran-
dumuri de cooperare cu o serie de conven\ii si institu\ii relevante (vezi ]i articolul 22).

ART. 25 Organ subsidiar pentru asisten\a ]tiin\ific`, tehnic` ]i tehnologic`
1. Un organ subsidiar pentru asigurarea asisten\ei ]tiin\ifice, tehnice ]i tehnologice se stabile]te

prin prezenta, pentru a asigura, în timp util, conferin\ei p`r\ilor ]i, dup` caz, celorlalte organe
subsidiare, asisten\a necesar` legat` de aplicarea prezentei conven\ii.

Acest organ va fi deschis spre participare tuturor p`r\ilor ]i va fi multidisciplinar. Va include
reprezentan\i guvernamentali competen\i în domeniile de specialitate vizate. Va raporta regulat
conferin\ei p`r\ilor asupra tuturor aspectelor activit`\ii sale.

2. Sub autoritatea conferin\ei p`r\ilor ]i în conformitate cu liniile directoare pe care ea le va
stabili, la cererea ei, acest organ:

(a) va furniza evalu`ri ]tiin\ifice ]i tehnice asupra st`rii diversit`\ii biologice;
(b) va preg`ti evalu`rile ]tiin\ifice ]i tehnice asupra efectelor tipurilor de m`suri luate în

conformitate cu dispozi\iile prezentei conven\ii;
(c) va identifica tehnologiile ]i tehnicile de vârf, novatoare ]i eficiente, privind conservarea ]i

utilizarea durabil` a diversit`\ii biologice ]i va indica c`ile ]i mijloacele de promovare a dezvolt`rii
]i/sau transferului unor astfel de tehnologii;

(d) va furniza asisten\a asupra programelor ]tiin\ifice ]i cooper`rii interna\ionale pentru
cercetare ]i dezvoltare legate de conservarea ]i utilizarea durabil` a diversit`\ii biologice; ]i

(e) va r`spunde întreb`rilor ]tiin\ifice, tehnice, tehnologice ]i metodologice pe care conferin\a
p`r\ilor ]i organele sale subsidiare i le-ar putea adresa.

3. Atribu\iile, mandatul, organizarea ]i func\ionarea acestui organ vor putea fi precizate de
conferin\a p`r\ilor.

Pân` în prezent au fost realizate 9 întâlniri ale organului subsidiar.
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ART. 26 Rapoarte
Fiecare parte contractant`, la intervale care vor fi stabilite de conferin\a p`r\ilor, va prezenta

acesteia rapoarte de m`suri care s-au luat pentru aplicarea prezentei conven\ii ]i asupra eficien\ei
lor în realizarea obiectivelor care au fost enun\ate.

O serie de decizii au reglementat intervalele ]i formatul rapoartelor na\ionale (Decizia II/17,
Decizia IV/14, Decizia V/19, Decizia VI/25, Decizia VII/25).

ART. 27 Reglementarea diferendelor
1. În cazul unui diferend între p`r\ile contractante, privind interpretarea sau aplicarea prezentei

conven\ii, p`r\ile implicate vor c`uta o solu\ie pe calea negocierii.
2. Dac` p`r\ile implicate nu pot ajunge la un acord prin negociere, pot c`uta împreun` serviciile

sau medierea unei ter\e p`r\i.
3. La ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea la prezenta conven\ie sau în orice alt mo-

ment ulterior, un stat sau o organiza\ie de integrare economic` regional` poate declara în scris c`tre
depozitar c`, pentru un diferend nerezolvat, conform paragrafului 1 sau 2 de mai sus, accept`, ca
obligatoriu, una sau ambele modalit`\i urm`toare de reglementare a diferendelor:

a) arbitraj, în conformitate cu procedura prezentat` în partea I a anexei nr. II;
b) supunerea diferendului la Curtea Interna\ional` de Justi\ie.
4. Dac` p`r\ile la diferend nu au acceptat aceea]i procedur` sau o procedur` oarecare, conform

cu paragraful 3 de mai sus, diferendul va fi supus pentru conciliere, în conformitate cu partea a II-
a a anexei nr. II, în cazul în care p`r\ile nu stabilesc altfel.

5. Dispozi\iile acestui articol se vor aplica în leg`tur` cu diferendele oric`rui protocol, cu excep-
\ia cazului în care acesta dispune altfel.

{ntrucât Protocolul de la Cartagena privind Securitatea Biologic` nu con\ine prevederi speciale
privind reglementarea disputelor, prezentul articol este valabil ]i pentru protocol.

ART. 28 Adoptarea protocoalelor
1. P`r\ile contractante vor coopera la formularea ]i adoptarea protocoalelor la prezenta conven\ie.
2. Protocoalele vor fi adoptate la o reuniune a conferin\ei p`r\ilor.
3. Textul oric`rui protocol propus va fi comunicat p`r\ilor contractante de c`tre secretariat, cu

cel pu\in 6 luni înainte de o astfel de reuniune.

ART. 29 Amendamente la conven\ie sau la protocoale
1. Se pot propune amendamente la prezenta conven\ie de c`tre orice parte contractant`.

Amendamentele la orice protocol pot fi propuse de orice parte la acel protocol.
2. Amendamentele la prezenta conven\ie vor fi adoptate la o reuniune a conferin\ei p`r\ilor.

Amendamentele la orice protocol vor fi adoptate la o reuniune a p`r\ilor la protocolul în chestiune.
Textul oric`rui proiect de amendament propus la prezenta conven\ie sau la orice protocol, dac` nu
se stabile]te altfel în acel protocol, va fi comunicat p`r\ilor în chestiune de c`tre secretariat, cu cel
pu\in 6 luni înainte de reuniunea la care se propune amendamentul spre adoptare. Secretariatul va
comunica, de asemenea, amendamentele propuse, semnatarilor prezentei conven\ii, spre informare.

3. P`r\ile vor face toate eforturile pentru a ajunge la un consens privind orice amendament
propus la prezenta conven\ie sau la orice protocol. Dac` s-au epuizat toate eforturile pentru rea-
lizarea unui consens ]i nu s-a ajuns la un acord, amendamentul va fi adoptat, în ultim` instan\`, prin
majoritatea de voturi a dou` treimi din p`r\ile în chestiune prezente ]i care voteaz` la reuniune ]i
va fi supus, de c`tre depozitar, tuturor p`r\ilor pentru ratificare, acceptare sau aprobare.

4. Ratificarea, acceptarea sau aprobarea amendamentelor va fi notificat` depozitarului, în scris.
Amendamentele adoptate în conformitate cu paragraful 3 de mai sus vor intra în vigoare, pentru p`r-
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\ile care le-au acceptat, la 90 de zile dup` depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare sau de
aprobare de c`tre cel pu\in dou` treimi din p`r\ile contractante la prezenta conven\ie sau din p`r\ile la
protocolul respectiv. Apoi, amendamentele vor intra în vigoare, pentru orice alt` parte, la 90 de zile dup`
ce aceast` parte depune instrumentul s`u de ratificare, de acceptare sau de aprobare a amendamentelor.

5. În sensul acestui articol, expresia p`r\ile prezente ]i care voteaz` înseamn` p`r\ile prezente
care dau un vot afirmativ sau negativ.

ART. 30 Adoptarea de anexe ]i amendamente la anexe
1. Anexele prezentei conven\ii sau ale oric`rui protocol vor face parte integrant` din conven\ie

sau din protocolul respectiv, dup` caz, ]i, dac` nu se prevede altfel în mod expres, orice referire la
prezenta conven\ie sau la protocoalele sale, constituie, în acela]i timp, o referire la oricare din ane-
xele sale. Astfel de anexe se vor limita la probleme procedurale, ]tiin\ifice, tehnice ]i administrative.

