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În conformitate cu Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF), 

Comisia Naţională pentru Cercetări Antarctice (CNCA) promovează conservarea pe termen 
lung, în arhive durabile, a datelor naţionale referitoare la Antarctica şi Oceanul de Sud şi 
încurajează depunerea acestora la Centrul Naţional de Date Antarctice (CNDA), facilitând 
accesul liber şi nerestricţionat al comunităţii ştiinţifice şi publicului larg la acestea.  
 

 
Stimaţi şi distinşi colegi, membri şi colaboratori ai CNCA, 

 

 Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne comunica până la data de 9 martie a.c. lista cu 
activităţile pe care le-aţi realizat în domeniul ştiinţelor polare în perioada 2005-2015, incluzând proiecte 
/ teme ştiinţifice, lucrări ştiinţifice - publicate şi comunicate, cărţi, rapoarte, informări, cursuri, instruiri, 
masterate, doctorate, interviuri şi orice alte documente pe care le consideraţi relevante pentru contribuţia 
României la dezvoltarea ştiinţelor polare şi diseminarea cunoştinţelor în domeniu.         

În acest sens, vă facem cunoscut că identificarea şi colectarea documentelor relevante privind 
activităţile României în perioada 2005-2015 în domeniul ştiinţelor polare (cercetare, educaţie şi 
diseminare) şi în materia Tratatului Antarcticii (ATCM/CEP) este necesară pentru realizarea de către 
CNCA a următoarelor obiective: 
 Dezvoltarea Centrul Naţional de Date Antarctice (CNDA); 
 Constituirea Grupurilor de Lucru în Programele SCAR, a Grupurilor de Experţi şi a Grupurilor 

de Acţiune în cadrul programelor SCAR, şi desemnarea punctelor naţionale de contact pentru 
fiecare din acestea, care vor reprezenta CNCA la SCAR, potrivit Organigramei SCAR 2014;  

 Elaborarea Raportului de activităţi al CNCA către SCAR, pe grupurile de activitate prevăzute în 
Organigrama SCAR; 

 Stabilirea delegaţilor CNCA care vor prezenta realizările României în Antarctica la Workshop-
ul dedicat Diasporei ştiinţifice româneşti şi importanţei cooperării bilaterale cu Australia, care 
va avea loc la Canberra în perioada 15-16 iunie 2015.   
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