GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE
Direcţia de Management al Resurselor de Apă şi Piscicultură

Caiet de sarcini
privind achiziţionarea Studiului privind elaborarea Listei Roşii a speciilor marine
vulnerabile în scopul elaborării unui act normativ privind protecţia lor conform
cerinţelor Convenţiei de la Bucureşti

1. GRUP TEMATIC: APE
2.

OBIECTUL ACHIZIŢIEI

Studiul privind elaborarea Listei Roşii a speciilor marine vulnerabile în scopul
elaborării unui act normativ privind protecţia lor conform cerinţelor Convenţiei de la
Bucureşti
3. NECESITATE
În România, Lista roşie a speciilor marine a fost elaborată pentru prima dată în anul
2003, pe baza categoriilor şi criteriilor IUCN 1994, iar în 2007 a fost actualizată în baza
criteriilor şi categoriilor IUCN versiunea 3.1 (2001). Datorită reapariţiei unor specii,
considerate extincte, precum şi datelor ştiinţifice noi, Listă roşie existentă trebuie actualizată..
În vederea elaborării unui act normativ pentru protejarea acestor specii este necesară o
evaluare atentă şi obiectivă a stării de conservare a acestora, astfel încât noua variantă a Listei
Roşii sa poată fi utilizată în elaborarea documentului menţionat.
Pe plan internaţional, a existat o preocupare mai mare pentru evaluarea speciilor
terestre decât a celor acvatice, astfel încât Lista Roşie a IUCN este formată în principal din
specii terestre. Până în 1996, IUCN şi Comisia pentru Supravieţuirea Speciilor au acordat
puţină atenţie riscului de extincţie a speciilor marine, ceea ce a avut ca rezultat faptul că
speciile marine cuprinse în Lista Roşie a IUCN se limitează cu puţine excepţii, la mamiferele
marine, păsări, câteva specii mai bine cunoscute de peşti şi unele nevertebrate.
Pe plan regional, în ţările din fosta Uniune Sovietică (Rusia, Ucraina, Georgia), dar şi
în Bulgaria evaluarea stării de conservare a speciilor marine şi costiere s-a concretizat în
elaborarea de cărţi roşii încă din anii ’80. Acestea au servit de altfel ca bază în întocmirea
Cărţii Roşii a Mării Negre. Din regiunea Mării Negre, România şi Turcia sunt singurele ţări
care nu au o carte roşie a speciilor marine.
-

Tematica propusă este importantă pentru:
implementarea Planului Strategic de Acţiune a Protocolului pentru Conservarea
Biodiversităţii şi a Cadrului Natural al Mării Negre, în care este prevăzută revizuirea
şi elaborarea Cărţii Roşii a Mării Negre pentru specii şi habitate;
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-

realizarea documentaţiilor de specialitate conform obligaţiilor care îi revin României
în domeniul armonizării legislaţiei cu cea a UE, precum şi în convenţiile
internaţionale care au ca obiect conservarea biodiversității.

Realizarea tematicii propuse va permite României, Ministerului Mediului şi
Schimbărilor Climatice să răspundă obligaţiilor naţionale şi internaţionale asumate prin:
- identificarea speciilor care necesită acţiuni urgente de protecţie şi conservare;
- elaborarea Cărţii Roşii naţionale a speciilor marine;
- reactualizarea şi elaborarea Cărţii Roşii a Mării Negre a speciilor şi habitatelor.
- realizarea de schimburi de informaţii cu ţările de la Marea Neagră şi participarea la
programe comune de cercetare;
- documentaţii necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în cadrul
Convenţiei de la Bucureşti şi a altor convenţii internaţionale la care este semnatară.
4. OBIECTIVE GENERALE
- Elaborarea listei de organisme marine care vor fi evaluate în baza
criteriilor/categoriilor IUCN (versiunea 2004);
- Elaborarea propunerii Listei Roşii a speciilor marine periclitate;
- Elaborarea unui propuneri de proiect de act normativ în vederea protejării speciilor
cuprinse în „Listei Roşii a speciilor marine”;
5.

OBIECTIVE SPECIFICE
-

Identificarea speciilor marine care se califică pentru evaluarea în baza
criteriilor/categoriilor IUCN;
Aplicarea noilor criteriilor/categoriilor cantitative IUCN (versiunea 2004) pentru
evaluarea stării de conservare a speciilor marine periclitate;
Completarea şi modificarea actualei Liste Roşii cu datele obţinute în urma evaluării
stării speciilor marine periclitate prin aplicarea noilor criterii cantitative ale IUCN;

6. TERMEN DE REALIZARE: Decembrie 2013 (termen de realizare estimat 8 luni)
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