2. Dac` nu se prevede altfel într-un protocol cu privire la anexele sale, se va aplica urm`toarea
procedur` pentru propunerea, adoptarea sau intrarea în vigoare a anexelor suplimentare la prezenta
conven\ie sau a anexelor oric`rui protocol:

a) anexele la prezenta conven\ie sau la protocoalele sale vor fi propuse sau adoptate conform
procedurii prev`zute la art. 29;

b) orice parte care nu poate s` aprobe o anex` adi\ional` la prezenta conven\ie sau o anex` la
orice protocol al s`u va notifica acest lucru depozitarului, în scris, într-un an de la data comunic`rii
adopt`rii de c`tre depozitar. Depozitarul va informa, f`r` întârziere, toate p`r\ile asupra oric`rei
astfel de notific`ri primite. O parte poate retrage oricând o declara\ie anterioar` de obiec\ie ]i, în
acest caz, anexele vor intra în vigoare, pentru acea parte, sub rezerva subparagrafului c) de mai jos;

c) la expirarea unui an de la comunicarea adopt`rii de c`tre depozitar, anexa va intra în vigoare
pentru toate p`r\ile la prezenta conven\ie sau la orice protocol implicat, care nu au transmis o
notificare în conformitate cu prevederile subparagrafului b) de mai sus.

3. Propunerea, adoptarea ]i intrarea în vigoare a amendamentelor la anexele prezentei conven\ii
sau la anexele oric`rui protocol vor fi supuse aceleia]i proceduri ca pentru propunerea, adoptarea
]i intrarea în vigoare a anexelor la conven\ie sau a anexelor la orice protocol.

4. Dac` o anex` adi\ional` sau un amendament la o anex` este legat de un amendament la pre-
zenta conven\ie sau la orice protocol, aceast` anex` adi\ional` sau acest amendament nu va intra în
vigoare pân` nu intr` în vigoare amendamentul la conven\ie sau la respectivul protocol.

ART. 31 Dreptul la vot
1. Cu excep\ia dispozi\iilor de la paragraful 2 de mai jos, fiecare parte contractant` la prezenta

conven\ie sau la orice protocol va dispune de un vot.
2. Organiza\iile de integrare economic` regional`, în probleme care sunt de competen\a lor, î]i

vor exercita dreptul la vot cu un num`r de voturi egal num`rului de state membre care sunt p`r\i
contractante la prezenta conven\ie sau la respectivul protocol. Astfel de organiza\ii nu-]i vor
exercita dreptul la vot, dac` statele membre ]i-l exercit` pe al lor, ]i invers.

ART. 32 Rela\iile dintre prezenta conven\iei ]i protocoalele sale
1. Un stat sau o organiza\ie de integrare economic` regional` nu poate deveni parte la un pro-

tocol, dac` nu este sau nu devine, în acela]i timp, parte contractant` la prezenta conven\ie.
2. Deciziile luate în baza unui protocol vor fi luate numai de p`r\ile la acel protocol. Orice parte

contractant` care nu a ratificat, acceptat sau aprobat un protocol poate participa, ca observator, la
orice reuniune a p`r\ilor la acel protocol.

ART. 33 Semnarea
Prezenta conven\ie va fi deschis` spre semnare la Rio de Janeiro, pentru toate statele sau organi-

za\iile de integrare economic` regional`, de la 5 iunie 1992 pân` la 14 iunie 1992, ]i la sediul
Organiza\ie Na\iunilor Unite de la New York, de la 15 iunie 1992 pân` la 4 iunie 1993.
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ART. 34 Ratificarea, acceptarea sau aprobarea
1. Prezenta conven\ie ]i orice protocol vor fi supuse ratific`rii, accept`rii sau aprob`rii de c`tre

state sau organiza\ii de integrare economic` regional`. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau
de aprobare se vor depune la depozitar.

2. Orice organiza\ie la care se refer` paragraful 1 de mai sus, care devine parte contractant` la
prezenta conven\ie sau la orice protocol, f`r` ca vreunul dintre statele membre s` fie parte
contractant`, va fi legat` de toate obliga\iile rezultate de prezenta conven\ie sau protocol, dup` caz.
În cazul organiza\iilor la care unul sau mai multe state membre sunt p`r\i contractante la prezenta
conven\ie sau la respectivul protocol, organiza\ia ]i statele sale membre vor decide asupra
responsabilit`\ilor ce le revin, pentru îndeplinirea obliga\iilor impuse de conven\ie sau de protocol,
dup` caz. În astfel de cazuri, organiza\ia ]i statele membre nu-]i vor putea exercita concomitent
drepturile în baza conven\iei sau respectivului protocol.

3. În cadrul instrumentelor lor de ratificare, acceptare sau aprobare, organiza\iile la care se refer`
paragraful 1 de mai sus vor declara limitele competen\ei lor fa\` de problemele guvernate de con-
ven\ie sau de respectivul protocol. Aceste organiza\ii vor informa, de asemenea, pe depozitar de
orice modificare important` privind limitele competen\ei lor.

ART. 35 Aderarea
1. Prezenta conven\ie sau orice protocol va fi deschis pentru aderare, pentru state ]i organiza\ii

de integrare economic` regional`, de la data la care conven\ia sau respectivul protocol este închis
pentru semnare. Instrumentul de aderare va fi depus la depozitar.

2. În cadrul instrumentelor lor de aderare, organiza\iile la care se refer` paragraful 1 de mai sus
vor declara limitele competen\ei lor cu privire la problemele guvernate de conven\ie sau de
respectivul protocol. Aceste organiza\ii vor informa, de asemenea, pe depozitar de orice modificare
important` a limitelor competen\ei lor.

3. Dispozi\iile art. 34 paragraful 2 se vor aplica organiza\iilor de integrare economic` regional`
care ader` la prezenta conven\ie sau la orice protocol.

ART. 36 Intrarea [n vigoare
1. Prezenta conven\ie va intra în vigoare în a 90-a zi de la data depunerii celui de-al 30-lea

instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
2. Orice protocol va intra în vigoare în cea de-a 90 zi de la data depunerii num`rului de

instrumente de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, specificat în acel protocol.
3. Pentru fiecare parte contractant` care ratific`, accept` sau aprob` prezenta conven\ie, sau

ader` la ea dup` depunerea celui de-al 30-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau
aderare, va intra în vigoare în cea de-a 90-a zi de la data depunerii de c`tre acea parte contractant`
a instrumentului s`u de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

4. Orice protocol, dac` nu se specific` altfel în acel protocol, va intra în vigoare pentru o parte
contractant` care ratific`, accept` sau aprob` acel protocol, sau ader` la el dup` intrarea sa în
vigoare, conform paragrafului 2 de mai sus, fie în a 90-a zi de la data la care acea parte contractant`
î]i depune instrumentul s`u de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, fie la data la care intr` în
vigoare prezenta conven\ie pentru acea parte contractant`, ultimul termen fiind re\inut.

5. În conformitate cu paragrafele 1 ]i 2 de mai sus, orice instrument depus de o organiza\ie de
integrare economic` regional` nu va fi considerat ca instrument suplimentar celor depuse de statele
membre ale acelei organiza\ii.

ART. 37 Rezerve
Nici o rezerv` nu poate fi f`cut` la prezenta conven\ie.
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ART. 38 Retrageri
1. În orice moment, dup` doi ani de la data la care prezenta conven\ie a intrat în vigoare pentru

o parte contractant`, acea parte contractant` se poate retrage din conven\ie f`când o notificare, în
scris, c`tre depozitar.

2. Orice retragere devine efectiv` la expirarea intervalului de un an de la data primirii de c`tre
depozitar sau la orice dat` ulterioar` ce va putea fi specificat` în notificarea de retragere.

3. Orice parte contractant` care se retrage din prezenta conven\ie se consider`, de asemenea, ca
retras` din orice protocol la aceasta.

