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CAPITOLUL 1. COOPERAREA ROMÂNIEI CU REPUBLICA COREEA ÎN ANTARCTICA ‐ considerații generale 

Cooperarea  României  cu  Republica  Coreea  în  Regiunea Antarctică  deschide  o  nouă  etapă  în  domeniul 

cercetării ştiințifice româneşti în Antarctica. Cadrul de inițiere a acestei cooperări l‐a constituit Reuniunea 

Delegaților  SCAR  ‐  parte  integrantă  a  Reuniunilor  Bienale  ale  SCAR,  desfăşurată  în  Noua  Zeelandă,  la 

Auckland, în perioada 1 ‐ 3 septembrie 2014.  

Tabel 1. Statele Membre ale SCAR ‐ Membrii Plini (A, B, C, D)* şi Membrii Asociați (E)** 

Categoria 

aleasă 

Contribuția națională la 

SCAR pentru anul 2015 

Număr de 

membri 

Membrii 

(anul admiterii în SCAR) 

A  27.000 $   2  Rusia (1958), SUA (1958) 

B  21.000 $  10  Argentina (1958), Australia (1958), Franța  (1958), 

Germania  (1978),  India  (1884),  Italia  (1987), 

Japonia  (1958), Marea Britanie  (1958), Republica 

Coreea (1987), Spania (1987) 

C  17.100 $   6  Africa de Sud (1958), Brazilia (1984), China (1986), 

Norvegia  (1958),  Noua  Zeelandă  (1958),  Olanda 

(1990) 

D  12.400 $  13  Belgia  (1958),  Bulgaria  (1995),  Canada  (1994), 

Chile  (1958),  Ecuador  (1988),  Finlanda  (1988), 

Malaiezia  (2004),  Peru  (1987),  Polonia  (1978), 

Suedia  (1987),  Elveția  (1987),  Ucraina  (1994), 

Uruguay (1987)   

E    5.000 $   8  Danemarca  (2006),  Iran  (2014), Monaco  (2010), 

Pakistan  (1992),  Portugalia  (2006),  România 

(2008), Republica Cehă (2014), Venezuela (2012) 

TOTAL    39    

Au alocate 2  locuri*, respectiv 1  loc **  la Reuniunea Delegaților SCAR, spre deosebire de Conferințele SCAR  la care 
participarea  are  caracter  deschis  (OSC).  Statele  subliniate  sunt Membri  Plini  din  3.02.1958  ‐  data  înființării  SCAR 
(Comitetul  Ştiințific pentru Cercetări Antarctice)  ‐ al cărui Secretariat  funcționează  la  Institutul de Cercetări Polare 
Scott din Cambridge, Marea Britanie ‐ şi sunt cele 12 state care au semnat Tratatul asupra Antarcticii la 1.12.1959.   

Întrucât  Reuniunea  Delegaților  SCAR  este,  conform  denumirii,  un  forum  cu  circuit  închis,  Academia 

Română, ca Membru Asociat la SCAR prin Comisia Națională pentru Cercetări Antarctice (CNCA), a depus o 

cerere, la data de 30 iunie 2014, pentru acordarea statutului de observator invitat (Art. 4.4.3/SCAR 2008) 

pentru  Institutul de Cercetare‐Dezvoltare pentru Ştiințe Biologice din Bucureşti,  în vederea structurării şi 

integrării noului Departament de Cercetări Arctice şi Antarctice (DCAA) ‐ înființat prin ordinul MEN nr. 222 

din 13 mai 2014 ‐ în problematica antarctică. Conducerea SCAR a aprobat solicitarea României.  

Întărirea relațiilor dintre statele membre ale Tratatului Antarcticii, prin promovarea cooperărilor ştiințifice 

între statele cu infrastructură şi programe naționale antarctice (PNA) puternice şi statele cu capacitate mai 

mică  de  dezvoltare  a  cercetărilor  antarctice,  este  o  politică  ştiințifică  prioritară  pentru  SCAR.  În  acest 

context, Dr. Yeadong Kim, în calitatea sa de Vicepreşedinte SCAR (la data forumului menționat), a receptat 
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eforturile pe care România le‐a depus şi a decis să promoveze, din poziția sa de Preşedinte al Institutului 

de Cercetări Polare al Coreei (KOPRI), cooperarea KOPRI cu INCDSB (Foto 1 şi 2).  

Foto  1.  Conducerea  SCAR:  Dr.  Yeodong  Kim  –  Vicepreşdinte, 
Prof.  Jerónimo  López  Martinez  ‐  Preşedinte  şi  Dr.  Michael 
Sparrow  ‐  Director  Executiv,  în  timpul  lucrărilor  Reuniunii 
Delegaților SCAR, Auckland, Noua Zeelandă (1.09.2014)     

 

Foto 2. Dr. Manuela Sidoroff  şi Dr. Yeodong Kim  identificând  ‐ 
într‐un  moment  de  răgaz  al  Reuniunii  Delegaților  SCAR  ‐ 
domeniile de cooperare ştiințifică şi logistică în Antarctica între 
România şi Republica Coreea (1.09.2014)  

Eforturile neobosite depuse de  INCDSB  ‐ prin Director General, Dr. Manuela Sidoroff, s‐au concretizat  în 

organizarea şi realizarea Expediției Ştiințifice Româneşti în Antarctica ‐ ROICE 2015. Pornită din Bucureşti, 

la data de 30  ianuarie 2015, şi desfăşurată  în perioada 3‐23 februarie  la Stația coreeană King Sejong din 

Insula  King  George,  Arhipelagul  Shetland  de  Sud,  din  vestul  Antarcticii,  expediția  s‐a  încheiat  cu  

reîntoarcerea expediționarilor la Bucureşti, în data de 26 februarie 2015.  

