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Abstract 
Taking into consideration the importance of wetlands as regulators of water regimes, sources of biodiversity at 

all levels and resource of great economic, scientific and recreational value for the global community, it was adopted, in 
the Iranian city of Ramsar, in 1971, the Convention on Wetlands which came into force in 1975. The convention is an 
intergovernmental treaty which provides the framework for national action and international cooperation for the 
conservation and wise use of wetlands and their resources and it is the only global environmental treaty that deals with 
a particular ecosystem. The wetlands are:  swamps and marshes, lakes and rivers, wet grasslands and peatlands, oases, 
estuaries, deltas and tidal flats, near-shore marine areas, mangroves and coral reefs, and human-made sites such as 
fish ponds, rice paddies, reservoirs, and salt pans. The Convention's member countries cover all geographic regions of 
the planet. Romania ratified this treaty by Law nr. 5/1991 and designates as Ramsar sites : Danube Delta (21/05/1991), 
Small Island of Braila (15/06/2001), Dumbravita Fishpond Complex (02/02/2006), Mures Floodplain (02/02/2006) and 
Lake Techirghiol (23/03/2006). The  structure of the convention includes: The Conference of the Contracting Parties 
(COP) which  meets every three years and promotes policies and technical guidelines to further the application of the 
Convention, the Standing Committee, made up of Parties representing the six Ramsar regions of the world which meets 
annually to guide the Convention between meetings of the COP, the Scientific and Technical Review Panel which 
provides guidance on key issues related to the application of the Convention and the Ramsar Secretariat, which shares 
headquarters with IUCN - The World Conservation Union, in Gland, Switzerland and manages the day-to-day activities 
of the Convention. 

ZONELE UMEDE 
 

Având în vedere rolul multiplu al zonelor umede în men�inerea calit��ii mediului prin controlul inunda�iilor, 
stabilizarea ��rmului �i protec�ia împotriva furtunilor, aprovizionarea stratului subteran de ap� �i func�ionarea ca 
veritabile sta�ii de depoluare a apei, precum �i rolul lor ca resurse economice, �tiin�ifice �i recreative, dar în special ca 
habitate ale unui mare num�r de specii de p�s�ri, pe�ti, microbi, plante, insecte, amfibieni, reptile, multe dintre ele 
vulnerabile sau pe cale de dispari�ie, s-a semnat la Ramsar, în Iran, sub egida UNESCO, la 2 februarie 1971, Conven�ia 
asupra zonelor umede, de importanta interna�ional�, in special ca habitat al p�s�rilor acvatice, denumit� �i 
Conven�ia Ramsar, singurul tratat interna�ional care vizeaz� protec�ia unui tip de ecosistem. Conven�ia a intrat în 
vigoare în 1975. 

Zonele umede sunt definite în art. 1, alin 1 ca fiind "întinderile de b�l�i, mla�tini, ape naturale sau artificiale, 
permanente sau temporare, unde apa este st�t�toare sau curg�toare, dulce sau s�rata, inclusiv întinderi de apa marin� a 
c�ror adâncime la reflux nu dep��e�te �ase metri". De fapt sunt zone în care satura�ia cu ap� este factorul determinant al 
naturii solului, precum �i al tipurilor de comunit��i vegetale �i animale care tr�iesc în sol �i la suprafa�a solului. Aflate la 
grani�a a dou� sisteme fizice �i ecologice diferite – acvatic �i terestru – zonele umede sunt, din punct de vedere al 
biodiversit��ii, printre ecosistemele cele mai bogate în specii, comparabile cu p�durile umede �i recifii de corali. Practic, 
ele se pot întâlni pe teritoriul tuturor statelor, de la Ecuator pân� la poli. Întinderea exact� a tuturor zonelor umede de pe 
Terra nu este cunoscut� cu exactitate. World Conservation Monitoring Centre apreciaz� îns� aceast� suprafa�� la 
aproximativ 570 milioane de ha. La Conferin�a P�r�ilor Ramsar, din 1999, se indica o suprafa�� total� între 748 �i 778 
milioane ha. 

Conven�ia î�i propune protejarea zonelor umede �i reglementarea modului lor de utilizare atât prin politici 
locale, regionale �i na�ionale, cât �i prin cooperarea la nivel interna�ional, astfel încât exploatarea resurselor lor s� fie 
compatibil� cu men�inerea propriet��ilor naturale ale acestor ecosisteme.  

Pân� la data de 16 mai 2006, Conven�ia a fost semnat� de un num�r de 152 de state1, Fiji fiind ultimul stat 
semnatar (a depus instrumentele de ratificare pe 11 aprilie 2006, conven�ia urmând s� intre în vigoare pentru acest stat 
din 11 august 2006) care a înscris pe Lista Ramsar „Upper Navua Conservation Area” cu o suprafa�� de 615 ha. Pân� la 
data de 16 mai 2006 au fost înscrise 1604 site-uri care însumeaz� 134.722.002  ha.  

