
5 februarie 2015  

Mesajul Excelenţei Sale, Doamna Nineta Bărbulescu, Ambasadorul României la 
Canberra - Australia   

Subiect: Staţia Law-Racoviţă-Negoiţă din Antarctica de Est, operatori Australia-România    

 

Buna ziua din Canberra, 

Eu sunt interesată de acest capitol consistent al relaţiei bilaterale cu australienii. 
Consider că mai sunt persoane implicate in aceste eforturi şi, prin comunicare, putem cel 
puţin mentine subiectul pe agenda publică. Uitaţi un comunicat din 2014: 8 ani de la 
inaugurarea Stației de cercetare științifică Law-Racoviță (Australia-România) din 
Antarctica. 
http://canberra.mae.ro/local-news/852 
 
Ambasada României de la Canberra salută împlinirea, la 20 februarie 2014, a 8 ani de la 
inaugurarea Staţiei Law-Racoviță-Negoiță din Antarctica. E.S. Doamna ambasador 
Nineta Bărbulescu a declarat că este un obiectiv de interes major continuarea colaborării 
științifice și prieteniei internaționale dintre România și Australia sub egida Tratatului 
asupra Antarcticii. 

 “Gestul Australiei din 2005 de a oferi României acces la baza australiană de cercetare 
științifică Law, situată în Dealurile Larsemann din Antarctica de Est, este o dovadă de 
mare deschidere, pe care o apreciem la superlativ, dar și o notă de înaltă ținută acordată 
școlii românești de cercetare științifică în Antarctica, demnă continuatoare a muncii 
inițiatorului activității de cercetare în Antarctica, savantul român Emil Racoviță, fondator 
al biospeologiei” a declarat doamna ambasador Bărbulescu.  

“Este emoționant și faptul că, la 9 decembrie 2011, această bază științifică a fost 
redenumită Law-Racoviță-Negoiță, ca recunoaștere mondială a contribuției Dr. Ing. 
Teodor Gheorghe Negoiță la progresul științelor Antarcticii. Figura luminoasă a Dr. 
Negoiță (1946 - 2011), promotorul școlii contemporane românești de cercetări polare în 
Antarctica, trebuie să inspire în continuare munca, eforturile și să potențeze rezultatele 
cercetătorilor români de astăzi. Din câte cunosc, oamenii români de știință au în vedere 
activități ambițioase de cercetare antarctică în domeniile biologic, hidrologic, geologic, 
astronomic și medical. Îmi exprim speranța că proiectele Comisiei Naționale pentru 
Cercetări Antarctice (CNCA) din cadrul Academiei Române își vor găsi făgașul natural de 
finanțare și desfășurare și voi sprijini energic contactele și consultările cu partenerii 
australieni, îndeosebi cu Divizia Antarctică Australiană, cu sediul la Hobart (Tasmania), 
atât în vederea continuării Memorandumului de Înțelegere cu Australia, cât și pentru 
reluarea expedițiilor științifice românești în Antarctica. Nu în ultimul rând, consider că atât 
instituțiile guvernamentale cu responsabilități de la București, în conlucrare cu 
prestigioasa Academia Română, și, eventual, un parteneriat public-privat, vor susține 
imperativul continuării tradițiilor școlii românești de cercetare științifică la baza Law-
Racoviță-Negoiță, prima și singura bază de cercetare polară a României în Antarctica. 
Astfel, fericita coincidență a celebrării Zilei internaționale a Antarcticii (Antarctica Day), 
din 2010, la 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, va căpăta valențe noi, care să 
adauge astăzi valoare moștenirii fabuloase a cercetătorilor români de la Emil Racoviță la 
Teodor Negoiță.”  