Poarta de intrare în Antarctica a fost Punta Arenas din Chile, țara care asigură linia aeriană spre Antarctica 

şi  retur,  prin  aeroportul  din  Insula  King  George,  singurul  din  Regiunea  Antarctică  construit  pe  rocă, 

celelalte  fiind pe  gheața  continentală. Activitățile  pe  care  expediționarii  români  le‐au  realizat  în  cadrul 

Proiectului ROICE 2015, în Insula King George, au inclus 4 teme de cercetare din domeniul ştiințelor vieții. 

Axat  pe  valorificarea  potențialului  românesc  de  cercetare  în  domeniul  extremofilelor,  Proiectul  ROICE 

2015 este expresia unui parteneriat pe care Departamentul de Cercetări Arctice  şi Antarctice  (DCAA) al 

INCDSB, din cadrul MEN/MECS,  l‐a realizat cu Departamentul de Microbiologie al  Institutului de Biologie 

din  cadrul  Academiei  Române.  Structura  echipei  expediționare,  reprezentată  prin  3  specialişti  în 

microbiologie, reflectă acest parteneriat.   

Având mai multe  zone  fără gheață  şi  zăpadă,  ce  însumează peste 10% din  suprafață  totală,  Insula King 

George este o adevărată oază, cu floră şi faună bogată, conservată în 6 arii antarctice de protecție specială 

(ASPA)  ‐ 125, 128, 132, 150, 151 şi 171. Situată  la 1 km de Stația King Sejong, ASPA 171  ‐ desemnată de 

CEP (Comitetul pentru Protecția Mediului Antarctic) în anul 2009 la propunerea Republicii Coreea, care şi‐a 

asumat elaborarea Planului de Management, a cărui revizuire obligatorie (din 5  în 5 ani) a fost făcută  în 

2014,  termenul următor  fiind  în 2019  ‐ ar putea  intra  într‐un  sistem de monitorizare  care  să  includă  şi 

România pe următorii 5 ani. În acest sens, Acordul Cadru, realizat între INCDSB şi KOPRI, este o excelentă 

oportunitate  pentru  țara  noastră  de  a‐şi  aduce  contribuția  la  progresul  ştiințelor  antarctice,  în  cadrul 
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SCAR,  dar  şi  la  dezvoltarea  celor mai  bune metode  de  conservare  a  valorilor  naturale  ale  acestei  arii 

antarctice, în cadrul CEP.   

Republica Coreea  este un partener  redutabil. Datele prezentate  în  Tabelele  1,  2  şi  3  reflectă  investiția 

financiară  puternică  şi  complexitatea  cercetărilor  ştiințifice  pe  care  acest  stat  le  dezvoltă  în  domeniul 

polar, în cadrul cărora cooperarea internațională cu stațiile altor state, din Antarctica şi Arctica, precum şi 

găzduirea cercetătorilor altor state în stațiile coreene, ocupă în mod permanent un loc central.   

Evoluția Republicii Coreea în Sistemul Tratatului Antarctic (ATS) este una interesantă şi merită remarcată. 

A aderat  la Tratatul asupra Antarcticii  la 28.11.1986  ‐ deci  relativ  târziu comparativ cu alte  state, dar a 

făcut‐o  din  poziția  de  membru  al  Convenției  pentru  Conservarea  Resurselor  Vii  Marine  Antarctice 

(Convenția CAMLR), prin  ratificarea acesteia  la 29.05.1985. Ca partea a ATS, Convenția CAMLR este un 

tratat  internațional  (Canberra,  20.05.1980  ‐  în  vigoare  din  7.04.1982)  al  cărui  depozitar  este Australia, 

având ca obiectiv conservarea resurselor vii marine din Regiunea Antarctică, sensul „conservare” incluzând 

şi utilizarea rațională. Structura  instituțională a Convenției fiind compusă dintr‐o Comisie (CCAMLR) şi un 

Comitet  Ştiințific, membrii  CCAMLR  contribuie  activ  la  activitățile  acestor  organisme  şi  participă  la  o 

reuniune anuala care are loc în Australia, la Hobart, unde funcționează şi Secretariatul CCAMLR.   

Tabel 2. Statele Părți ale Convenției pentru Conservarea Resurselor Vii Marine Antarctice (CAMLR)  

  Au ratificat Convenția CAMLR şi 
sunt Membri ai Comisiei ‐ CCAMLR 

Au ratificat Convenția CAMLR, dar nu 
sunt Membri ai Comisiei – CCAMLR 

 
Statele  
Părți ale 
CAMLR 

Africa de Sud (1981), Argentina (1982), Australia 
(1981), Belgia (1984), Brazilia (1986), Chile (1981), 
China (2006), Franța (1982), Germania (1982), 
India (1985), Italia (1989), Japonia (1981),  
Namibia (2000), Norvegia (1983), Noua Zeelandă 
(1982), Polonia (1984), Marea Britanie (1981), 
Republica Coreea (1985), Rusia (1981),  Spania 
(1984), SUA (1982), Suedia (1984), Ucraina (1994), 
Uruguay (1985), Comunitatea Europeană (1982)* 