Conven�ia intr� în vigoare pentru un stat la patru luni de la data semn�rii.  
Principala obliga�ie a fiec�rei p�r�i este de desemna zonele umede de pe teritoriul s�u care vor fi incluse pe 

Lista Ramsar. Acestea pot include zone ecofan sau costiere, adiacente zonelor umede �i insule sau întinderi de apa 
marin� cu adâncimea mai mare de 6 m la reflux. Pentru a fi înscrise pe list�, trebuie s� prezinte o mare importan�� 

                                                 
1 Poate deveni membru al Conven�iei Ramsar orice stat membru ONU, al uneia dintre institu�iile sale specializate sau al Agen�iei Interna�ionale de 
Energie Atomic� sau orice parte la Curtea Interna�ional� de Justi�iei prin ratificare sau aderare, depozitarul Conven�iei fiind directorul general al 
Organiza�iei Na�iunilor Unite pentru Educa�ie, �tiin�� �i Cultur�. 
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interna�ional� din punct de vedere ecologic, botanic, zoologic, limnologic sau hidrologic. Vor trebui înscrise, în primul 
rând, zonele umede având importan�� interna�ional� pentru p�s�rile acvatice. În timp, Conferin�a p�r�ilor a adoptat o 
serie de documente care con�in criteriile pe baza c�rora se stabile�te importan�a unei zone, precum �i un sistem de 
clasificare a diferitelor tipuri de zone umede. Majoritate documentelor privind Lista sunt cuprinse în Rezolu�ia VII 11, 
adoptat� la Conferin�a p�r�ilor din mai 1999. Viziunea Ramsar era ca, pân� la Conferin�a p�r�ilor din noiembrie 2005, s� 
fie incluse cel pu�in 2000 de site-uri pe List�.  

 În ceea ce prive�te criteriile potrivit c�rora  o zon� umed� este considerat� a fi de importan�� interna�ional�, 
acestea sunt împ�r�ite în 2 grupe: grupa A, care con�ine primul criteriu, acela ca site-ul s� cuprind� tipuri de zone umede 
reprezentative, rare sau unice �i grupa B, care con�ine urm�toarele 7 criterii:  

� pe teritoriul zonei umede se afl� popula�ii apreciabile de specii de plante �i animale rare, vulnerabile sau periclitate; 
� zona umed� prezint� o valoarea special� pentru men�inerea diversit��ii genetice �i a sistemelor ecologice ale 

unei regiuni; 
� zona umed� prezint� o valoare special� ca habitat al plantelor �i animalelor aflate într-un stadiu critic al 

ciclurilor lor biologice sau prezint� valoare special� pentru comunit��ile sale de specii endemice; 
� pe teritoriul zonei umede s� afl� minimum 20.000 p�s�ri de ap�; 
� pe teritoriul zonei umede se afl� minimum 1% din indivizii unei specii sau subspecii de p�s�ri de ap�; 
� pe teritoriul zonei umede se afl� un num�r însemnat de specii, subspecii sau familii de pe�ti indigeni sau 

specii cu o mare valoare pentru men�inerea ecosistemului respectiv; 
� zona umed� respectiv� reprezint� o important� surs� de hran� pentru pe�ti sau un spa�iu vital pentru 

migrarea sau reproducerea unor specii de pe�ti. 
 

ZONELE UMEDE ÎNSCRISE DE ROMÂNIA PE LISTA RAMSAR 
 

În momentul semn�rii sau depunerii instrumentului de ratificare, fiecare stat trebuie s� desemneze cel pu�in o 
zon� care s� fie înscris� pe List�. România a ratificat Conven�ia prin Legea 5 din 25/01/1991, publicat� în MO nr. 18 
din 26/01/1991 �i a înscris pân� în prezent  cinci zone umede2.  