Informații suplimentare:  

România este unul dintre cele 50 de state care au ratificat Tratatul aupra Antarcticii, 
instrument juridic internațional care reglementează relațiile de cooperare internațională 
ale statelor în raport cu Antarctica (definită ca uscatul și banchizele situate la sud de 
paralela 60° latitudine sudică).  

http://canberra.mae.ro/local-news/852


Tratatul asupra Antarcticii (în vigoare din 23 iunie 1961), a fost primul acord internațional 
din domeniul dezarmării și controlul armamentelor semnat în perioada Războiului Rece. 
Din anul 2004 sediul Secretariatului Tratatului se află la Buenos Aires (Argentina). 
Australia face parte dintre cele 12 state originare ale Tratatului asupra Antarcticii și a 
revendicat anumite teritorii din Antarctica. Organismul guvernamental australian care 
gestionează problematica Antarcticii este Divizia Antarctică Australiană, parte 
componentă a Ministerului Australian al Dezvoltării Durabile, Mediului, Apelor, Populaţiei 
şi Comunităţilor. Alte detalii la www.antarctica.gov.au.  

România a ratificat Tratatul asupra Antarcticii la 15 septembrie 1971 iar în 2003 și 
Protocolul privind Protecţia Mediului (Protocolul de la Madrid). Țara noastră a organizat 
activități de cooperare științifică și expediții în Antarctica din 1998, în colaborare cu 
echipaje din China și Federația Rusă. Din 15 iunie 2005, în baza unui memorandum 
bilateral de înțelegere România - Australia, încheiat pentru o perioadă de 10 ani, 
cercetătorii români beneficiază de acces la baza științifică Law-Racoviță (din golful Prydz, 
Antarctica de Est), denumită astfel în onoarea primului biolog care a studiat viața din 
Antarctica, savantul Emil Racoviță (cu ocazia primei expediții științifice care a iernat în 
Antarctica, denumită ca nava Belgica, în perioada 1897-1899) și a lui Philip Law, primul 
cercetător australian în zona Larsemann Hills (în 1958). 

 Programul Național de Cercetări Antarctice, parte a Planului strategic al României pentru 
științele Antarcticii în perioada 2013 - 2020, își propune continuarea cooperării țării 
noastre în domeniul cercetărilor științifice în cadrul ASMA 6 - Antarctic Specially 
Managed Area No 6 - Zonă Antarctică cu Administrare Specială, în care România face 
parte, alături de Australia, China, Rusia şi India, din Grupul de Management. Precizăm că 
CNCA reprezintă România în cadrul Sistemului Tratatului Antarcticii.  

Stația Law-Racoviţă-Negoiță este compusă dintr-o clădire-laborator, cinci cabane satelit 
de tip iglu, fiind dotată cu radio VHF permanent funcţional, alimentat de la un panou solar, 
iar expediţiile au în dotarea lor şi telefoane prin satelit. Baza nu are personal permanent 
ci este folosită de echipele expediţiilor româneşti şi australiene pe durata şederii lor în 
Antarctica, în special pe timpul verii polare (decembrie-februarie). Baza Law-Racoviță-
Negoiță este situată într-o o zonă stâncoasă aflată la 3 km de coasta Ingrid Christensen. 
În apropiere, la aproximativ 2 km, se află Staţia Zhong Shan a Chinei, iar la 1 km distanţă, 
Staţia Progress II a Federației Ruse. Distanţa faţă de Bucureşti a Staţiei Law-Racoviţă-
Negoiță este, în linie dreaptă, de 13.352 km.  

Ştiu că nu este suficient dar s-ar putea, spre exemplu, să construim un calendar anual de 
evenimente prin care să revigorăm interesul pentru cercetarea ştiinţifică românească din 
Antarctica. Spre exemplu, aniversarea expediţiei Belgica, expediţiile româneşti în 
Antarctica, marcarea accesului la baza australiană din Antarctica de Est. Trebuie activate 
şi reţelele social media, eu voi construi un grup pe Linkedin pe tema Romani în 
Antarctica. În iunie a.c. am invitat reprezentanţi ai domeniului la un workshop pe care îl 
organizez la Canberra s.a. 

Şi mai sper să avem alte momente bune şi în 2015 pe această temă, spre exemplu 
prelungirea acordului bilateral cu Australia pentru folosirea statiei Law-Racoviţă-Negoiţă. 

Rog redistribuiti mesajul meu tuturor participantilor la etaskforce-ul pentru Antarctica. 
Multumesc, 

Nineta Barbulescu 

 

http://www.antarctica.gov.au/
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