Bulgaria (1992), Canada (1988), 

Insulele Cook (2005), Finlanda 

(1989), Grecia (1987), Maurtius 

(2004), Olanda (1990), Republica 

Islamică Pakistan (2012), Republica 

Panama (2013), Peru (1989), 

Vanuatu (2001) 

Număr   25  11 

Drepturi şi 
obligații 

Contribuie anual la bugetul Comisiei CCAMLR, 
participă la luarea deciziilor şi pescuiesc în Aria 
CCAMLR 

Nu contribuie financiar, participă la 
luarea deciziilor, dar nu au drept de 
pescuit în Aria CCAMLR 

Statele subliniate sunt cele care au semnat Convenția CAMLR în septembrie 1980.  
*Statele din Uniunea Europeană sunt considerate Membre are CCAMLR 

 

Acesta a  fost contextul  în care Republica Coreea  şi‐a dezvoltat  în  ritm  intens  structurile de cercetare  şi 

logistică,  devenind  Membru  SCAR,  mai  întâi  Asociat  (18.12.1987)  şi  în  scurt  timp  Membru  Plin 

(23.07.1990),  ca  rezultat  al  activităților  realizate  la  stația  națională  ‐  King  Sejong,  construită  în  vara 

antarctică  1987‐1988  şi  devenită  operațională  la  17.02.1988.  În  anul  2002,  a  deschis  stația  Dasan  în 

Arctica.  Printr‐un  proiect  început  în  2004,  a  construit  spărgătorul  de  gheață  ARAON,  care  a  devenit 

operațional  în  luna  decembrie  2009,  fiind  dotat  cu  echipamente  ultramoderne  pentru  efectuarea  de 

cercetări geofizice, biologice şi oceanografice. La 12.02.2014 a inaugurat a doua stație în Antarctica, Jang 

Bogo, situată pe continent, în nordul Teritoriului Victoria ‐ Golful Terra Nova din Regiunea Mării Ross.  
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Directorul Stației Jang Bogo este însuşi Dr. Yeadong Kim ‐ Preşedintele KOPRI, în calitatea sa de specialist 

în  geofizică  şi manager  al  proiectului  de  construcție  a  acestei  stații.  Extinderea  prezenței  coreene  în 

Antarctica  a  implicat  semnarea  unor  acorduri  guvernamentale,  în  anul  2012,  între Republica  Coreea  şi 

Noua  Zeelandă,  care  au  facilitat  tranzitul personalului  şi  echipamentelor prin Noua  Zeelandă,  în  cursul 

anului 2013. Repartizată pe o suprafață de 4,5 Km2, stația Jang Bogo este nepoluantă ‐ fiind construită din 

materiale ecologice, având echipamente pentru energie solară şi eoliană ‐ şi compusă din 16 clădiri, care  

pot găzdui 60 de persoane simultan  în condiții meteorologice severe, cu temperaturi de până  la  ‐40oC şi 

viteză a vântului de 65 m/s.    

Tabel 3. Cercetările ştiințifice desfăşurate în stațiile polare ale Republicii Coreea 

Regiunea 
Polară 

Stații/anul 
deschiderii 

Locație  Cercetări ştiințifice 

King Sejong  
1988 
 

Punctul Nerębski,  
Peninsula Barton, 
Insula subantarctică 
King George,  
Arhipelahul Shetland 
de Sud  
(62˚13' S, 58˚47' V) 

‐ Punct strategic pentru studiul 
comportamentului particulelor 
energetice din spațiu în câmpul 
magnetic al Pământului  

‐ Înregistrări geofizice şi meteorologice 
‐ Observații biologice 
‐ Parametri oceanografici 

Colaborare internațională în proiecte de 
monitorizare globală (meteorologică, 
seismologică, vulcanologică) 

 
 
 
 
 
 
 
Antarctica  

Jang Bogo   
2014 

Golful Terra Nova la 
Marea Ross,  
Teritorul Victoria de 
Nord  
(74˚37' S, 164˚12' E) 

‐ Schimbări climatice în Zona Antarctică a 
Oceanului Pacific  

‐ Reconstrucția paleo‐climatului şi 
mediului prin studii de ghețari şi 
sedimente 

‐ Neotectonică antarctică (vulcanism)  
‐ Observații în atmosfera superioară  
‐ Monitorizarea oceanografică pe termen 

lung 
‐ Monitorizarea ecosistemelor pe termen 

lung 
Studiul meteoriților antarctici 

Arctica  Dasan  
2002 

Ny‐Alesund,  
Insula Spitsbergen, 
Arhipelagul Svalbard  
(78˚55' N, 11˚56' E) 

‐ Cercetare internațională între stații privind 
ştiințele vieții şi Pământului:  colaborare cu  
Norvegia, Franța, Germania, Italia, Japonia, 
Marea Britanie.  