� Rezerva�ia Biosferei „Delta Dun�rii” de�ine triplu statut de protec�ie �i anume: rezerva�ie a biosferei, sit 
natural al patrimoniului natural universal recunoscut de c�tre UNESCO �i zon� umed� de importan�� interna�ional� �i 
are o suprafa�� de 647.000 ha, dintre care 580.000 pe teritoriul României, restul pe teritoriul Ucrainei. Delta Dun�rii, 
un adev�rat muzeu al biodiversit��ii cu 30 de tipuri de ecosisteme, prezint� o valoare inestimabil� pentru patrimoniul 
natural universal, fiind cea mai întins� zon� compact� de stuf�ri�uri de pe planet� - 1500 km2, ad�postind cea mai 
mare colonie de pelicani din Europa, �i peste 330 alte specii de p�s�ri. O delimitarea strict func�ional�3 a rezerva�iei 
ar cuprinde 18 zone strict protejate, cu o suprafa�� total� de 50.600 ha (Rosca- Buhaiova- 9625 ha, R�ducu - 2500 
ha, V�tafu - Lungulet - 1625 ha, S�r�turi Murighiol - 87 ha, Insula Popina - 98 ha, Periteasca-Leahova - 4125 ha, 
Grindul Lupilor - 2075 ha, Grindul Chituc - 2300 ha, Potcoava 625 ha, P�durea Letea - 2825 ha, Nebunu - 115 ha, 
P�durea Caraorman - 2250 ha, Arinisul Erenciuc - 50 ha, Sacalin Z�toane - 21410 ha, Capul Dolosman - 125 ha, 
Istria - Sinoie - 400 ha, Rotundu - 228 ha, Belciug - 110 ha.), zone tampon, stabilite în jurul zonelor strict protejate 
pentru atenuarea impactului antropic asupra acestora (Matita-Merhei-Letea -22.560 ha, Sontea - 12.500 ha, 
Caraorman - 13.830 ha,  Lumina - Vãtafu - 13.460 ha,  Dranov - 21.760 ha, Sãrãturi-Murighiol - 5 ha, Lacul Rotundu 
-1.240 ha, Insula Popina - 260 ha, Capul Dolosman - 28 ha, Zmeica-Sinoie - 31.510 ha, Lacul Potcoava - 2.937 ha,  
Periteasca-Leahova - 210 ha, Zona tampon marinã - 103.000 ha, zone economice care acoperã o suprafa�ã totalã de 
306 100 ha �i cuprind terenuri aflate în regim liber de inunda�ie �i zone de reconstruc�ie ecologic� care sunt 
suprafe�e de teren în cadrul cãrora Administra�ia Rezerva�iei desfã�oarã activitã�i de refacere a echilibrului ecologic. 
Limitele rezerva�iei au fost stabilite prin HG 230/4.03.2003 privind delimitarea rezerva�iilor biosferei, parcurilor 
na�ionale �i parcurilor  naturale �i constituirea administra�iilor acestora (MO 190/26.03.2003). 
 

Dintre speciile de flor� întâlnite în Delt� amintim: Trapa natans, Salvinia natans, Vallisneria spiralis, 
Sagittaria sagittifolia, Sparganium ramosum, Schoenoplectus lacustris,, Salix alba, Salix fragilis, Populus alba, iar 
dintre speciile de p�s�ri care cuib�resc aici: Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Nycticorax nycticorax, Butaurus 
stellaris, Plegadis falcinellus, Pelecanus onocrotalus - 52% din popula�ia Palearcticã, Pelecanus crispus, 
Phalacrocorax pygmeus , Haliaeetus albicilla, Egreta garzetta -71% din popula�ia europeanã, Brantha ruficoli -20% 
din popula�ia mondial�. De asemenea, în Delt�, se pot întâlni peste 80 specii de pe�ti din 22 de familii �i popula�ii 
importante de mamifere din specii ca Mustela lutreola, Lutra lutra �i Felis sylvestris. 

Eficien�a planului de management ecologic aplicat pe teritoriul Rezerva�iei Biosferei Delta Dunãrii a fost 
recunoscut� prin acordarea, în anul 2000, a Diplomei Europene pentru arii protejate. 

Delta Dun�rii a fost înscris� pe Lista  Ramsar la 21.05.1991, fiind al 521-lea site.  

                                                 
2 România acord� o aten�ie deosebit� �i zonelor umede în context transfrontier, având în vedere, în mod special: Parcul Natural Por�ile de Fier �i 

Parcul Na�ional Djerdap (Iugoslavia); Zona Ostroavelor Cama – Dinu �i Insula Luleac (Bulgaria); Zona Mosti�tea-Iezer Cãlãra�i �i Rezerva�ia 
Biosferei Srebrana (Bulgaria); Lunca Inferioarã a Prutului (România �i Moldova); Rezerva�ia Biosferei Delta Dunãrii (România �i Ucraina). 

3 http://www.ddbra.ro/ROM/RBDD/gen.html#f 
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� Istoricul parcului natural Insula Mic� a Br�ilei începe în 1978, când, prin comunicarea Cancelariei C.C. a 

