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Ref: Ministrul Mediului din România a fost desemnat Secretar Executiv al Convenției 
ONU pentru Diversitate Biologică. Este cea mai înaltă funcție ocupată de un român în 
cadrul Națiunilor Unite. 

  

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Cristiana Pașca Palmer, a fost desemnat de 
Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite (ONU), domnul Ban Ki-Moon, să ocupe 
funcția de Secretar Executiv al Convenției ONU pentru Diversitate Biologică (CBD). Această 
poziție de înalt nivel are rangul de Asistent Secretar General ONU (UN Assistant Secretary 
General) și este singura și cea mai înaltă poziție pe care un reprezentant al României o 
deține în sistemul ONU. Selecția ministrului Pașca Palmer s-a făcut în urma unei proceduri 
competitive, conform regulamentului ONU, la care au participat 87 de candidați. 

  

Anunțul oficial a fost făcut de Secretarul General al ONU, domnul Ban Ki-Moon, chiar cu 
ocazia Zilei Naționale a României și în marja lucrărilor celei de-a 13-a Conferințe a Părților 
la Convenția ONU pentru Diversitate Biologică. Conferința a început la data de 1 
decembrie, în Cancun (Mexic), și se desfășoară până la 17 decembrie. 

 

„Este o reușită extraordinară și m-am bucurat foarte mult să aflu că sunt câștigătoarea 
competiției de selecție pentru funcția de Asistent Secretar General ONU și că voi conduce 
Convenția ONU pentru Diversitate Biologică. Este o onoare deosebită pentru mine 
personal, dar, mai ales, sunt foarte fericită că, prin desemnarea mea în această poziție, 
am câștigat pentru România cea mai înaltă poziție de reprezentare la ONU pe care a avut-
o în ultimii ani. Acest lucru este o recunoaștere a muncii susținute pe care am depus-o în 
acest domeniu, de peste 20 de ani, dar și o încununare a eforturilor din ultimul an, de a 
poziționa România ca un actor-cheie la nivel internațional în domeniul protecției 
mediului. Nimic nu îmi dă mai mare satisfacție decât să îmi reprezint cu cinste țara și sper 
ca această realizare să fie doar un prim pas care sparge gheața și deschide ușa mult mai 
multor români și românce să fie recunoscuți și promovați pe criterii de merit, strict pentru 
valoarea și competența lor. România are oameni deosebit de bine pregătiți și a venit 
momentul să avem curajul și să îndrăznim să ne afirmăm mai pregnant la nivel regional și 
global”, a declarat ministrul Cristiana Pașca Palmer.   

 

În cadrul competiției pentru ocuparea funcției de Secretar Executiv al CBD, ministrul 
Cristiana Pașca Palmer a surclasat contracandidați foarte bine pregătiți și cu multă 
recunoaștere internațională, precum:  David Cooper (Marea Britanie), actualul Secretar 
Executiv Adjunct al CBD, Thomas Gass (Elveția), Asistent Secretar General ONU pentru 
Politici și Coordonare în cadrul UN DESA,  John Scanlon (Australia), secretarul general al 
Convenției pentru Comerțul Internațional cu Specii Sălbatice (CITES), Cyriaque 
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Sendashonga (Canada/Rwanda), actualul director global pentru Programe în cadrul Uniunii 
Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN) sau Jian Liu (China), director în cadrul 
Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNDP). 

 

„România aduce contribuții mari și importante pe scena mondială. Sunt încrezător că 
desemnarea doamnei ministru Cristiana Pașca Palmer în funcția de Secretar Executiv ONU 
va crește contribuția României la Națiunile Unite”, a declarat Secretarul General al ONU, 
Ban Ki-moon, în cadrul recepției organizate la New York de Misiunea Permanentă a 
României pe lângă ONU, cu ocazia Zilei Naționale a României. 