La 3 noiembrie 2014, Republica Coreea a deschis un birou de cooperare antarctică  în Noua Zeelandă,  la 

Centrul  Internațional  Antarctic  din  Christchurch,  unde  îşi  aveau,  deja,  un  punct  central  Programele 

Național Antarctice ale altor trei state, Noua Zeelandă, SUA şi  Italia, care au stații şi desfăşoară cercetări 

ştiințifice  în  regiunea Mării Ross.  Începând  cu această dată,  cele patru programe  se  sprijină  reciproc  în 

activitățile operaționale, prin deplasarea în comun a personalului şi schimbul de resurse în regiune.  
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Christchurch, supranumit poată de acces la Antarctica, este oraşul din Noua Zeelandă în care îşi are sediul 

Consiliul Managerilor Programelor Naționale Antarctice (COMNAP). Potrivit celor declarate de Dr. Yeadong 

Kim la ceremonia de deschidere a biroului de cooperare internațională din Christchurch, Republica Coreea 

a  investit  în Programul Național Antarctic  (NAP),  în ultimii 6‐7  ani,  în  jur de 300 de milioane de dolari 

numai pentru cercetarea în Antarctica ‐ fără a pune la socoteală sumele investite în dezvoltarea centrelor 

de cercetare ‐ şi un miliard de dolari în construcția spărgătorului de gheață ARAON.   

Infrastructura  performantă  dezvoltată  de  Republica  Coreea  în  Antarctica  răspunde  marilor  provocări  

actuale. După o perioadă  în care CEP a aprobat desemnarea a 71 de arii antarctice de protecție specială 

(ASPA)  şi 7 arii antarctice  cu administrare  specială  (ASMA), asistăm  în prezent  la munca uriaşă pe  care 

comunitatea  antarctică  din  CCAMLR  o  depune  pentru  a  stabili  un  sistem  reprezentativ  al  ariilor  de 

protecție marină (MPA). Deşi s‐a propus crearea unui sistem de 19 (#) MPA  în Oceanul de Sud, procesul 

este anevoios, necesitând un efort uriaş de cunoaştere a unor zone vaste, în mare parte neexplorate, dar 

care au o biodiversitate marină enormă şi în care o serie de specii urmează a fi descoperite.  

Tabel 4. Stadiul actual al procesului de stabilire a Ariilor de Protecție Marină (MAP) 

în cele trei zone majore ale Oceanului Antarctic 

Zona  Număr   MAP  Susținător  Stadiu 

1 (#3)  Insulele South 
Orkney 

Marea Britanie (UK)     2009 ‐ CCAMLR: 
 Măsura de Conservare  

91‐04 

 
 
I 

2 (#3)  Marea 
Weddell 

Germania şi Rusia  Propunere 

II  3 (#13)  Antarctica de 
Est* 

Australia, Uniunea Europeană şi 
Franța 

Propunere 

III  4 (#15)  Marea Ross  Noua Zeelandă şi SUA  Propunere  
I – la sud de Oceanul Atlantic, II – la sud de Oceanul Indian , III – la sud de Oceanul Pacific. 

# ‐ numerotarea în cadrul Sistemul reprezentativ de Arii de Protecție Marină (MPA), propus de Alianța pentru 
Oceanul Antarctic (AOA) în 2011.  *sistem de arii de protecție marină. 

Potrivit datelor prezentate  în Tabelul 4, una din aceste propuneri vizează Marea Ross.  În contextul noii 

politici  de  cooperare  stabilită  la  Christchurch,  Republica  Coreea  contribuie  în  mod  activ,  alături  de  

celelalte  trei state cu stații  în zona Mării Ross,  la monitorizarea  şi conservarea ecosistemelor marine de 

aici, exercitându‐şi din plin atribuțiile de membru al CCAMLR.  

Reținând declarația Preşedintelui KOPRI, Dr. Kim Yeadong  (Seul, 6  februarie 2014), potrivit căreia  stația 

Jang  Bogo  va  fi  deschisă  pentru  cercetări  în  cooperare  cu  oameni  de  ştiință  ai  comunității  antarctice 

internaționale,  este  de  dorit  ca  şi  România  să  valorifice  această  oportunitate  pe  baza  actualului Acord 

Cadru cu Republica Coreea. Astfel, se vor putea implementa de către România programe de cercetare nu 

numai  în  domeniul  ştiințelor  vieții,  ci  şi  în  ariile  tematice  din  domeniile  ştiințelor  fizice  şi  geonomice, 

prevăzute în Planul Strategic pentru Cercetări Antarctice al CNCA vizând dezvoltarea Programului Național 

Antarctic (PNA) în România.        
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Tabel 5. Planul Strategic pentru Cercetări Antarctice 2014‐2020, propus de CNCA ‐ România 

Aria Tematică  Denumire 

1 ‐ Ştiințele Vieții 

 

Ecosisteme antarctice: biodiversitate şi vulnerabilitate, conservare şi 

bioprospectare 

2 ‐ Geo Ştiințele  Procese crio‐geo‐climatice în Sistemul Antarctic  

3 ‐ Ştiințe Fizice   Antarctica ‐ platformă de observații astronomice, astrofizice şi 

climatologice  

4 ‐ Ştiința de Frontieră   Antarctica ‐ analog terestru pentru spațiul cosmic  
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CAPITOLUL 2. VINERI, 27 FEBRUARIE 2015, la INCDSB ‐ în aşteptarea evenimentului mediatic 

Mult  aşteptata  zi,  anunțată  pentru  desfăşurarea  Conferinței  de  Presă,  ce  marchează  reîntoarcerea 

corpului expediționar ROICE 2015 din Antarctica, a sosit!   