P.C.R. nr. 1508/1978, prin care a fost aprobat� valorificarea ra�ional� a rezerva�iilor naturale situate în fondul agricol, a 
fost men�ionat� ca rezerva�ie zoologic�, cu o suprafa�� de 5336 ha. Ulterior, prin Decizia nr. 350/17.03.1994 emis� de 
Consiliul Jude�ean Br�ila, s-au stabilit m�suri concrete pentru protec�ia zonei „Insula Mic� a Br�ilei” pân� la declararea 
acesteia ca rezerva�ie natural�, iar prin Hot�rârea Consiliului Jude�ean Br�ìla, nr. 20/29.09.1994 Insula Mic� a Br�ìlei a 
fost declarat� zona protejat� - rezerva�ie mixt�, botanic� �i zoologic�. Prin Legea nr. 5/06.03.2000 pentru aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului na�ional – sec�iunea a III-a – zone protejate, zona inundabil� br�ilean� este 
men�ionat� sub denumirea “Balta Mic� a Br�ilei”, în anexa I, în lista “Rezerva�ii ale biosferei, parcuri na�ionale sau 
naturale”. Ca rezultat al derul�rii proiectului LIFE 99 NAT/RO/006400 „Plan de management integrat pentru Insula 
Mic� a Br�ilei" s-a stabilit infrastructura opera�ional� de implementare a planului de management pentru aceast� arie 
protejat� prin Ordinul M.A.P.M. nr. 507/6.06.2002 privind constituirea Consiliului �tiin�ific al Parcului Natural Balta 
Mic� a Br�ilei - Zon� Umed� de Importan�� Interna�ional� �i prin Ordinul M.A.P.M. nr. 511/6.06.2002 privind 
constituirea Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Natural Insula Mic� a Br�ilei - Zona Umed� de 
Importan�� Interna�ional�. Totodat�, cele dou� ordine stabilesc ca pân� la înfiin�area unei structuri proprii de 
administrare a parcului, agen�ia de implementare a proiectului LIFE 99 NAT/RO/006400, respectiv Departamentul de 
Ecologie Sistemic� �i Dezvoltare Durabil� din cadrul Universit��ii Bucure�ti va coordona procesul de realizare �i punere 
în practic� a planului de management. Conform Ordinului nr. 850/2003 (M.O.793/11.11.2003) privind procedura de 
încredin�are a administr�rii sau de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate, Parcul Natural Balta Mic� a Br�ilei a 
fost încredin�at spre administrare Regiei Na�ionale a P�durilor „Romsilva” prin contractul  încheiat între Ministerul 
Mediului �i Gospod�ririi Apelor �i Regia Na�ionala a P�durilor. Prin HG 230/4.03.2003 au fost stabilite limitele 
parcului. Acesta  este situat în lunca cu regim natural de inunda�ie a fluviului Dun�rea, între Vadu Oii �i municipiul 
Br�ila, ecoregiunea României nr. 204. În interiorul acestor limite parcul cuprinde totalitatea ostroavelor �i insulelor 
aflate la sud de Br�ila pân� la podul de la Giurgeni - Vadul Oii, respectiv Insula Arapului, Insula Fundul Mare, Insula 
Calia, Insula Mic� a Br�ilei, Ostrovul Cr�c�nel, Insula V�rs�turii �i Bra�ul Arapu, Bra�ul Calia, Bra�ul Pasca, Bra�ul 
Cremenea, Bra�ul M�nu�oaia, Bra�ul Vâlciu �i Bra�ul Cravia. Acest parc natural este singura zona r�mas� în regim 
hidrologic natural (zon� inundabil�), dup� îndiguirea, în propor�ie de cca. 75%, a fostei B�l�i a Br�ilei �i crearea incintei 
agricole Insula Mare a Br�ilei. Din suprafa�a total�, cca  53,6% o ocup� p�durile aluviale, 6% p��unile, 12,84% zonele 
umede �i 27, 5% lacurile (iezere, b�l�i).  Zona este bine cunoscut� pentru importan�a ei ornitologic�, deoarece se 
situeaz� pe cel mai important culoar de migra�ie al p�s�rilor din bazinul inferior al Dun�rii de Jos, la jum�tatea rutelor 
de migra�ie între locurile de cuib�rit din nordul Europei �i refugiile de iernat din Africa. Au fost observate un mare 
num�r de p�s�ri, dintre care, 169 specii protejate pe plan interna�ional, prin Conven�iile de la Berna, �i Bonn, acestea 
reprezentând jum�tate din speciile de p�s�ri migratoare caracteristice României. Insula Mic� a Br�ilei a fost înscris� pe 
Lista Ramsar la 15.06.2001, la pozi�ia 1074. 
      

� Lunca Mure�ului, situat� între ora�ul Arad �i grani�a ungar�, cuprinde aproximativ 40 de insule �i ad�poste�te 
o mare varietate de ecosisteme. Aspectul actual al parcului este rezultatul îndiguirilor �i al practic�rii agriculturii în 
aceast� regiune. Principalele pericole pentru habitatele zonei sunt braconajul (la pe�ti) �i introducerea unor specii 
exotice, în special a Acer negundo. Lunca Mure�ului a fost înscris� pe Lista Ramsar la data de 02.02.2006, la pozi�ia 
1606. 
        

� Complexul piscicol Dumbr�vi�a, situat în jude�ul Bra�ov, având o suprafa�� de 414 ha, constituie locul de 
cuib�rit a peste 30 de specii de p�s�ri �i habitatul a peste 100 specii de p�s�ri, printre care unele rare pentru România, 
cum ar fi Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Cygnus cygnus, Branta ruficollis. Complexul piscicol Dumbravi�a a 
fost înscris ca site Ramsar în data de 02.02.2006, la pozi�ia nr. 1605. 