ART. 39 Reglement`ri financiare provizorii
Cu condi\ia s` fie complet restructurat în conformitate cu dispozi\iile art. 21, Fondul Mondial

pentru Mediu al Programului Na\iunilor Unite pentru Dezvoltare, al Programului Na\iunilor Unite
pentru Mediul Înconjur`tor ]i al B`ncii Interna\ionale pentru Reconstruc\ie ]i Dezvoltare, va fi
structura institu\ional` provizorie la care se refer` art. 21, pentru perioada dintre intrarea în vigoare
a prezentei conven\ii ]i prima reuniune a conferin\ei p`r\ilor sau pân` ce conferin\a p`r\ilor va
decide ce structur` institu\ional` va fi desemnat` în conformitate cu art. 21.

Articolele 20, 21 ]i 39 sunt strâns legate, vezi comentariile la articolul 20.

ART. 40 Reglement`ri intermediare pentru secretariat
Secretariatul asigurat de directorul executiv al Programului Na\iunilor Unite pentru Mediul

Înconjur`tor va fi secretariatul la care se refer` art. 24 paragraful 2, pe baz` interimar`, pentru
perioada dintre intrarea în vigoare a prezentei conven\ii ]i prima reuniune a conferin\ei p`r\ilor.

ART. 41 Depozitarul
Secretarul general al Organiza\iei Na\iunilor Unite î]i va asuma func\iile de depozitar pentru

prezenta conven\ie ]i pentru orice protocol.

ART. 42 Texte autentice
Originalul prezentei conven\ii, ale c`rei texte în limbile arab`, chinez`, englez`, francez`, rus`

]i spaniol` sunt egal autentice, va fi depus la secretarul general al Organiza\iei Na\iunilor Unite.
Pentru conformitate, subsemna\ii, fiind autoriza\i în acest scop, au semnat prezenta conven\ie.
Redactat la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992.
ANEXA 1
IDENTIFICARE }I MONITORING
1. Ecosisteme ]i habitate: care con\in o mare diversitate, un num`r mare de specii amenin\ate,

endemice sau s`lbatice; necesare pentru speciile migratoare; de importan\` social`, economic`,
cultural` sau ]tiin\ific`; care sunt reprezentative, unice sau asociate unor procese evolutive sau altor
procese biologice esen\iale.

2. Specii ]i comunit`\i care sunt: amenin\ate; rude s`lbatice ale speciilor domestice sau cultivate;
de valoare medical`, agricol` sau alt` valoare economic`; de importan\` social`, ]tiin\ific` sau cul-
tural`; de importan\` pentru cercetare în domeniul conserv`rii ]i utiliz`rii durabile a diversit`\ii bio-
logice, cum ar fi speciile indicatoare ]i

3. Gene ]i genoame descrise, de importan\` social`, ]tiin\ific` sau economic`.

ANEXA 2
PARTEA I; ARBITRAJ
ART. 1
Partea reclamant` va notifica secretariatului c` p`r\ile supun un diferend, spre arbitraj, conform

art. 27. Notificarea va con\ine subiectul arbitrajului ]i va include, în special, articolele conven\iei
sau ale protocolului ale c`ror interpretare sau aplicare este disputat`. Dac` p`r\ile nu sunt de acord
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asupra subiectului disputei înainte de desemnarea pre]edintelui tribunalului, tribunalul de arbitraj
va determina subiectul problemei. Secretariatul va înainta informa\ia astfel primit` c`tre toate
p`r\ile contractante la prezenta conven\ie sau la respectivul protocol.

ART. 2
1. În cazul diferendelor între dou` p`r\i, tribunalul arbitral va avea 3 membri. Fiecare parte la

diferend va numi un arbitru ]i cei doi arbitri astfel numi\i vor desemna, de comun acord, pe cel de-
al treilea arbitru, care va fi pre]edintele tribunalului. Cel din urm` nu va avea na\ionalitatea nici
uneia dintre p`r\ile la diferend ]i nici reziden\a obi]nuit` pe teritoriul uneia dintre aceste p`r\i, nu
va fi angajat de vreuna dintre ele ]i nici nu s-a ocupat de caz în alt` calitate.

2. În caz de diferend între mai mult de dou` p`r\i, p`r\ile având acela]i interes vor numi, de
comun acord, un arbitru.

3. Orice vacan\` va fi ocupat` în maniera descris` pentru numirea ini\ial`.
ART. 3
1. Dac` pre]edintele tribunalului arbitral nu a fost numit în decurs de dou` luni de la numirea

celui de-al doilea arbitru, secretarul general al Organiza\iei Na\iunilor Unite, la cererea unei p`r\i,
va desemna pe pre]edinte, în decurs de dou` luni.

2. Dac` una dintre p`r\ile la diferend nu nume]te un arbitru în decurs de dou` luni de la primirea
cererii, cealalt` parte poate sesiza pe secretarul general, care va face numirea într-o perioad`
ulterioar`, de dou` luni.

ART. 4
Tribunalul arbitral va lua deciziile sale în conformitate cu dispozi\iile prezentei conven\ii, ale

oric`rui protocol ]i ale dreptului interna\ional.
ART. 5
În cazul în care p`r\ile la diferend nu decid altfel, tribunalul arbitral î]i va stabili propriile reguli

de procedur`.
ART. 6
Tribunalul arbitral poate recomanda, la cererea unei p`r\i, m`suri esen\iale interimare de protec\ie.
ART. 7
P`r\ile la diferend vor facilita activitatea tribunalului arbitral ]i, în special, vor utiliza toate mij-

loacele aflate la dispozi\ia lor, pentru:
a) a furniza tribunalului toate documentele, informa\iile ]i facilit`\ile necesare;
b) a permite tribunalului, dac` este necesar, s` cheme martori sau exper\i ]i s` primeasc`

depozi\ia lor.
ART. 8
P`r\ile ]i arbitrii au obliga\ia s` protejeze confiden\ialitatea oric`rei informa\ii pe care o primesc

în timpul lucr`rilor tribunalului arbitral.
ART. 9
Dac` tribunalul arbitral nu decide altfel, datorit` unor condi\ii speciale ale cazului, cheltuielile

tribunalului vor fi suportate de c`tre p`r\ile la diferend, în mod egal. Tribunalul va \ine o eviden\`
a tuturor cheltuielilor ]i va prezenta p`r\ilor un raport final.

ART. 10
Orice parte contractant` care are un interes de natur` juridic` în subiectul în cauz` a diferendului

]i care poate s` fie afectat` de decizia asupra cazului poate interveni în lucr`ri, cu consim\`mântul
tribunalului.

ART. 11
Tribunalul poate audia ]i decide cereri reconven\ionale care apar direct din subiectul în

chestiune al diferendului.
ART. 12
Deciziile tribunalului arbitral, \inând de procedura ]i fondul acestora, vor fi luate cu majoritatea

de voturi a membrilor s`i.
ART. 13
Dac` una dintre p`r\ile la diferend nu apare în fa\a tribunalului arbitral sau nu î]i apar` cauza,
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cealalt` parte poate cere tribunalului s`-]i continue procedura ]i s` pronun\e decizia sa. Faptul c`
una dintre p`r\i nu s-a prezentat în fa\a tribunalului sau c` s-a ab\inut de a-]i exercita drepturile sale,
nu constituie un obstacol în calea procedurii. Înainte de a pronun\a sentin\a definitiv`, tribunalul
arbitral trebuie s` se asigure c` cererea este fundamental` de fapt ]i de drept.

ART. 14
Tribunalul arbitral va pronun\a sentin\a final` în decurs de 5 luni de la data la care s-a constituit, dac`

nu consider` necesar` extinderea limitei de timp pentru o perioad` care s` nu dep`]easc` alte 5 luni.
ART. 15
Sentin\a final` a tribunalului arbitral se va limita la subiectul în chestiune a diferendului ]i va fi

motivat`. Sentin\a va con\ine numele membrilor care au participat la deliberare ]i data la care ea a
fost pronun\at`. Orice membru al tribunalului poate ata]a la ea o opinie distinct` sau divergent`.

ART. 16
Sentin\a va fi obligatorie pentru p`r\ile la diferend. Va fi f`r` apel, dac` p`r\ile nu au hot`rât, în

prealabil, asupra unei proceduri de apel.
ART. 17
Orice divergen\` care poate ap`rea între p`r\ile la diferend, cu privire la interpretarea sau ma-

niera de executare a sentin\ei finale, poate fi supus` de c`tre orice parte, spre decizie, tribunalului
arbitral care a dat-o.