Porțile INCDSB sunt larg deschise. Afişul „ROICE se întoarce acasă!”, plasat pe una din uşile de la intrarea 

în  institut, orientează publicul spre Sala de Festivități. Materiale  informative constând  în mape ce conțin 

Comunicatul de Presă  referitor  la Conferința de Presă ce urmează să  înceapă  la ora 11, precum  şi două 

seturi de pliante despre INCDSB şi Expediția Ştiințifică în Antarctica 2015, sunt puse la dispoziția publicului 

pe un pupitru, care îți atrage atenția de cum păşeşti în sală.  

Pliantul  cu  Planul  de  Cercetare  al  Expediției  ROICE  2015  prezintă  coordonatorii  proiectului,  partenerii, 

autoritățile care au promovat această cooperare ştiințifică polară şi titlurile celor 4 teme ştiințifice, pe care 

le  redăm  în  tabelul  5.  Aflăm,  de  asemenea,  că  au  fost  şi  doi  sponsori:  AAECR  ‐  Asociația  Auditorilor 

Energetici pentru Clădiri din România şi HIMALAYA ‐ magazinele de echipamente sportive.     

Tabel 6. Planul de Cercetare al Expediției Ştiințifice Guvernamentale Româneşti în Antarctica ROICE 2015 

Tema 1.  Investigarea  impactului schimbărilor climatice asupra diversității comunităților microbiene 

şi rolul acestora în echilibrul ecosistemelor glaciare în urma topirii ghețarilor.  

Tema 2.  Studiul  diversității  microbiene  la  nivelul  Antarcticii,  cu  implicații  în  transferul  tulpinilor 

microbiene şi al agenților poluanți.  

Tema 3.  Izolarea  unor  tulpini  microbiene  şi  a  unor  extremozime  din  habitatele  Antarctice  cu 

potențial aplicativ în biotehnologii.  

Tema 4.  Studiul efectelor şi adaptării organismului uman la condiții extreme.  

Profitând de  răgazul  celor  câtorva minute, unul din expediționari acordă un  interviu,  la  solicitarea unui 

reporter de la televiziunea națională ‐ TVR1. Satisfacția şi mândria pentru misiunea îndeplinită se oglindesc 

pe chipul tânărului explorator.  

Un  video‐proiector,  fixat  în  tavan,  rulează  cu 

intermitență  fotografii  sugestive  din  expediție,  pe 

un ecran ce captează privirile celor prezenți.  

Ochii cameramanului de  la TVR1 par a se fi  lipit de 

ecran.  Nu  ştim  ce‐l  surprinde  mai  mult:  poate 

particularitățile neaşteptate  ale  reliefului polar,  cu 

permafrostul mustind  de  apa  scursă  dintr‐o masă 

de  gheață;  sau  reacția  de  exaltare  a  expediți‐

onarilor,  în  gestul  lor  de  avântare  spre  înaltul 

cerului antarctic (Foto 3).  

 

 
Foto  3.  Expediționarul  Cristian  Coman  răspunzând  bucuros  la 

întrebările curioase ale unui reporter de la TVR1. 
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Apar detalii din munca expediționarilor, pe teren ‐ recoltând probe de gheață cu un carotier, şi în stație ‐ 

prelucrând  probele  prin  tehnici  de  laborator.  Contactul  vizual  cu  fauna  caracteristică  zonei  ‐  pinguinii, 

surprinşi în grupuri sau în prim plan, face deliciul privitorilor.   

De o parte şi de alta a ecranului, două postere cu titlul „Expediția Ştiințifică Guvernamentală Românească 

în Antarctica  ‐ ROICE 2015”  întregesc  tabloul documentar.   Sigla ROICE,  imprimată  în culoare roşie pe o 

pânză  albă,  imaculată,  împodobeşte  biroul  la  care  stau  expediționarii,  aşteptând  cu  emoție  invitații  şi 

publicul  interesat de  eveniment. Un microfon  cu  sigla  canalului de  televiziune DIGI 24  este  instalat pe 

birou. 

În doar câteva minute, echipele mass‐media şi publicul numeros fac sala neîncăpătoare. E momentul când 

sosesc oaspeții de  seamă:  reprezentanții autorităților  ştiințifice, ai protecției mediului  înconjurător  şi ai 

Ambasadei Republicii Coreea, însoțiți de Doamna Dr. Manuela Sidoroff, Directorul General al INCDSB, într‐

o atmosferă de entuziasm general.  

 

Foto 4 şi 5. Reprezentanții autorităților  ştiințifice care au aprobat Proiectul ROICE 2015  ‐ Acad. Cristian Hera, Vicepreşedinte al 
Academiei Române  şi Coordonator al Comisiei Naționale pentru Cercetări Antarctice  (CNCA), Ministrul Mihnea Costoiu  (MEN)  şi 
Secretarul de Stat Tudor Prisecaru (MEN/MECS) ‐ întâmpinați de Managerul proiectului,  Dr. Manuela Sidoroff, Director General al 
INCDSB (Foto 4) şi realizatorii proiectului ‐ expediționarii Dr.Cristina Purcărea, Dr. Cristian Coman şi Drd. Corina Ițcuş (Foto 5) (de la 
dreapta la stânga).  