 

� Lacul Techirghiol, cel mai întins lac salin din România, cu o suprafa�� de 1462 ha este cel mai recent site 
Ramsar românesc, fiind înscris la data de 23.03.2006, cu nr. 1610. Lacul este situat lâng� Marea Neagr� �i este divizat 
în trei p�r�i de c�tre dou� baraje construite în anii 1980, partea estic� r�mânând s�rat�, între baraje având o salinitate 
scazut�, iar partea vestic� con�inând ap� dulce. Despre speciile de plante, printre cele mai întâlnite sunt Suaeda 
maritima �i Puccinellia distans, iar dintre animale amintim Artemia salina, folosit în scopuri medicale. Cel mai mare 
pericol pentru conservarea zonei îl constituie turi�tii, un plan de management al ariei urmând s� fie prezentat anul acesta 
Biroului Permanent Ramsar.  

                                                 
4 Parcul este delimitat la sud de ramifica�ia Dun�rii în cele dou� bra�e (la 3 km de Vadu Oii), Dun�rea Navigabil�, la est de bra�ul Valciu de la km 237 
pân� la km 197, Dun�rea navigabil� de la km 197 la km 186, bra�ul Cravia (Bratusca sau Dun�rea Veche) de la km 186 pân� unde se întâlne�te cu 
Dun�rea navigabila (km 174), la nord de confluen�a bra�ului Arapu, Cravia �i Dun�rea Navigabila, la vest de Dun�rea navigabila de la km 232 pana la 
216, bra�ul Pasca de la km 216 la 209, Dun�rea navigabila km 209 pana la km 197, bra�ul Calia de la km 197 pana la 180 si bra�ul Arapu de la km 180 
pana la km 174. 



PAULA SMARANDA SP�T�RELU-IANCU 
 
 

 320 

SITUA�IA SITE-URILOR RAMSAR DIN EUROPA 

Europa este reprezentat� în Conven�ia Ramsar de peste 870 zone umede de importan�� interna�ional� (pân� la 
data de 16 mai 2006). Cele mai întinse site-uri se afl� în Federa�ia Rus�5: Insulele Brekhovsky  (1.400.000 ha), P�durea 
Tobol- Ishim  (1.217.000 ha), Parapolsky Dol (1.200.000 ha), Aria dintre Pura �i Mokoritto (1.125.000 ha), Delta 
Volg�i (800.000 ha). Pe locul urm�torul loc se afl� Delta Dun�rii, cu o suprafa�� de 647.000 ha. La polul opus, cele mai 
mici site- uri sunt înscrise de Marea Britanie �i se afl� situate în insulele Bermude6: Somerset Long Bay Pond (1 ha), 
Warwick Pond (2 ha), Hungry Bay Mangrove Swamp (2 ha), Lover’s Lake Nature Reserve (2 ha), urmate de Grotte des 
Émotions (3 ha) din Belgia, Is-Simar (5 ha) din Malta �i Pembroke Marsh East (8 ha) din Marea Britanie – Insulele 
Bermuda. 

Federa�ia Rus� este �i statul cu cea mai mare suprafa�� a zonelor umede înscrise: 10.323.767 ha, fiind urmat� 
de Danemarca – 2.078.823 ha, Marea Britanie – 880.708 ha, Germania - 839.327, Fran�a – 829.585 ha, , Olanda – 
818.908 ha,  Finlanda – 799.518 ha, Ucraina – 744.651 ha, România – 683.628 ha,  Suedia – 514.500 ha. 

Ultimele site-uri europene înscrise sunt: Cerkniško jezero z okolico  - Lacul Cerknica �i împrejurimile 
(Slovenia) – înscris la data de 19.01.2006, Complexul Piscicol Dumbravita �i Lunca Mure�ului (România) - înscrise la 
data de 02.02.2006, Lacul Shkodra �i Râul Buna (Albania), înscris la data de 02.02.2006, Les étangs littoraux de la 
Narbonnaise, (Fran�a) – înscris la data de  02.02.2006, Kizören Obrouk (Turcia) – înscris la data de 02.05.2006 �i Lacul  
Techirghiol (România) - înscris tot la data de 02.05.2006. 

Cu un num�r de 164 de zone umede înscrise pe List�, Marea Britanie este statul cu cele mai multe site-uri 
Ramsar din Europa �i din lume, fiind urmat� de Mexic -65, Australia -64, Suedia - 51, Olanda, Spania �i Finlanda câte 
49, Italia - 46, Irlanda - 45, Algeria -42, Danemarca -38, Canada �i Norvegia câte 37.  

În cadrul reuniunii regionale de la Erevan (Armenia), din 4-8 decembrie 2004, una dintre temele de interes a 
fost "Evaluarea �i inventarul zonelor umede europene”, prilej cu care reprezentantul organiza�iei Wetlands International 
– Doug Taylor a prezentat situa�ia acestora, ar�tând c� se constat� o degradare a caracteristicilor ecologice a aprox. 62% 
din totalul zonelor umede europene, în timp ce numai 2% din aceste zone umede cunosc o îmbun�t��ire a calit��ii 
ecologice. Aceste zone umede, ce reprezint� 2%, sunt considerate a fi o „excep�ie semnificativ�”, fiind nominalizate ca 
apar�inând zonelor umede ce cunosc o îmbun�t��ire a caracteristicilor ecologice, zonele umede din Grecia (partea 
continental�), Islanda, Italia (Toscana) �i România (Delta Dun�rii).  

