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Biodiversitatea are valoare intrinsecă, acesteia asociindu-i-se însă şi valorile
ecologică, genetică, socială, economică, ştiinţifică, educaţională, culturală,
recreaţională şi estetică. Biodiversitatea asigură sistemul suport al vieţii şi al
dezvoltării sistemelor socio-economice. Biodiversitatea are un rol important în viaţa
fiecărei societăţi, reflectându-se în cultura şi spiritualitatea acestora (folclor, artă,
arhitectură, literatură, tradiţii etc). Valoarea estetică a biodiversităţii este deosebită,
peisajele naturale fiind baza dezvoltării sectorului turistic şi recreaţional.
Din punct de vedere etic, fiecare componentă a biodiversităţii are o valoare
intrinsecă inestimabilă, iar societatea umană are obligaţia de a asigura conservarea şi
utilizarea ei durabilă.
Acum 25 de ani, în decembrie 1993, a intrat în vigoare Convenția privind Diversitatea
Biologică (CBD), care reprezintă cel mai important instrument internaţional în
coordonarea politicilor şi strategiilor la nivel global privind conservarea
biodiversităţii. România a ratificat CBD prin Legea nr. 58/1994.
Biodiversitatea continuă să scadă în fiecare regiune a lumii, cu rate alarmante.
Costurile pierderii sau degradării biodiversităţii sunt foarte greu de stabilit, dar
studiile efectuate până în prezent la nivel mondial, arată că acestea sunt substanţiale
şi în creştere.
Începând din anul 1993, Părțile la CBD au întreprins acțiuni pentru conservarea
diversității biologice, utilizarea ei durabilă și împărțirea echitabilă a beneficiilor
obținute din utilizarea resurselor genetice. Ele au dezvoltat parteneriate cu
societatea civilă, mediul de afaceri, comunitățile locale și alți factori interesați.
Biodiversitatea și serviciile ecosistemice reprezintă o temă importantă a Agendei de
dezvoltare durabilă până în anul 2030.
Forumul Economic Mondial a recunoscut pierderea biodiversității ca fiind un risc
major pentru omenire. Biodiversitatea a fost inclusă în Acordul privind clima de la
Paris, iar Organizația pentru Alimentație și Agricultură și-a axat activitatea pe
biodiversitate. Este imperativ să facem tot ce stă în puterea noastră pentru stoparea
pierderii biodiversității. Părțile la CBD trebuie să-și intensifice eforturile pentru
implementarea Planului strategic privind biodiversitatea 2011-2020 și pentru

înregistrarea de progrese, în atingerea obiectivelor globale privind biodiversitatea,
cunoscute și sub numele de țintele Aichi pentru biodiversitate.
În prezent, România implementează Strategia Naţională şi Planul de acţiune pentru
conservarea biodiversităţii 2014 – 2020, care și-a propus: dezvoltarea cadrului
legislativ şi instituţional, asigurarea unei stări de conservare favorabilă pentru speciile
de interes național și comunitar, utilizarea durabilă a componentelor diversităţii
biologice, conservarea ex-situ a speciilor, accesul la resursele genetice şi împărţirea
echitabilă a beneficiilor ce decurg din utilizarea acestora, asigurarea resurselor
financiare pentru conservarea biodiversității, susţinerea şi promovarea cunoştinţelor,
practicilor şi inovaţiilor tradiţionale, dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi promovarea
transferului de tehnologie, educarea şi conştientizarea publicului privind importanța
biodiversității.


Pentru asigurarea măsurilor speciale de protecţie şi conservare „in situ” a
bunurilor patrimoniului natural a fost instituit un regim diferenţiat de protecţie
și conservare resepectiv:
a)
Arii protejate de interes naţional (rezervații științifice, parcuri
naționale, monumente ale naturii, rezervații naturale, parcuri naturale
c)
Arii protejate de interes comunitar sau situri Natura 2000 (situri de
importanţă comunitară, arii speciale de conservare, arii de protecţie
specială avifaunistică)
d)
Arii protejate de interes internaţional (3 rezervaţii ale biosferei,
desemnate pe baza criteriilor stabilite de Comitetul MAB/UNESCO, 19 zone umede
de importanţă internaţională – situri Ramsar, 1 sit al patrimoniului mondial
natural şi cultural, desemnat pe baza criteriilor stabilite de Convenţia de la Paris –
Delta Dunării .
Ministerul Mediului implementează mai multe convenții și acorduri internaționale
pentru protecția naturii, precum:
 Convenţia privind diversitatea biologică (CBD)
 Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice
(Convenția de la Bonn)
 Convenţia privind protecţia zonelor umede de importanţă internatională
(Convenția Ramsar)
 Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural
(Convenția de la Paris)
 Convenţia privind comerţul internaţional cu specii periclitate de faună şi floră
sălbatică (CITES)
 Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din
Europa (Convenția de la Berna)
o Acordul privind conservarea populațiilor de lilieci europeni (EUROBATS)
o Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice
(AEWA)

o Acordul privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană şi
din zona contiguă a Atlanticului (ACCOBAMS)
Abordarea sistemică, integratoare a biodiversității, precum și colaborarea și
cooperarea internațională a Părților la CBD pentru conservarea diversității biologice,
vor contribui la realizarea viziunii colective, stabilită în cadrul celei de-a X-a
Conferințe a Părților la CBD, desfășurată la Nagoya, în Japonia (CBD COP10), de a
trăi, până în anul 2050, în armonie cu natura.