Un schimb de saluturi cordiale şi urarea de „Bun venit acasă!”, adresată corpului expediționar, marchează 

momentul solemn al începerii Conferinței de Presă ROICE 2015.  
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CAPITOLUL 3. CONFRINȚA DE PRESĂ cu tema “ROICE 2015 S‐A INTORS ACASĂ” – 

 discursuri, dialog cu publicul  

 

DISCURSUL DOAMNEI DIRECTOR DR. MANUEALA SIDOROFF 

 

Distinşi invitați, reprezentanți ai presei şi stimați colegi,  

Ne  onorează  faptul  că  ați  acceptat  invitația  noastră,  pentru  care  vă  adresez  un  respectuos  și  sincer 

„Mulțumesc!”. „ROICE se  întoarce acasă!” reprezintă deviza conferinței noastre de presă de astăzi. Este 

încheierea cu succes a primei Expediții Ştiințifice Guvernamentale Românești  în Antarctica a mai tinerilor 

noștri  colegi Dr.  Cristina  Purcărea  ‐  responsabil  științific  al  expediției, Dr.  Cristian  Coman  ‐  responsabil 

logistic al expediției și Dr. Cristina Ițcuș ‐ membră a expediției. 

 

Foto 6. Deschiderea Conferinței de Presă prin discursul rostit de 
Doamna Dr. Manuela Sidoroff, Director General al Institutului de 

Cercetare‐Dezvoltare pentru Ştiințe Biologice (INSB)      

Pentru început, permiteți‐mi să vă adresez câteva 

cuvinte  legat de  institutul pe care  îl conduc. Este 

un  institut  înființat  în anul 1996, dar nu este un 

institut nou. Este un institut cu tradiție pentru că 

este  format  din  unirea  mai  multor  institute 

înființate în anii '46, '48 ‐ institute provenite de la 

Academia Română.  

Institutul a fost  înființat cu scopul de a desfășura 

activități de cercetare în domeniul științelor vieții 

pe  baza  a  trei  axe  principale:  Biomedicina, 

Cercetări  Agro‐alimentare,  Mediu  &  Bio‐

diversitate,  domenii  sprijinite  de  o  structură 

orizontală:  Bioanaliză,  Biotehnologii  &  Bio‐

materiale și Bioinformatică.  

În  cadrul  institutului,  în  anul  2014  a  fost  creat  un Departament  de  Cercetări Arctice  și Antarctice  prin 

decizie  ministerială.  Departamentul  are  misiunea  de  a  întări  aria  de  cercetare  a  pilonului  Mediu  și 

Biodiversitate, dar  și de  a  contribui, prin domeniul  de  specializare,  la dezvoltarea  cercetării  în  științele 

polare. Probabil că toți vă veți întreba „De ce cercetări în Antarctica?”  

Cercetările  din  regiunile  sudice  polare  aduc  numeroase  provocări,  dar  și  oportunități  importante. 

Procesele  din  regiunile  polare  au  o  influență  profundă  asupra mediului  înconjurător  la  nivel  global,  în 

special asupra climei. Din rezultatele acestor cercetări se poate anticipa viitorul planetei noastre. Regiunea 

este un „laborator natural”,  fără pereche, vital; pentru cercetarea  științifică este  importantă  în  sine,  iar 

cercetarea este imposibil de realizat în alt loc pe planetă. 

În calitate de conducător, organizator  și coordonator al proiectului Expediția  Științifică Guvernamentală 

Românească  Antarctica  ROICE  2015  doresc  să  fac  câteva  precizări  referitoare  la  prezența  României  în 

Antarctica. Activitățile de cercetare  în Antarctica sunt reglementate de Tratatul Antarctic. România, deși 

semnatară a acestui tratat  în 1971, nu dezvoltase până  în acel moment un cadru organizatoric și  logistic 

care să permită efectuarea de cercetări antarctice. Totuși, tratatul a fost ratificat,  iar motivul ratificării a 
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fost acela de continuitate: savantul român Emil Racoviță a participat  la prima expediție  internațională pe 

vasul  Belgica  și  este  primul  biolog  care  a  studiat  viața  în  Antarctica.  Până  în  prezent  România  a  avut 

expediționari,  exploratori,  cercetători  științifici pasionați de magia  zonelor polare. Prezența  acestora  în 

Antarctica și Arctica a fost posibilă în cadrul unor expediții organizate de alte state1. 

Singura expediție românească a fost organizată  în vara polară 2005 ‐ 2006 de către Dr. Teodor Negoiță1. 

Acesta are marele merit că a reușit să  încheie un Memorandum cu Australia  în 15  iunie 2005 astfel  încât 

cercetătorii români să beneficieze de acces în Baza științifică Law‐Racoviță‐Negoiță din Larsemann Hills, în 

Antarctica de Est, bază  aflată  în proprietatea  australienilor. Din păcate,  această bază nu  a  fost  folosită 

ulterior anului 2006 de către cercetătorii români2.  

În acest context,  INCDSB  împreună cu  Institutul de Biologie al Academiei Române și cu sprijinul Comisiei 

Naționale  de  Cercetări  Antarctice  ne‐am  propus  participarea  la  elaborarea  unui  Program  Național 

Antarctic  în domeniul  Științelor Vieții,  realizare care a devenit  imperativă pentru România  în calitate de 

membru al Comitetului Științific pentru Cercetări Antarctice (SCAR).  

Dar, programul,  în afara declarațiilor de  intenție, trebuia susținut și cu cercetări concrete. Acestea por fi  

realizabile  doar  prin  accesul  cercetătorilor  în  Antarctica  și  prin  rezultatele  obținute  în  urma  studiilor 

efectuate. Este  important ca aceste cercetări să se finalizeze cu realizări științifice publicate  în reviste de 

specialitate.  