 
OBLIGA�IILE STATELOR P�R�I 

 
În afar� de obliga�ia de a desemna zonele umede apar�inând teritoriului s�u care s� fie incluse pe Lista zonelor 

umede de importanta interna�ional�, statele, prin ratificarea conven�iei �i-au asumat �i alte obliga�ii: 
� s� elaboreze �i s� aplice planurile lor de amenajare, astfel încât s� favorizeze conservarea �i utilizarea 

ra�ional� a zonelor umede înscrise pe List� - art.3, alin 1; 
� s� ia masurile necesare pentru a fi informate, de îndat� ce este posibil, despre modific�rile caracteristicilor 

ecologice ale zonelor umede situate pe teritoriul s�u �i înscrise pe List� �i s� informeze structurile Conven�iei – art. 3, 
alin 2; 

� s� favorizeze conservarea zonelor umede �i pas�rilor acvatice, creând rezerva�ii naturale în zonele umede - 
art. 4, alin 1; 

� în cazul în care retrag o zona umed� înscris� pe List� sau îi reduc întinderea, s� creeze noi rezerva�ii naturale 
pentru p�s�rile acvatice �i pentru protec�ia, în aceea�i regiune sau în alt loc, a unei par�i convenabile din habitatul lor 
anterior – art. 4, alin 2; 

� s� încurajeze cercetarea �i schimbul de date �i publica�ii referitoare la zonele umede, la flora si fauna lor – 
art. 4, alin 3; 

� s� încerce s� asigure cre�terea efectivelor la popula�iile de p�s�ri acvatice în zonele umede care le apar�in. – 
art. 4, alin 4; 

� s� favorizeze formarea de personal competent pentru studierea, administrarea �i supravegherea zonelor 
umede – art. 4, alin 5; 

De asemenea, Conven�ia prevede c�, în situa�ia în care zonele umede dep��esc teritoriile unei p�r�i contractante 
sau în cazul în care un bazin hidrografic este împ�r�it între mai multe p�r�i contractante, acestea trebuie s� se consulte 
asupra îndeplinirii obliga�iilor decurgând din conven�ie. Am insistat asupra acestor obliga�ii pentru c�, în ultimii ani, 
prin proiectul guvernului ucrainean de construc�ie a canalului navigabil Bystroye din Delta Dun�rii – un canal lung de 
162 de kilometri, de la bra�ul Bystroye din Delta secundar� a bra�ului Chilia �i pân� la portul Reni �i un dig pentru 
oprirea curen�ilor marini, în dreptul gurii de v�rsare a bra�ului Bystroye – s-a marcat un punct de referin�� în 
implementarea Conven�iei. Opozi�ia interna�ional� a fost generat� de faptul c� aceast� construc�ie afecteaz� o zon� 
natural� important�, înscris� ca  zon� umed� Ramsar �i ca zon� central� a Rezerva�iei Biosferei UNESCO- MAB 

