11-a Conferinta a Partilor la Conventia Ramsar
privind zonele umede de importanta internationala
(Ramsar, Iran, 1971)
“Wetlands: home and destination”
București, România, 6-13 iulie 2012

COMUNICAT DE PRESĂ
Angajamentul pe viaţă pentru conservarea şi gestionarea zonelor umede va fi
recompensat în timpul ceremoniei de deschidere COP11 Ramsar

Nimic nu poate ilustra mai bine în termeni practici misiunea și valorile Convenţiei în conservarea zonelor
umede decât reușitele celor cinci laureați ai premiilor Convenției Ramsar. Fiecare dintre acești cinci
laureaţi din cinci ţări diferite, a primit trofeul Ramsar în timpul ceremoniei de deschidere a Convenției
COP11 ca o recunoaştere a contribuţiei lor la promovarea conservării şi utilizării raţionale a zonelor
umede la nivel mondial.
București, România | 6 iulie 2012. Premiile Ramsar pentru conservarea zonelor umede au fost inițiate în
anul 1996 pentru a recunoaște și onora contribuția cetățenilor, a organizațiilor și a autorităților
guvernamentale de pe întreg mapamondul în promovarea conservării și utilizării raționale a zonelor
umede. Prezente la evenimentele COP încă din anul 1999, premiile ediției din acest an au fost acordate
pe trei categorii: Educație pentru Asociația Zonelor Umede Wisconsin, Management pentru doamna
Augusta Henriques și Știință pentru dr. Tatsuichi Tsujii. Juriul va oferi de asemenea premiul pentru
recunoaşterea activităţii domnului Thymio Papayannis. În final, ținând cont că anul 2011 a marcat cea
de-a 40-a aniversare de la data semnării Convenției, Comitetul Permanent a decis să onoreze unul din
membri fondatori ai tratatului, dr. Luc Hoffmann, cu un premiu onorific al celei de-a 40-a aniversări
Ramsar.
Coordonatorul Național pentru România al COP 11 Ramsar, secretarul de stat din cadrul
Ministerului Mediului și Pădurilor, Corneliu Mugur Cozmanciuc, a fost încântat să vadă că premiile au
fost acordate cetățenilor şi unei organizaţii ale căror angajamente sunt fundamentale în promovarea
educaţiei privind zonele umede, precum şi valoarea de dezvoltare a turismului durabil în zonele umede.
Ca şi în ediţiile anterioare, cele trei premii Ramsar 2012 pentru Educaţie, Ştiinţă și Management
au fost completate de către Premiul Special Evian, un premiu în bani în valoare de 10.000 USD pentru
fiecare laureat, donat cu generozitate de către Grupul Danone, care a fost reprezentat de dl Emmanuel
Faber, vicepreşedinte al consiliului de administraţie. "Premiul Special Evian este o parte fundamentală a
DANONE / Evian Fondul pentru Apă donat în sprijinul Convenţiei Ramsar" a spus domnul Anada Tiéga,
secretarul general al Convenţiei Ramsar. "Fondul pentru Apă DANONE / Evian este un parteneriat
apreciat între Convenţia Ramsar şi Grupul DANONE încâ din anul 1998 desfășurat în scopul de a sprijini
Convenţia în luarea de măsuri pentru utilizarea raţională a resurselor de apă şi de conservare a zonelor
umede".

COP 11 Ramsar este o ocazie unică pentru toţi ambasadorii zonelor umede. Câteva sute de
delegaţi, reprezentând majoritatea celor 162 de Părţi Contractante Ramsar, au participat la ceremonia
de deschidere, alături de reprezentanţi ai Organizațiilor Non-Guvernamentale şi observatori din întreaga
lume. În următoarele zile, reuniunea COP 11 va acoperi mai multe teme de discuție de actualitate
internațională cum ar fi: turismul durabil în zonele umede, zone umede urbane, schimbările climatice,
eradicarea sărăciei, evitarea pierderilor de zone umede suplimentare, probleme de energie.

Link-uri utile
COP11 informaţii: www.ramsar.org/cop11-news
Interviuri cu câştigători ai Premiului Ramsar pentru Conservarea Zonelor Umede şi ai Premiului Special
Evian pentru 2012: www.ramsar.org/cda/en/ramsar-activities-awards-2012/main/ramsar/1-63-67519_4000_0__
Convenţia de la Ramsar şi turism: www.ramsar.org/tourism
Contact:
Direcţia de Comunicare Ministerul Mediului şi Pădurilor: Andrei Sfîrloagă
Tel. 0745 089 065
andrei_sfirloaga@yahoo.com
Ofiţer de Comunicare: dna Oana Barsin, Secretariatul Convenţiei Ramsar
Tel (mobile/Romania): (+40) 74 921 25 22
barsin@ramsar.org

Convenția Ramsar pentru Zone Umede (www.ramsar.org )
Convenţia Ramsar este un tratat interguvernamental la nivel mondial pentru conservarea şi utilizarea durabilă a zonelor umede.
Semnată în oraşul iranian Ramsar în anul 1971, Convenţia a stabilit noțiunile de bază pentru gestionarea şi utilizarea durabilă a
zonelor umede. Până în prezent, acesta rămâne singurul acord de mediu din lume, dedicat unui ecosistem specific.
În conformitate cu acest tratat, statele membre, de asemenea cunoscute sub numele de "părţi contractante", se angajează să
protejeze şi să utilizeze durabil toate zonele umede de pe teritoriul lor, prin punerea în aplicare a măsurilor locale necesare,
precum şi prin cooperare naţională şi internaţională. Ca parte a angajamentului lor, ţările colaborează activ pentru a menţine
caracteristicile ecologice ale zonelor umede, inclusiv prin includerea conservării zonelor umede în legislaţia lor naţională
privitoare la utilizarea terenurilor şi a planurilor de management.