PARTEA A II-A; CONCILIERE
ART. 1
O comisie de conciliere se va crea la cererea uneia dintre p`r\ile la diferend. Comisia, dac`

p`r\ile nu au decis altfel, se va compune din 5 membri, câte 2 numi\i de fiecare parte implicat` ]i
un pre]edinte ales, de comun acord, de c`tre membrii astfel desemna\i.

ART. 2
În diferendele dintre mai mult de dou` p`r\i, p`r\ile care au acela]i interes î]i vor numi membrii

în comisie de comun acord. Când dou` sau mai multe p`r\i au interese independente sau când ele
sunt în dezacord cu privire la faptul de a ]ti c` au acela]i interes, ele î]i vor numi membrii lor separat.

ART. 3
Dac` orice numire din partea p`r\ilor nu se face în decurs de dou` luni de la data cererii pentru

crearea comisiei de conciliere, secretarul general al Organiza\iei Na\iunilor Unite, dac` i se solicit`
de c`tre partea care a f`cut cererea, va face acele numiri, în decurs de alte dou` luni.

ART. 4
Dac` nu a fost ales un pre]edinte al comisiei de conciliere în decurs de dou` luni de la numirea

ultimului membru al comisiei, secretarul general al Organiza\iei Na\iunilor Unite, dac` i se solicit`
de c`tre una dintre p`r\i, va desemna un pre]edinte, în decurs de alte dou` luni.

ART. 5
Comisia de conciliere va lua deciziile cu majoritatea de voturi a membrilor s`i. Dac` p`r\ile la

diferend nu hot`r`sc altfel, comisia î]i va stabili propria procedur`. Ea va face o propunere de re-
zolvare a diferendului, pe care p`r\ile o vor examina cu bun`-credin\`.

ART. 6
{n caz de dezacord cu privire la competen\a comisiei de conciliere, aceasta va decide dac` ea este

sau nu competent`.
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1. Constitu\ia României, revizuit` în octombrie 2003
2. Legea protec\iei mediului nr. 137/1995, republicat` în anul 2000, cu modific`rile ]i

complet`rile aduse de OUG nr. 91/2002, aprobat` prin Legea nr. 294/2003
3. Legea nr. 70/2000 privind Fondul pentru mediu, modificat` ]i completat` prin: OUG nr.

93/2001 (aprobat`, cu modific`ri ]i complet`ri, prin Legea nr. 293/2002) ]i OUG nr.
86/2003 (aprobat`, cu modific`ri ]i complet`ri, în Legea nr. 333/2004) 

4. OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor na-
turale, a florei ]i faunei s`lbatice, aprobata, cu modific`ri ]i complet`ri, prin Legea nr.
462/2001

5. HG nr. 230/2003 privind delimitarea rezerva\iilor biosferei, parcurilor na\ionale ]i
parcurilor naturale ]i constituirea administra\iilor acestora

6. Ordinul MAPAM nr. 850/2003 privind procedura de încredin\are a administr`rii sau de
atribuire a custodiei ariilor naturale protejate

7. Ordinul MAPM nr. 647/2001 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activit`\ilor de
recoltare, capturare ]i/sau de achizi\ie ]i comercializare pe pia\a intern` sau la export a
plantelor ]i animalelor din flora ]i fauna s`lbatic`, precum ]i a importului acestora 

8. Legea nr. 82/1993 privind Rezerva\ia Biosferei "Delta Dun`rii", modificat` ]i completat`
prin Legea nr. 454/2001

9. HG nr. 248/1994 privind adoptarea unor m`suri în vederea aplic`rii Legii nr. 83/1992, cu
modific`rile ulterioare

10. HG nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare ]i func\ionare a
Administra\iei Rezerva\iei Biosferei "Delta Dun`rii" ]i a componen\ei nominale a
Consiliului ]tiin\ific

11. Legea muntelui nr. 347/2004
12. HG nr. 949/2002 pentru aprobarea criteriilor de delimitare a zonei montane 
13. HG nr. 318/2003 privind constituirea ]i func\ionarea Comitetului interministerial ]i a

comitetelor jude\ene pentru zona montant], cu modificrile ulterioare
14. Legea gr`dinilor zoologice ]i acvariilor publice nr. 191/2002
15. OG nr. 49/2000 privind regimul de ob\inere, testare, utilizare ]i comercializare a

organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum ]i a
produselor rezultate din acestea, aprobat`, cu modific`ri ]i complet`ri, prin Legea nr.
214/2002

Anexa 2. 
OPIS AL LEGISLA|IEI ROM^NE}TI RELEVANTE
PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSIT~|II
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16. Legea nr. 26/1996 - Codul silvic
17. OG nr. 96/1998 privind regimul ]i administrarea fondului forestier na\ional, aprobat`, cu

modific`ri ]i complet`ri, prin Legea nr. 141/1999
18. OUG nr. 226/2000 privind regimul circula\iei juridice a terenurilor cu destina\ie forestier`,

aprobat` prin Legea nr. 66/2002
19. Legea nr. 289/2002 privind regimul juridic al perdelelor forestiere de protec\ie
20. Legea fondului cinegetic ]i a protec\iei vânatului nr. 103/1996, cu modific`rile ]i

complet`rile ulterioare, republicat` în 2002
21. OM nr. 668/2004 privind num`rul de exemplare de urs, pisic` salbatic` ]i lup ce pot fi

recoltate în sezonul de vânatoare 2004-2005 (autoritatea public` central` în domeniul
cinegetic ]i piscicol emite anual Ordine prin care sunt reglementate perioadele în care este
permis` vân`toarea/pescuitul sau num`rul de exemplare din anumite specii ce pot fi re-
coltate într-un sezon de vân`toare/de pescuit; ordinul 668/2004 este dat cu titlu de exemplu)

22. Ordin MAPDR nr. 635/2004 privind ob\inerea permisului de vân`toare
23. OG nr. 37/2002 privind protec\ia animalelor utilizate în scopuri ]tiin\ifice sau în alte

scopuri experimentale, aprobat`, cu modificari, prin Legea nr. 471/2002
24. Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul ]i acvacultura, republicat` în

2003, modificat` succesiv prin: Legea nr 481/2003, Legea nr. 298/2004 ]i prin OUG nr.
69/2004

25. Legea apelor nr. 107/1996, modificat` ]i completat` prin Legea nr. 310/2004
26. OUG 202/2002 privind regimul juridic al gospod`ririi integrate ]i dezvolt`rii durabile a

zonei costiere, aprobat`, cu modific`ri ]i complet`ri, prin Legea nr. 280/2003 
27. OUG nr. 34/2000 privind produsele agoalimentare ecologice, aprobat` prin Legea nr.