                                                 
5 Din motive pur didactice, am considerat Federa�ia Rus� ca fiind stat european �i site-urile de pe teritoriul acesteia ca fiind site-uri europene, de�i o 
parte de afl� situate în Asia.  
6 De�i nu se afl� în Europa, aceste site-uri au fost înscrise pe List� de un stat european �i le-am considerat europene, din motive pur didactice. 
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(“Omul si Biosfera”), precum �i ca areal natural protejat al Ucrainei; zona bra�ului Musura, unde s-a construit canalul 
Bâstroe, beneficiaz� de un regim de protec�ie integral�, care interzice realizarea lucr�rilor hidrotehnice, fiind interzis 
chiar accesul publicului. Organiza�ii interna�ionale �i ��ri, printre care Conven�ia Ramsar asupra Zonelor Umede, 
UNESCO, Guvernul României, Cancelarul Germaniei Gerhard Shroder, Guvernul Statelor Unite ale Americii, �i-au 
exprimat îngrijorarea fa�� de impactul unui asemenea proiect asupra fragilului ecosistem din Delta Dun�rii. Conven�ia 
Ramsar a fost unul dintre primele organisme interna�ionale care a încercat g�sirea unei solu�ii viabile, acceptabile la 
problema Bystroye. În viziunea Ramsar, proiectul prezent reprezint� varianta cu cel mai mare impact negativ asupra 
mediului dintre toate variante prezentate, raportul misiunii consultative prezentând Ucrainei alternative �i asisten�� 
tehnic� pentru conservarea caracterului ecologic al zonei. În cadrul reuniunii Biroului Permanent al Conven�iei Ramsar, 
delega�ia SUA a înaintat o propunere în premier� �i anume sistarea ajutorului financiar c�tre Ucraina pân� în momentul 
în care î�i va clarifica pozi�ia referitoare la acest proiect. Este vorba despre fondurile acordate anual statelor care au 
ratificat Conven�ia. Propunerea delega�iei americane nu a întâmpinat nici o rezerv� din partea celorlalte delega�ii 
prezente, ceea ce înseamn� c� Ucraina nu va beneficia de sumele respective pân� în momentul în care guvernul de la 
Kiev nu va adopta o pozi�ie în concordan�� cu recomand�rile Conven�iei. Cu toate acestea, pân� în prezent, au  fost 
deversate în Marea Neagr� circa 2,4 milioane de tone de mâl, urmând ca, pân� la finalul proiectului, s�  mai fie 
deversate alte 2,2 milioane de tone, o cantitate care dep��e�te cantitatea de mâl dragat� de România, din întreaga Delt�, 
în ultimii 10 ani. Canalul Chilia este locul de migrare a 95% din popula�ia de scrumbii a Dun�rii, care va fi afectat� din 
lucr�ri, ca �i restul faunei �i florei. Stau sub semnul dispari�iei inclusiv specii men�ionate în Lista Ro�ie. Se estimeaz� c� 
anual capturile de pe�te de ap� dulce ar putea sc�dea cu circa 20 tone, iar a celui marin cu circa 80 de tone. Una din 
speciile de p�s�ri care vor avea de suferit este �i pelicanul comun, deoarece, de�i cuib�re�te în rezerva�ia Ro�ca 
Buhaiova, din Delta româneasc�, zona de hr�nire se întinde �i pe teritoriul Ucrainei, inclusiv în zona lucr�rilor. De 
precizat faptul c�, prin construirea acestui canal, Ucraina nu a înc�lcat numai prevederile Conven�iei Ramsar, ci �i pe 
cele ale Conven�iei de la Copenhaga din 1998, de delimitare a traseelor maritime care precizeaz� c� singura cale 
maritim� pentru vapoarele de mare tonaj între Dun�re �i Marea Neagr� este bra�ul Sulina. 

 

STRUCTURA ORGANIZA�IONAL� A CONVEN�IEI 

Structura organiza�ional� a Conven�iei include: 

1. Conferin�a p�r�ilor contractante (COP) care se întrune�te o dat� la trei ani �i reprezint� forumul unde se 
discut� problemele privind aplicarea conven�iei, se apreciaz� experien�ele na�ionale, se revede statutul siturilor din Lista 
Zonelor Umede de Importan�� Interna�ional�, se adopt� ghiduri tehnice pentru p�r�i, se promoveaz� activit��i de 
cooperare, se adopt� bugetul �i recomand�ri pentru p�r�ile contractante, privind conservarea, administrarea �i utilizarea 
ra�ionala a zonelor umede, a florei si faunei lor. Fiecare parte contractant� beneficiaz� de un vot, iar recomand�rile se 
adopt� cu majoritatea simpl� a voturilor exprimate, sub rezerva prezen�ei a cel pu�in  jum�tate din num�rul p�r�ilor 
contractante. Ora�ele care au g�zduit Conferin�ele P�r�ilor au fost: Cagliari (Italia) - 1980, Groningen (Olanda) - 1984, 
Regina (Canada) - 1987, Montreux (Elve�ia)- 1990, Kushiro (Japonia) - 1993, Brisbane (Australia) - 1996, San Jose  
(Costa Rica) - 1999, Valencia (Spania) - 2002, Kampala (Uganda) - 8-15 nov. 2005. În anul 2002, la Valencia – Spania 
s-a adoptat Planul Strategic pentru perioada 2003 – 2008. A X -a  Conferin�� a p�r�ilor va fi g�zduit� de ora�ul 
Changwong din Republica Coreea, între 28 oct. - 4 nov. 2008. România a depus scrisoarea de inten�ie pentru 
organizarea celei de a XI – a Conferin�� a P�r�ilor, din 2011. 
 2. Biroul Permanent, format din p�r�i reprezentând cele �ase regiuni Ramsar, se întrune�te anual �i are rol 
executiv în implementarea Conven�iei. Principalele sale func�ii sunt s� de�in� Lista zonelor umede de importan�� 
interna�ional� �i s� primeasc� de la p�r�ile contractante informa�iile privind aceste zone, s� organizeze Conferin�ele �i s� 
comunice p�r�ilor recomand�rile acestora. A 34 - a sesiune a Biroului Permanent  a avut loc între 10-13 aprilie 2006, la 
Gland, în Elve�ia, urm�toarea sesiune urmând s� aib� loc între 12 -15 februarie 2007, în aceea�i localitate. În prezent 
Pre�edinte al Biroului Permanent este dl. Paul Mafabi din Uganda, iar vicepre�edinte dl. John Bowleg din Bahamas. 
Componen�a Biroului este urm�toarea: din Africa: Benin, Gabon, Kenya �i Malawi, din Asia: China, Republica Islamic� 
Iran �i Thailanda, din Europa: Austria, Republica Ceh�, Georgia �i Slovenia, din America Central� �i de Sud: Bahamas, 
Ecuador �i El Salvador, din America de Nord: SUA, din Oceania: Samoa, �ara gazd� a celei de a IX-a �i respective a X –a 
Conferin�� a P�r�ilor – Uganda �i Republica Coreea �i observatorii permanen�i: Olanda, Elve�ia �i organiza�iile BirdLife 
International, IUCN-The World Conservation Union, International Water Management Institute (IWMI), Wetlands 
International, WWF International. România af�cut parte din Biroul Permanent în perioada 2003-2005. 