  

Convenția ONU pentru Diversitate Biologică a luat ființă în anul 1993 și este unul din cele  
trei cele mai importante Tratate Multilaterale Mondiale de Mediu, alături de Convenția 
ONU pentru Schimbări Climatice și Convenția ONU pentru Combaterea Deșertificării, care 
au fost adoptate la Summit-ul Mondial de la Rio de Janeiro, din 1992. În prezent, 196 de 
state au ratificat Convenția pentru Biodiversitate și sunt membre ale acesteia. Obiectivul 
principal este coordonarea, la nivel mondial, a eforturilor de a pune capăt distrugerii 
biodiversității și a funcțiilor ecosistemelor care susțin viața pe Pământ. 

  

În anul 2010, în cadrul celei de-a 10-a Conferințe a Părților (COP10), care a avut loc în 
Aichi (Japonia), statele membre ale CBD au aprobat Planul Strategic pentru Biodiversitate 
2011-2020 și obiectivele Aichi pentru Biodiversitate. Scopul Planului este acela de a 
promova implementarea eficientă a Convenţiei printr-o abordare strategică, cuprinzând o 
viziune împărtăşită, o misiune, scopuri şi ţinte strategice, ceea ce va inspira acţiune pe 
scară largă din partea tuturor Părţilor şi a factorilor interesaţi. Planul Strategic furnizează, 
de asemenea, un cadru flexibil pentru stabilirea ţintelor naţionale şi regionale şi pentru a 
îmbunătăţi coerenţa în implementarea prevederilor Convenţiei şi a deciziilor Conferinţei 
Părţilor, incluzând programul de lucru şi Strategia Globală pentru Conservarea Plantelor, 
precum şi Protocolul Nagoya privind Accesul la Resursele Genetice şi Distribuirea Corectă 
şi Echitabilă a Beneficiilor ce Rezultă din Utilizarea lor. 

  

„Provocările pe care protecția naturii ni le pune în față sunt definitorii pentru propria 
noastră supraviețuire, nu doar supraviețuirea ca specie a cărei viață biologică depinde de 
serviciile ecosistemice pe care natura ni le furnizează pe gratis, ci și salvarea propriei 
noastre conștiințe de pericolele lumii moderne, dominată de stres și anxietate și în care 
suntem din ce în ce mai deconectați de natură, sursa vieții. În lupta noastră continuă cu 
provocări complexe și în continuă creștere, generate de crize naționale sau globale, nu 
trebuie să uităm niciun moment că noi, oamenii, suntem doar una dintre milioanele de 
specii care populează această minunată planetă, chiar dacă suntem specia dominantă. 
Chiar dacă, potrivit lui Paul Crutzen, trăim în «Era Antropocenă», ar trebui să ne amintim 
constant că noi, oamenii, nu controlăm natura și sistemele sale, lucrurile stând, de fapt, 
exact invers. Toate disfuncționalitățile la care suntem astăzi martori, de la schimbările 
climatice la distrugerea biodiversității, deșertificări sau secetă, sunt perturbări ale 
echilibrului sistemelor planetare și doar prin identificarea de soluții, dintr-o perspectivă 
integrată și sistemică, putem spera să avem o șansă în a restaura echilibrul Planetei și, pe 
cale de consecință, propriul nostru echilibru. De aceea, pentru mine, lupta pentru cauza 
biodiversității și al ecosistemelor este aceeași cu lupta pentru viețile noastre și ale 
generațiilor ce vor urma și reprezintă cea mai nobilă cauză dintre toate”, a precizat 
ministrul Cristiana Pașca Palmer. 
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Având rangul de Asistent Secretar General ONU, funcția de Secretar Executiv al UN CBD 
este o poziție de nivel înalt în cadrul aparatului administrativ al ONU, fiind a doua poziție 
ierarhică după Secretarul General ONU. Ocupantul acestei funcții asigură coordonarea la 
nivel internațional a eforturilor de salvgardare a biodiversității, implementează politicile 
și deciziile stabilite în cadrul Conferinței Părților a Conventiei și asigură conducerea 
administrativă a Convenției. Secretarul Executiv al UN CBD raportează Secretarului General 
al ONU și Directorului Executiv al Programului ONU pentru Mediu (UNEP). 

 

Ministrul Cristiana Pașca Palmer va prelua conducerea Secretariatului UN CBD, cu sediul în 
Montreal, Canada, începând cu luna martie 2017. 
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