38/2001
28. Legea nr. 491/2003 privind produc\ia, procesarea ]i organizarea pie\ei plantelor medi-

cinale ]i aromatice
29. Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare
30. Legea nr. 84/1996 a îmbun`t`\irilor funciare
31. OG nr. 81/1998 privind protec\ia terenurilor degradate prin împ`durire, aprobat` prin

Legea nr. 107/1999
32. Ordin MAAP nr. 28/1999 privind stabilirea con\inutului-cadru al Codului bunelor practici

agricole
33. Legea minelor nr. 85/2003, modificat` prin Legea nr. 237/2004
34. Legea petrolului nr. 238/2004
35. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construc\iilor, republicat` în 2004
36. OM nr. 1943/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

50/1991
37. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ]i urbanismul
38. Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na\ional - Sec\iu-

nea a III-a - zone protejate
39. Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, sectiu-

nea a II-a "Apa"
40. HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modific`rile

ulterioare
41. HG nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra

mediului ]i pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei
proceduri, modificat` prin HG nr. 1705/2004 
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42. HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evalu`rii de mediu pentru
planuri ]i programe

43. Ordinul MAPM nr. 860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului ]i de emitere a acordului de mediu, modificat prin Ordinul MMGA nr. 210/2004

44. Ordin MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului

45. Ordinul MAPM nr. 864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului în context transfrontier` ]i de participare a publicului la luarea deciziei în cazul
proiectelor cu impact transfrontier`

46. Legea nr. 544/2001 privind accesul liber la informa\ia de interes public
47. HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
48. HG nr. 1115/2002 privind accesul liber la informa\ia privind mediul
49. Ordin MAPM nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare ]i furnizare a

informa\iei privind mediul, de\inut` de autorit`\ile publice pentru protec\ia mediului
50. Legea nr. 54/2003 privind transparen\a decizional` în administra\ia public`
51. HG nr. 408/2004 privind organizarea ]i func\ionarea Ministerului Apelor ]i Protectiei

Mediului
52. HG 407/2004 privind înfiin\area ]i func\ionarea Ministerului Agriculturii, P`durilor ]i

Dezvolt`rii Rurale
53. HG nr. 603/2004 privind reorganizarea ]i func\ionarea G`rzii Na\ionale de Mediu
54. HG nr. 1097/2001 privind constituirea ]i func\ionarea Comitetului interministerial pentru

coordonarea integr`rii domeniului protec\iei mediului în politicile ]i strategiile sectoriale
la nivel na\ional, modificat` prin HG nr. 1166/2004

55. Legea administra\iei publice locale nr. 215/2001, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare

Conven\ii interna\ionale ratificate de România cu relevan\` în domeniul conserv`rii biodiver-
sit`\ii ]i utiliz`rii durabile a componentelor acesteia:

56. Conven\ia Na\iunilor Unite privind Diversitatea Biologic`, ratificat` prin Legea nr.
58/1994

57. Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Conven\ia privind diversitatea
biologic`, ratificat prin Legea nr. 59/2003

58. Conven\ia privind comer\ul interna\ional cu specii s`lbatice de faun` ]i flor` pe cale de
dispari\ie (CITES) (semnat` la Washington, 3 martie 1973, modificat` la Bonn, 22 iunie
1979) - ratificat` prin Legea nr. 69/1994

59. Conven\ia privind zonele umede de importan\` interna\ional`, în special ca habitat al p`s`-
rilor acvatice (semnat` la Ramsar, Iran, 2 februarie 1971) - ratificat` prin Legea nr. 5/1991

60. Conven\ia privind protec\ia patrimoniului mondial, cultural ]i natural (adoptat` în cadrul
Conferin\ei Generale UNESCO, Paris, 16 noiembrie 1972) - acceptat` prin Decretul nr.
187/1990

61. Conven\ia privind conservarea vie\ii s`lbatice ]i a habitatelor naturale din Europa
(semnat` la Berna, 19 septembrie 1979) - la care România a aderat prin Legea nr. 13/1993

62. Conven\ia privind conservarea speciilor migratoare de animale s`lbatice (CMS) (semnat`
la Bonn, 23 iunie 1979) - la care România a aderat prin Legea nr. 13/1998

63. Conven\ia european` a peisajelor (semnat` la Floren\a, 20 octombrie 2000) - ratificat`
prin Legea nr. 451/2002

64. Conven\ia privind protec\ia ]i utilizarea cursurilor de ap` transfrontaliere ]i lacurilor
interna\ionale (semnat` la Helsinki, 17 martie 1992) - ratificat` prin Legea nr. 30/1995
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65. Conven\ia privind cooperarea pentru protec\ia ]i utilizarea durabil` a fluviului Dun`rea
(semnat` la Sofia, 29 iunie 1994) - ratificat` prin Legea nr. 14/1995

66. Conven\ia privind evaluarea impactului aspura mediului în context transfrontier`
(semnat` la Espoo, 25 februarie 1991) ratificat` prin Legea nr. 22/2001

67. Conven\ia privind accesul la informa\ie, participarea publicului la luarea deciziilor ]i
accesul la justi\ie în probleme de mediu (semnat` la Aarhus, 25 iunie 1998) - ratificat` prin
Legea nr. 86/2000

Alte acte cu relevan\` în domeniul colabor`rii interna\ionale în domeniul reglementat de CDB: 

68. Conven\ia dintre Guvernul României ]i Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea
în domeniul protec\iei mediului înconjur`tor (semnat` la Sofia, 1991, ratificat` prin Legea
nr. 97/1992); HG nr. 404/1994 privind aprobarea statutului de organizare ]i func\ionare a
Comisiei interguvernamentale româno-bulgare pentru protec\ia mediului înconjur`tor 

69. Acordul între Guvernul României ]i Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul
gospod`ririi apelor de frontier` (Gala\i, 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999)

70. Acordul între Guvernul României ]i Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în
domeniul protec\iei mediului (semnat la Bucure]ti, 26 mai 1997)

71. Acordul între Guvernul României ]i Guvernul Ungariei privind colaborarea pentru
protec\ia ]i utilizarea durabil` a apelor de frontier` (aprobat prin HG nr. 577/2004)

72. Acordul de colaborare între Ministerul Apelor P`durilor ]i Protec\iei Mediului al
României ]i Departamentul Protec\ia Mediului Inconjur`tor al Republicii Moldova în
domeniul protec\iei mediului înconjur`tor ]i folosirii durabile a resurselor naturale

73. Acordul între Ministerul Mediului ]i Amenaj`rii Teritoriului al Republicii Moldova,
Ministerul Apelor, P`durilor ]i Protec\iei Mediului din România ]i Ministerul Mediului ]i
Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea în zona formata din ariile naturale
protejate ale Deltei Dun`rii ]i Prutului Inferior, semnat în iunie 2000 la Bucure]ti (neintrat
în vigoare)

74. Memorandumul de în\elegere între Ministerul Mediului ]i Gospod`ririi Apelor din
România ]i Ministerul Transporturilor, Lucr`rilor Publice ]i Gospod`ririi Apelor din
Olanda privind cooperarea în domeniul managementului integrat al apelor (aprobat prin
HG nr. 1105/2004)

Actele normative care reglementeaz` persoanele juridice ]i fizice atestate s` elaboreze studii de
evaluare a impactului asupra mediului ]i bilan\uri de mediu :

Ordin MMGA nr. 199/2004
Ordin MMGA nr. 97/2004
Ordin MAPAM nr. 153/2004, abrogat prin Ordinul 199/2004, cu excep\ia articolului 5
Ordin MAPAM nr. 978/2003 privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice ]i juridice
care elaboreaz` studii de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) ]i bilan\uri de mediu (BM)

Reorganiz`ri ale autorit`\ii publice centrale responsabile pentru protec\ia mediului în România.
Actele normative de organizare ]i func\ionare, în ordine cronologic`, fiecare act abrogând pe cel
imediat precedent:

1. HG nr. 983/1990 privind organizarea ]i func\ionarea Ministerului Mediului
2. HG nr. 264/1991 privind organizarea ]i func\ionarea Ministerului Mediului
3. HG nr. 792/1992 privind organizarea ]i func\ionarea Ministerului Apelor, P`durilor ]i

Protec\iei Mediului



Autoevaluarea capacit`\ii 
na\ionale pentru managementul global al

mediului în România

111
Raport de evaluare tematic` privind implementarea 

CONVEN|IEI CADRU A NA|IUNILOR UNITE PENTRU DIVERSITATE BIOLOGIC~

4. HG nr. 457/1994 privind organizarea ]i func\ionarea Ministerului Apelor, P`durilor ]i
Protec\iei Mediului

5. HG nr. 568/1997 privind organizarea ]i func\ionarea Ministerului Apelor, P`durilor ]i
Protec\iei Mediului

6. HG nr. 104/1999 privind organizarea ]i func\ionarea Ministerului Apelor, P`durilor ]i
Protec\iei Mediului

7. HG nr. 17/2001 privind organizarea ]i func\ionarea Ministerului Apelor ]i Protec\iei
Mediului

8. HG nr. 739/2003 privind organizarea ]i func\ionarea Ministerului Agriculturii, P`durilor,
Apelor ]i Mediului

9. HG nr. 408/2004 privind organizarea ]i func\ionarea Ministerului Mediului ]i Gospod`-
ririi Apelor (modificat` ]i completat` prin HG nr. 1895/2004)