3. Comisia de Cercetare �tiin�ific� �i Tehnic� (Scientific and Technical Review Panel), organ subsidiar cu 
rolul de a oferi asisten�� �tiin�ific� �i tehnic� celorlalte organisme ale Conven�iei, înfiin�at în baza Rezolu�iei 5.5, adoptat� 
la Kushiro, în 1993. Membrii sunt ale�i de c�tre Biroul Permanent pe baza nominaliz�rilor din partea statelor p�r�i, 
aplicându-se acela�i principiu al celor �ase regiuni. Expertul numit de guvernul României pentru a asista STRP este Dr. 
Grigore Baboianu. A 13-a întâlnire a acestui organism va avea loc între 30 mai �i 2 iunie 2006, la Gland, în Elve�ia. 
 4. Secretariatul Ramsar care execut� sarcinile zilnice, având sediul în Gland, Elve�ia. 
 Conferin�a p�r�ilor decide atribuirea statutului de organiza�ie interna�ional� partener� acelor organiza�ii care 
pot avea un rol în implementarea conven�iei. Pân� în prezent acest statut a fost conferit BirdLife International, IUCN–



PAULA SMARANDA SP�T�RELU-IANCU 
 
 

 322 

The World Conservation Union, International Water Management Institute (IWMI), Wetlands International �i World 
Wide Fund for Nature (WWF). 

La nivel na�ional, fiecare stat parte desemneaz� o autoritate administrativ� care s� asigure implementarea 
conven�iei. De asemenea, statele sunt încurajate s� înfiin�eze Comitete Na�ionale Ramsar, implicând factori de decizie 
în domeniul protec�iei mediului, organiza�ii nonguvernamentale �i societatea civil�. În unele state au fost înfiin�ate deja 
aceste comitete, dar ele variaz� foarte mult din punct de vedere al structurii. În România autoritatea administrativ� este 
Direc�ia Conservarea Naturii, Biodiversit��ii �i Biosecurit��ii din cadrul Ministerului Mediului �i Gospod�ririi Apelor. 
Comitet Na�ional Ramsar nu a fost înc� înfiin�at. 

Conven�ia poate fi amendat� la o reuniune a p�r�ilor convocat� cu acest scop de c�tre Biroul Permanent, la 
cererea scris� a unei treimi din num�rul p�r�ilor contractante. Propunerile de amendare, care pot veni din partea oric�rui 
membru, sunt comunicate Biroului Permanent care urmeaz� s� le comunice celorlal�i membri. Comentariile pe baza 
acestora pot fi f�cute de state în termen de trei luni de la data la care amendamentele au fost comunicate, urmând ca 
Biroul s� le centralizeze, s� le comunice p�r�ilor �i s� convoace Reuniunea. Amendamentele sunt adoptate cu majoritate 
de dou� treimi din p�r�ile contractante prezente care voteaz�. Un amendament intr� in vigoare, pentru p�r�ile 
contractante care l-au acceptat, în prima zi a celei de-a patra luni de la data la care dou� treimi din p�r�ile contractante 
au depus un instrument de acceptare pe lâng� depozitar. Pentru orice parte contractant� care depune un instrument de 
acceptare dup� data la care doua treimi din p�r�ile contractante au depus un instrument de acceptare, amendamentul 
intr� în vigoare de la data depunerii instrumentului de acceptare de c�tre respectiva parte.  

Conven�ia a fost amendat� prin Protocolul de la Paris din 3 decembrie 1982. 
Un stat poate denun�a conven�ia numai dup� o perioad� de cinci ani de la data intr�rii în vigoare pentru 

respectivul stat. Denun�area intr� în vigoare în termen de patru luni de la data primirii comunic�rii de c�tre depozitar.  
Conven�ia Ramsar este primul tratat interna�ional modern, în domeniul protec�iei mediului, dar comparativ cu 

tratatele recente, prevederile sale sunt  globale �i simple. Chiar dac� viziunea ini�ial� era c� zonele umede sunt, în 
special,  habitat al p�s�rilor acvatice, treptat au început s� fie privite ca ecosisteme, cu interdependen�e specifice, fapt 
care a condus la adoptarea unor politici de mediu cu impact ridicat. Cu toate acestea, zonele umede continu� s� se 
numere printre ecosistemele cele mai amenin�ate de pe Terra, în principal datorit� îndiguirilor, polu�rii �i 
supraexploat�rii resurselor lor. 
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