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COMUNICAT DE PRESĂ - UPDATE 

Ref:  Vizita delegației României în Republica Chile; La solicitarea autorităților 

chiliene, Ministerul Mediului din România va oferi sprijin pentru crearea 

administrației celei mai mari arii protejate marine din America de Sud 

 

București, 23 octombrie 2018 

În cadrul vizitei oficiale desfășurate în Republica Chile, în perioada 16-21 octombrie 

2018, delegația Guvernului României condusă de doamna Grațiela Gavrilescu – viceprim-

ministru și ministrul Mediului – s-a deplasat în Insula Paștelui, teritoriu insular al statului 

chilian. Vizita a fost realizată în contextul în care Insula Paștelui este unul dintre cele 

mai afectate teritorii din lume de efectele schimbărilor climatice și poluării oceanelor. 

Astfel, în perioada 18-19 octombrie, delegația din România s-a întâlnit cu guvernatorul 

provincial al Insulei Paștelui, Laura Tarita Alarcón Rapu, cu primarul Insulei Paștelui, 

Pedro Edmunds Paoa, cu reprezentanții comunității indigene rapanui, precum și cu 

administratorii Parcului Național Rapa Nui, care acoperă peste 40% din suprafața insulei. 

Cu această ocazie, autoritățile locale au solicitat sprijinul experților din România pentru 

organizarea administrării Ariei Naturale Protejate Marine ”Rapa Nui”, înființată în anul 

2018, cea mai mare zonă de protecție marină din America de Sud și una dintre cele mai 

mari din lume, cu o suprafață de peste 720.000 km2. În acest scop, o delegație de 

experți desemnată de autoritățile locale din Insula Paștelui se va deplasa în România, în 

luna noiembrie 2018, în cadrul unui schimb de experiență cu Administrația Rezervației 

Biosferei Delta Dunării, dar și cu administrații ale altor arii protejate din țara noastră. 

O altă temă abordată în cadrul întâlnirilor se referă la schimbările climatice, Insula 

Paștelui fiind unul dintre cele mai expuse teritorii la efectele acestora, pe plan 

mondial. Creșterea temperaturilor medii globale și, pe cale de consecință creșterea 

nivelului Oceanului Planetar, amenință moștenirea culturală a locuitorilor indigeni ai 

insulei și cresc riscul producerii fenomenelor meteo extreme. În contextul preluării, de 

către România, a președinției Consiliului Uniunii Europene, de la 1 ianuarie 2019, a fost 

solicitat sprijinul țării noaste pentru creșterea nivelului de ambiție în lupta globală 

împotriva schimbărilor climatice. 

Tot în cadrul discuțiilor a fost solicitat sprijin tehnic din partea experților români pentru 

îmbunătățirea gestionării deșeurilor în Insula Paștelui, având în vedere problemele pe 

care locuitorii le întâmpină în acest sector. Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor 

produse de localnici, turiști, precum și cele aduse de curenții marini, reprezintă un real 

pericol pentru ecosistemele marine și terestre ale insulei, dar și pentru sănătatea 

locuitorilor. 
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