Direc\ia din Minister cu atribu\ii ]i responsabilit`\i directe în privin\a conserv`rii biodiver-
sit`\ii ]i utilizarea durabil` a componentelor sale a purtat urmatoarele denumiri în decursul
ultimilor 5 ani: 

Direc\ia Conservarea Naturii ]i a Diversit`\ii Biologice (cf. HG nr. 104/1999)
Direc\ia Protec\ie ]i Conservare a Biodiversit`\ii, Arii Protejate ]i Monumente ale Naturii
(cf. HG nr.17/2001)
Direc\ia Controlul Polu`rii, Protec\ia Atmosferei, Solului, Naturii ]i Conserv`rii Biodi-
versit`\ii (cf. HG nr. 739/2003)
Direc\ia Conservarea Diversit`\ii Biologice ]i Biosecuritate (cf. HG nr. 408/2004)
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Acest chestionar a fost elaborat [n cadrul Proiectului intitulat Auto-evaluarea capacit`\ii
na\ionale a Romaniei privind Managementul Global al Mediului (NCSA Project) dezvoltat de
Programul Na\iunilor Unite pentru Dezvoltare - UNDP ]i Ministerul Mediului ]i Gospod`ririi
Apelor. Scopul proiectului este de a identifica necesit`\ile practice ]i priorit`\ile pentru imple-
mentarea [n Rom@nia a urm`toarelor trei conven\ii interna\ionale adoptate sub egida Na\iunilor
Unite: Conven\ia privind Diversitatea Biologic`, Conven\ia privind Schimb`rile Climatice ]i
Conven\ia privind Combaterea De]ertific`rii.

Dragi colegi,

Am considerat c` experien\a, cuno]tin\ele de specialitate ale dvs. ]i activit`\ile pe care le des-
f`]ura\i reprezint` un element semnificativ pentru identificarea necesit`\ilor ]i priorit`\ilor pentru
implementarea Conven\iei privind Diversitatea Biologic` (CDB) în România, pentru îndepliniriea
obliga\iilor asumate de \ara noastr` prin ratificarea Conven\iei. Capacitatea existent` ]i cea optim`
la nivel individual, institu\ional ]i sistemic [n vederea implement`rii prevederilor Conven\iei se
evalueaz` inclusiv prin asemenea chestionare direct adresate partenerilor în cauz`. Acest lucru se
face totodat` ]i prin evaluarea de c`tre exper\i a suportului existent: legisla\ie, strategii/politici ]i
structuri institu\ionale relevante pentru implementarea Conven\iei. Acest chestionar este adresat
tuturor factorilor interesa\i în implementarea Conven\iei, respectiv:

- sectorul legislativ: Parlamentul României 
- executiv - ministere, agen\ii, structuri jude\ene ]i locale
- autorit`\i ]tiin\ifice
- organiza\ii profesionale 
- sectorul educa\ional
- sectorul de afaceri
- organiza\ii neguvernamentale

Chestionarul abordeaz` o serie de întreb`ri care vizeaza stadiul curent ]i necesit`\ile de
implementare ale CDB în Romania, prin întreb`ri specifice grupate pe domenii de relevan\`. 

Capacitatea de implementare a CDB const` în analiza urmatoarelor componente: 
Uman` - resursele umane implicate în activit`\i legate de implementarea Conven\iei (num`r de

angaja\i, nivelul de pregatire, atribu\ii specifice CDB eviden\iate în fi]ele posturilor, experien\a
profesional`); 

Anexa 3. 
CHESTIONAR PRIVIND IMPLEMENTAREA 
CONVEN|IEI NA|IUNILOR UNITE 
PRIVIND DIVERSITATEA BIOLOGIC~
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Administrativ` - existen\a structurilor specifice la diverse niveluri pentru implementarea CDB,
modul de administrare al informa\iilor privind CDB, functionarea eficienta si comunicare; 

Financiar` - structuri sau proiecte care deservesc implementarea CDB ]i dispun de resurse
finaciare specifice;

Tehnic` - resurse tehnice disponibile (e.g. calculatoare ]i conectare la internet, GPS, infrastruc-
turi de studiu în teren ]i birou etc.).

V` rug`m ca pentru completarea chestionarului s` r`spunde\i direct la întrebarea adresat`, f`r`
men\ionarea unor aspecte de relevan\` indirect`. La sf@r]itul chestionarului pute\i ad`uga informa\ii
suplimentare pe care le considera\i importante ]i care nu au fost abordate în cadrul chestionarului.
R`spunsurile dvs. vor fi tratate confiden\ial, numele dvs. sau al institu\iei reprezentate putând fi
citat în raportul final numai [n baza solicit`rii dvs.

1. În ce m`sur` sunte\i familiarizat(a) cu prevederile Conven\iei privind Diversitatea Biologica?
Foarte bine Bine Satisf`c`tor Deloc

2. În ce m`sur` sunte\i familiarizat(a) cu prevederile deciziilor Conferintei Partilor la CDB?
Foarte bine Bine Satisf`c`tor Deloc

3. În ce m`sur` sunte\i familiarizat(a) cu prevederile Protocolului de la Cartagena privind
biosecuritatea?

Foarte bine Bine Satisf`c`tor Deloc

4. Ce nivel de importanta acordati aportului CDB la rezolvarea aspectelor privind conservarea
biodiversitatii ]i utilizarea durabila a componentelor sale in Romania, [n urma ratific`rii Conven\iei?

Are o contribu\ie semnificativ` Are o contribu\ie nesemnificativ` Nu ]tiu

Eventual exemplifica\i r`spunsul cu exemple concrete (crearea de arii naturale protejate etc.)

5. Considera\i c`, in România, prevederile CDB sunt respectate si aplicate adecvat ?
Da Nu Nu ]tiu

6. {n opinia dvs., care sunt punctele forte/realiz`rile în aplicarea prevederilor Conven\iei [n
România ? 

(Pute\i mentiona politici, strategii, acte normative, proiecte sau orice alte abord`ri specifice
privind implementarea conven\iei, mail ales acelea care au fost aplicate cu succes). 

7. {n opinia dvs. care sunt punctele slabe/nerealizarile în implementarea Conven\iei în România?

8. Sunte\i familiarizat(a) cu principiile politicii na\ionale de dezvoltare durabil` legate de
implementarea CDB? 

Da Nu

9. Sunteti familiarizat(a) cu prevederile strategiei nationale si a planului de actiune privind
conservarea biodiversitatii si utilizarea durabila a componentelor sale?

Da Nu

10. În ce m`sur` activitatea dvs. curent` este legat` de problematica abordat` de CDB?
Foarte mare Mica Deloc



12. A participat organiza\ia dumneavoastr` la activit`\i care au contribut sau contribuie la apli-
carea cerin\elor CDB?

Da Nu
Dac` r`spunsul este DA, v` rug`m s` completa\i rubricile din urm`torul tabel:

13. Considera\i conservarea biodiversitatii si utilizarea durabila a componentelor sale drept o
prioritate (si) în activitatea viitoare a institu\iei/organiza\iei dvs.?