Organizarea Expediției Şiințifice Guvernamentale Românești  în Antarctica  ‐ ROICE 2015 a  fost posibilă  în 

urma  încheierii unui Acord Cadru, pe o perioadă de 5 ani,  între Institutul de Cercetare‐Dezvoltare pentru 

Științe Biologice (INCDSB) și Institutul de Cercetări Polare al Coreei de Sud (KOPRI), prin care cercetătorii 

din  institutul nostru pot beneficia de facilitățile oferite de către KOPRI  ‐  institutul cu una dintre cele mai 

mari infrastructuri de cercetări polare, care își propune să devină un centru mondial în domeniu. 

Stația Antarctică King  Sejong  a KOPRI din  Insula King George,  vestul Antarcticii,  a  fost  gazda  Expediției 

ROICE 2015  în perioada 03  ‐ 23  februarie 2015. Expediția  științifică a  fost posibilă datorită Programului 

Biotic al Institutului Național de Cercetare‐Dezvoltare pentru Științe Biologice3.  

 
1  În perioada 1990‐2011, 17 expediții  româneşti de  cercetări  ştiințifice polare au  fost  realizate de Dr.  Ing. Teodor 
Negoiță (13 în Arctica şi 4 în Antarctica), din care 5 expediții (la Polul Nord ‐ 1995 şi în Antarctica ‐ 1998, 2002/2003, 
2005/2006, 2007) au  fost efectuate prin cooperare  internațională, cu mențiunea că orice expediție românească  în 
Antarctica  implică  obligatoriu  cooperarea  ştiințifică  cu  un  alt  stat  care  deține  infrastructură  specifică,  pe  care 
România nu o are (spărgător de gheață şi/sau stație antarctică proprie cu echipamente ştiințifice).  
2 Alte două  expediții  au  fost organizate de  Teodor Negoiță  la  Stația  Law‐Racoviță,  în  anul  2007  –  când  a  activat 
personal 2 săptămâni la stație prin participarea sa timp de 2 luni la o cooperare în Antarctica între Rusia, România, 
Republica Coreea şi Franța în cadrul unui proiect internațional privind efectul  schimbărilor climatice asupra mediului 
antarctic  ‐ şi  în anul 2009  ‐ când o echipă  internațională din Australia,  India, Estonia şi Austria a activat  în stație  în 
cadrul unui proiect polar, inter‐emisferic, cu 12 parteneri internaționali, pe care Dr. Teodor Negoiță l‐a condus. 
3 Reformulat ulterior sub  forma “ Expediția a  fost finanțată cu sprijinul ANCSI, din  fonduri proprii ale  institutului  și 
prin sponsorizare (sursa: http://www.roice.ro/).  

http://www.roice.ro/
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Expediția ROICE 2015 ai cărei eroi se află  în mijlocul nostru este o reușită. Exploratorii au parcurs o arie 

întinsă, au muncit mult pentru  colectarea a peste 600 de probe, din 48 de  locații. Probele  se  referă  la 

comunități microbiene, biofilm, gheață, sol aflate la limita înghețului, izvoare de sub ghețari. 

 
Foto 7. Audierea discursului Doamnei Dr. Manuela Sidoroff.   

Stația  King  Sejong  a  fost  un  loc  de  emulație 

științifică prin participarea la discuții și schimburi 

de  idei  realizate  în  stație,  la  care  au participat, 

pe  lângă  cercetători  coreeni,  colegii  noştri  şi 

cercetători  din  alte  țări  precum:  Italia,  Statele 

Unite,  Germania.  Colegii  vă  vor  spune  mai 

multe. Suntem interesați să aflăm despre modul 

în  care  au  lucrat  în  Antarctica,  despre  cum  se 

lucrează în Statia Coreeană, despre metodologia 

cercetărilor  ce  vor  urma.  Din  aceste  motive 

doresc să  îi  las pe colegii nostri expediționari să 

ne povestească. 

Prin această expediție ne apropiem de realizarea misiunii institutului nostru, și anume:  

 De a contribui la crearea de cunoaştere în domeniu, la formarea de specialiști competitivi; 
 De a susține emulația cercetării naționale; 
 De a contribui  în domeniul de specializare  la  integrarea cercetării naționale  în cea europeană  și 

internațională.  

În  incheiere,  doresc  să  aduc multumiri  domnului Ministru  Sorin Mihai  Câmpeanu,  domnului Ministru 

Mihnea  Costoiu,  domnului  Vicepreședinte  al  Academiei  Române  Acad.  Cristian  Hera,  Excelenței  Sale 

domnului  Ambasador  Park  Hyo‐Sung,  reprezentat  prin  Consilierul  Amabasadei  Republicii  Coreea  ‐  Dr. 

Joong‐Keun OH, domnului Președinte al Autorității Naționale de Cercetare Științifică şi  Inovare  (ANCSI)  ‐  

Profesor Dr. Tudor Prisecaru, doamnei Secretar de Stat Anne Jugănaru, reprezentată prin doamna Director 

Adi Croitoru, domnului Președinte al Comisiei Naționale pentru Cercetări Antarctice (CNCA) ‐ Dumitru  

Murariu, domnului Academician Octavian Popescu  ‐ 

care din pacate, din motive obiective, nu se află aici, 

‐  pentru  susținerea  şi  realizarea  acestui  ambițios 

proiect și fără acordul cărora acest proiect nu s‐ar fi 

realizat.  