Da Nu

Dac` DA, v` rug`m s` particulariza\i sub care aspecte anume:

14. {n opinia dvs., care este capacitatea institu\iei/organiza\iei careia ii apar\ine\i în a aplica
prevederile CDB 
Nota: in cazul autoritatilor/institutiilor publice, este vorba de capacitatea de a indeplini cerintele/de a
exercita competentele ce ii revin prin actele normative, strategiile, programele si planurile relevante)

R`spundeti prin: 0=nu pot aprecia/nu e cazul; 1=nu are; 2=satisf`c`toare; 3=bun` sau foarte bun`
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Cerin\`/Articol 
din CDB

{n cadrul
proiectului/activit`\i
(denumire sau titlu)

Perioada Scurt` descriere a
activit`\ilor desf`]urate

Activitate/aspecte

Aspecte legislative

Aspecte ecologice

Aspecte socio-economice

Dezvoltarea/aplicarea de
proiecte/programe

Colectare/procesare/schimb de
informatii/raportare

Campanii de informa-
re/con]tientizare public`

Educa\ie

Surse de finan\are

Activitate ]tiintific` 

Transfer de tehnologii

Altele (v` rog specifica\i)

Calificarea
angaja\ilor

Capacitatea
organizatoric`

Resurse
administrative

Resurse
financiare

Resurse
tehnice

11. Care dintre aspectele de mai jos legate de aplicarea prevederilor CDB sunt relevante pentru
activitatea organiza\iei/institu\iei pe care o reprezenta\i (bifa\i pe cele potrivite):

Legislativ - elaborare acte normative

Evaluare de impact/de risc

Dezvoltare durabil`

Inventarierea biodiversit`\ii

Monitorizarea biodiversit`\ii

Conservare in situ

Conservare ex situ

M`suri stimulative 

Cercetare ]tiin\ific`

Educa\ie de specialitate

Con]tientizarea publicului

Gestionarea resurselor genetice

Biotehnologii

Schimb de informa\ii

Cooperare tehnic` ]i ]tiin\ific`

Gestionarea resurselor financiare

Altele (mentionati)
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15. Institu\ia/organiza\ia dvs. a participat/particip` în programe de imbun`t`\ire a calific`rii
speciali]tilor proprii sau de instruire a specialistilor din alte institu\ii,  în domenii relevante pentru
conservarea biodiversitatii si utilizarii durabile a componentelor sale?

Da Nu
Daca raspunsul este da, v` rugam sa descrieti:

Tipul de activitate Grupul \int`

16. {n opinia dvs., exist` interes din partea speciali]tilor care lucreaz` in institutia/organizatia dvs.
în domenii legate de conservarea biodiversitatii si utilizarii durabile a componentelor sale pentru a-]i
îmbun`t`\i pregatirea de specialitate/în\elegerea în raport cu prevederile/cerintele Conventiei?

Da Nu

17. Institu\ia/organiza\ia dvs. dispune de informa\ii specifice care s` contribuie la îmbun`tatirea
aplic`rii prevederilor CDB?

Da Nu
Dac` DA, v` rugam specifica\i tipurile de informa\ii:....................
18. Exist` în institu\ia/organiza\ia dvs. capacitatea ]i disponibilitatea, respectiv un sistem func-

\ional, pentru schimb de informatii cu institutii/organiza\ii/persoane interesate in aplicarea
prevederilor Conven\iei ?

Da Nu

19. Aprecia\i c` institu\ia/organiza\ia dvs. are capacitatea de a participa la implementarea
Strategiei Na\ionale ]i a Programului de Ac\iuni pentru conservarea biodiversitatii ]i utiliz`rii
durabile a componentelor sale?

Da Nu

20. Are institu\ia/organiza\ia dvs. acces la finan\area activit`\ilor legate de aplicarea prevederilor
Conven\iei?

Da Nu Nu ]tiu

Daca raspunsul este DA, v` rugam s` specifica\i sursele de finan\are:

21. Sunte\i familiarizat(a) cu posibilele surse de finantare pentru activit`\ile legate de aplicarea
CDB?

Da Nu

22. Exist` în cadrul institu\iei/organiza\iei dvs. un mecanism de planificare, elaborare, raportare
]i control a activitatii de punere in aplicare a prevederilor Conventiei?

Da Nu

23. Cum apreciati la acest moment capacitatea institu\iei/organiza\iei dvs. de a desf`]ura
activit`\i legate de conservarea biodiversitatii si utilizarii durabile a componentelor sale?

Foarte bun` Bun` Insuficient` Nu pot aprecia

Tehnice
Legislative
Economice
Sociale
Statistice 
Con]tientizarea publicului
Altele



25. Cum aprecia\i colaborarea/coordonarea intre autoritatile/institutiile competente [n aplicarea
prevederilor Conven\iei ?

Foarte bun` Bun` Insuficient` Nu pot aprecia

26. Ce m`suri considera\i c` ar trebui luate pentru a îmbunatati/eficientiza coordonarea activi-
t`\ilor derulate de c`tre factorii interesa\i?

Planificare la nivel na\ional ]i local
{nt`rirea colabor`rii între structurile existente 
Sc`derea num`rului structurilor existente
Gruparea competentelor in domeniu sub o singura autoritate
Descentralizarea administr`rii resurselor
Crearea de noi structuri cu participarea factorilor de decizie (specifica\i) 
Participarea în grupuri de lucru pentru execu\ia unor proiecte concrete
Con]tientizare ]i imbunatatirea schimbului de informa\ii
Altele (specifica\i)…………………….
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24. Care este [n opinia dvs. rolul factorilor interesa\i/implica\i pentru asigurarea succesului
implement`rii Conven\iei ?

R`spundeti prin 0=nu stiu, 1=nesemnificativ, 2=important, 3= rol-cheie

Aspecte/Activitate

Aspecte legislative

Aspecte tehnice

Dezvoltarea ]i
implementarea de
proiecte/programe/
strategii

Sanctiuni pentru
neconformare

Colectare, schimb de
informa\ii

Campanii de informare,
con]tientizare 

Educa\ie

Surse de finan\are

Activitate ]tiin\ific` 

Transfer de tehnologii

Altele (v` rug`m s`
specifica\i)

Puterea
legislativ`

Puterea
executiv`

Puterea
juridic`

Autorit`\i
]tiin\ifice

Mediu de
afaceri

ONG 
]i asocia-
\ii profe-
sionale

Autorit`\i
locale 

Comu-
nit`\i
locale

Mass
media
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27. {n ce mod ar putea fi creat/stimulat/îmbunat`\it parteneriatul între factorii interesa\i?

28. Cum aprecia\i colaborarea dintre sectorul guvernamental si cel neguvernamental în implemen-
tarea CDB în România?

Foarte bun` Bun` Insuficient` Nu pot aprecia

29. Considera\i c` exist` suficiente instrumente (juridice, administrative si de strategie) ]i structuri
pentru aplicarea prevederilor CDB în Romania? 

Da Nu

De asemenea, considera\i c` pentru a func\iona (mai) eficient, Conven\ia trebuie s` aib` instu-
mente ]i structuri proprii de implementare sau se poate baza pe instrumentele/structurile sectoriale
deja existente?

Da Nu

30. Cate alte institutii/organiza\ii care au activitate relevant` legat` de conservarea biodiversitatii
si utilizarii durabile a componentelor sale cunoa]te\i?

Mai pu\in de 5 {ntre 5 ]i 10 Peste 10 Nici una

31. Care dintre abord`rile specifice Conven\iei, enumerate mai jos, crede\i c` pot avea succes în
România (bifa\i pe cele pe care le considerati potrivite) ?

32. Considera\i c` în România cadrul legislativ actual este favorabil implement`rii CDB?
Da Nu Nu ]tiu

Dac` a\i r`spuns negativ, v` rug`m s` explica\i r`spunsul Dvs.
.......................................................................................................................

Planificare mai eficienta la nivel na\ional
Crearea mecansimelor de stimulare a parteneriatelor
Abordarea de activitati/proiecte bilaterale sau multilaterale cu finan\are divers`
Activitati de popularizare a efectelor pozitive ale parteneriatelor existente
Acordare de asisten\` ]i consultan\` în ac\iuni specifice
Participarea în grupuri de lucru pentru realizarea sarcinilor complexe
Altele (specifica\i)

Abordare "de sus [n jos" (decizia este luat` la nivel
central ]i aplicat` ca atare f`r` consultare local`)

Abordare "de jos [n sus" (initia\iva porne]te de la nivel
local, iar deciziile sunt luate cu participarea efectiv` a
comunit`\ilor locale)

Luarea deciziilor cu participarea efectiv` a
comunit`\ilor locale

Stimulente materiale ]i sociale pentru popula\iile locale 

Informare, con]tientizare, educare ]i popularizarea
activit`\ilor cuprinse [n proiectele de succes [n
derulare/finalizate deja



Proiect PNUD-GEF: ROM/03/G41

Raport de evaluare tematic` privind implementarea 
CONVEN|IEI CADRU A NA|IUNILOR UNITE PENTRU DIVERSITATE BIOLOGIC~

118

33. Care considera\i c` sunt principalele impedimente în aplicarea CDB în România?
Notati, [n dreptul casu\ei respective, cu: 3- importan\` major` ; 2 - importan\` medie  ; 1- importan\`
sc`zut` ; 0 - neimportant

34. Considera\i c` în România exist` suportul politic pentru implementarea CDB?
Da Nu Nu pot aprecia

Dac` a\i raspuns DA, va rug`m s` men\iona\i cum se manifest` acesta:................
Daca a\i r`spuns negativ, v` rug`m s` explica\i de ce considera\i astfel: ..............

35. Considera\i c` autorit`\ile rom@ne iau m`surile necesare aplic`rii cerin\elor CDB privind
promovarea activit`\ilor economice tradi\ionale [n ariile naturale protejate, stimul@nd [n mod eficient
popula\ia local` [n desf`]urarea de astfel de activit`\i [n vederea conserv`rii biodiversit`\ii ]i utiliz`rii
durabile a componentelor sale?

Da Nu Nu pot aprecia

36. Cum aprecia\i nivelul de informare al publicului asupra problemelor legate de conservarea
biodiversit`\ii ]i utiliz`rii durabile a componentelor sale în România?

Foarte ridicat Bun Redus Nu ]tiu

37. Cum aprecia\i nivelul de con]tientizare din partea popula\iei, nivelul de interes ]i de parti-
cipare la luarea deciziilor privind conservarea biodiversit`\ii ]i utiliz`rii durabile a componentelor
sale în România?

Foarte ridicat Bun Redus Nu ]tiu

38. Considera\i c` opinia public` sprijin` activit`\ile legate de implementarea Conven\iei?
Da, cu certitudine {n mare masur` Pu\in Nu ]tiu

Numele persoanei:..............................; Institu\ia/organiza\ia:.....................................
Profesia:............................  Ocupa\ia:..........................
Timp alocat chestiunilor legate de conservarea biodiversit`\ii ]i utiliz`rii durabile a componentelor

sale din timpul total de activitate (în procente):………..... 
Titlul:................................; Vechimea la locul actual de munc`:.........................
Detalii de contact: Tel....................... E-mail:.............................
Aceste informa\ii vor fi citate [n raport numai la dorin\a dvs. Dori\i s` fi\i citat? 

Da Nu

În cazul în care chestionarul nu a acoperit anumite aspecte specifice activit`\ii dvs. în raport cu
necesit`\ile de implementare a Conven\iei, v` rug`m s` prezenta\i eventuale opinii personale sau
informa\ii care ne pot folosi [n evaluare c@t ]i [n derularea proiectului, [n general:

Da Nu
V~  MUL|UMIM FOARTE MULT PENTRU SPRIJINUL ACORDAT !

Insuficien\a cadrului legislativ
Neaplicarea prevederilor legale existente
Lipsa general` de interes  pentru conservarea
biodiversit`\ii
Nivelul redus de date ]i informa\ii furnizate [n
domeniu
Insuficienta educa\ie a publicului [n domeniul
ecologic
Utlizarea [n mod nedurabil a componentelor
biodiversit`\ii/resurselor naturale

Insuficien\a cadrului institu\ional
Slaba participare a publicului la luarea
deciziilor/lipsa de comunicare cu autorit`\ile
competente
Lipsa de resurse financiare
Lipsa de resurse umane/speciali]ti
Nivelul redus de trai
Altele (men\ionati care anume) .......................
............................................................................
............................................................................
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Doar 36% dintre responden\i au capacitatea de a da o defini\ie.Tipurile de defini\ii formulate
pentru biodiversitate pot fi clasificate în cinci mari categorii, conform tabelului urm`tor:

Nivelul perceput de informare în privin\a biodiversit`\ii la nivelul unor categorii de institu\ii:

Nivelul de implicare în cadrul conserv`rii biodiversit`\ii perceput de c`tre diferite categorii de
actori institu\ionali:

Tipuri de defini\ii ale biodiversit`\ii

1. Diversitatea dintre complexele ecologice, între ecosisteme ]i între componentele

biocenozelor

2. Ansamblul valorilor materiale, culturale ]i naturale mo]tenite sau create de om

3. Conservarea mediului ]i a ambientului natural, men\inerea ariilor protejate

4.  Coexisten\a în armonie a cât mai multe forme de via\`, diversitatea dintre

organismele vii provenite din ecosisteme acvatice ]i terestre

5. Diversitatea în specii a unor biocenoze, diversitatea antropic` ]i biologic`

Op\iuni exprimate (%)

18

9

20

30

23

Categoria de institu\ii

Administra\ia public` central`

Administra\ia public` local`

ONG

Institu\ii specifice din teritoriu

Mass-media

Nivelul de informare [n privin\a biodiversit`\ii (%)

9 4 20 22 45

9 42 22 18 9

30 40 20 10 0

28 19 34 14 5

7 29 36 14 14

Foarte
informat

Informat Mediu informat Pu\in
informat

Foarte pu\in
informat

Categoria de institu\ii

Administra\ia public` central`

Administra\ia public` local`

ONG

Institu\ii specifice din teritoriu

Mass-media

Nivelul de implicare [n privin\a biodiversit`\ii (%)

5 5 7 9 74

27 34 18 15 6

40 30 10 10 10

50 13 22 9 6

14 7 44 14 21

Foarte
implicat

Implicat Mediu implicat
Pu\in

implicat
Foarte pu\in

implicat

Anexa 4. 
DATE PRELUCRATE DUP~ CHESTIONARE 
}I INTERVIURI 
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Cadrul problematic în conservarea biodiversit`\ii în România.

Tipul de problem`

Slaba educa\ie, comunicare,
informare, con]tientizare 

Lipsa fondurilor

Ignoran\a, indiferen\a ]i
dezinteresul popula\iei

Cadrul ]i practica legislativ`
deficitar`

Administrarea deficient`, proasta
func\ionare a institu\iilor
responsabile

Lipsa expertizei ]i a speciali]tilor
în domeniu

Ac\iunea deficitar` a oamenilor

Exploatarea ira\ional` a
resurselor naturale

Poluarea

Frauda financiar`

Logistica deficitar`

A
dminis.
central`

16

46

17

21

Adminis
public`
local`

24

16

5

14

9

8

10

7

6

1

Mass
Media

31

12

35

9

4

9

Instit.de
spec. din
teritoriu

31

15

6

12

14

7

5

6

2

2

ONG

40

18

14

5

14

9

Institute
de

cercetare

20

26

7

20

7

20
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PLAN}E

PARCUL NA|IONAL RETEZAT
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FOTO: Dan Cog`lniceanu
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FOTO: Dan Cog`lniceanu

DELTA DUN~RII
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FOTO: Mihai Vâlcu
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FOTO: Dan Palcu

FLUTURI
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|ARA HA|EGULUI

FOTO: Dan Cog`lniceanu
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AMFIBII

FOTO: Dan Cog`lniceanu

Triturus alpestris

Bufo viridis

Rana lessonae

Bufo bufo

Rana kl. Esculenta

Triturus alpestris
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FOTO: Dan Cog`lniceanu

Mormoloci Bufo bufo

Lacerta agilis

Testudo graeca

Rana arvalis

Testudo hermanni
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CAZANELE DUN~RII

FOTO: Dan Cog`lniceanu
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PEISAJE

FOTO: Dan P@lcu
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FOTO: Dan P@lcu
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