La  realizare  au  contribuit  în mod  esențial  și  colegii 

institutului  nostru:  Doamna  Tamara  Atanasiu 

specialist  în  comunicare  și  secretariat,  Iris  Tușa, 

George  Roată,  Marian  Buțu,  care  au  asigurat 

suportul tehnic. 
 

Foto 8. Publicul urmărind cu interes desfăşurarea   
Conferinței de Presă ROICE 2015 
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Vă mulțumesc pentru atenție  şi doresc  să va asigur de determinarea mea  şi a  tuturor celor  implicați  în 

reușita proiectului ROICE de a merge în continuare. Mulțumesc!  

Aș dori să dau cuvântul domnului Ministru Mihnea Costoiu. 

 

DISCURSUL DOMNULUI MINISTRU MIHNEA COSTOIU 

 

Sărut‐mâna! Bună ziua și felicitări! Felicitări din plin!  

 

 
Foto  9.  Domnul  Mihnea  Costoiu  ‐  Ministrul  Delegat 

pentru  Învățământ  Superior,  Cercetare  Ştiințifică  şi 

Dezvoltare  Tehnologică  (dec.  2012  ‐  dec.  2014) 

mulțumind  tuturor  celor  care  au  contribuit  la  reuşita 

proiectului ROICE 2015 

Anul  trecut, când doamna Director  împreună cu echipa 

domniei  sale,  cu  domnul  Secretar  de  Stat,  au  ajuns  la 

mine,  spunându‐mi  „Ştiți,  trebuie  să  reluăm un proiect 

ambițios!”,  mi  s‐a  părut  ca  e  un  obiectiv  mult  prea 

îndepărtat și nu vom reuși. Exista și acest impediment de 

care  doamna  Director  a  vorbit,  apropo  de  legătura  cu 

colegii  dumneavoastră  din  Australia  ‐  faptul  că  nu 

existau  condiții  tocmai  bune  din  punct  de  vedere,  să 

spun așa, al înțelegerilor formale4.  

Dar,  împreună  cu  Academia  Română  ‐  și  țin  să  îi 

mulțumesc  în mod special domnului Academician Hera, 

am  reușit  în primul  rând  să plătim  cotizațiile  ‐ datoriile 

țării. Şi, după aceea, am reuşit  înțelegerea cu partenerii 

noștri din Coreea de  Sud,  cărora  le mulțumesc  în mod 

special  pentru  această  găzduire,  în  numele  nostru,  al 

tuturor.  Iată că, aşa cum spunea doamna Director, eroii 

nu sunt pe punctul de plecare, cum gândeam noi atunci, 

ci se întorc. Şi, încă o dată, îi felicit nu doar pentru faptul 

că  au  avut  curajul, determinarea  şi  încăpățânarea de  a 

merge până la capăt.  

Vorbeam cu domnul Academician, privind‐o pe cea mai tânără membră a expediției: “Oare se întoarce cu 

bine, avem curaj?”. Am aflat acum că a fost cea mai activă dintre membri. 

Vă felicit! Repet ‐ nu doar pentru această reușită în sine, deplasarea și tot ce a însemnat, pentru faptul că 

expediția a fost un succes ‐ asta mai presus de toate. Fără institut și fară toată determinarea de la institut 

şi fără încăpățânarea dumneavoastră nu am fi reuşit. Noi am fost doar un suport, sper necesar, şi nu doar 

de moment. Tuturor felicitări, şi din toată inima recunoştința mea. 

                                                            
4 Reactivarea poziției României  în Grupul de Management al ASMA 6 din Dealurile  Larsemann, Antarctica de Est, 
implică nu numai un nou Memorandum de Înțelegere cu Australia pentru accesul cercetătorilor români la stația Law‐ 
Racoviță‐Negoiță, ci şi cooperarea cu celelalte Părți din zonă (China, India si Rusia). 
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Manuela Sidoroff: Mulțumesc mult, domnule Ministru, încă o dată, pentru suportul pe care ni l‐ați acordat 

de‐a lungul acestei perioade. 

Aș  lăsa  expediționarii  să  vorbească,  dacă  nu  aveți  nimic  împotrivă,  eventual  și  întrebări  din  partea 

dumneavoastră. Cristi, tu cred că ești mai... curajos. 

DISCURSUL DR. CRISTIAN COMAN 

În primul rând „Bună ziua” tuturor.  

Se presupune, de obicei, că domnii au uneori mult 

mai  mult  curaj  decât  doamnele.  Aceasta  a  fost 

premisa pentru care  încep eu acest discurs privind 

trăirile noastre  în Antarctica. Este, din păcate, doar 

o fărâmă din tot ceea ce am trăit noi acolo, pentru 

că  într‐un  timp așa de  scurt nu  se poate prezenta 

tot ceea ce ni s‐a  întâmplat acolo, ne‐ar trebui zile 

întregi ca să intrăm în toate detaliile.  

Doar ieri ne‐am întors în țară, bucuroși și mândri că 

am  reușit  să ducem această expediție  la un  foarte 

bun final și încă îmi e foarte greu să trec de la  

 
Foto 10. Doamna Director Sidoroff invită expediționarii să 

relateze publicului despre expediție 

bocanci, rucsac, plan de eșantionare, kilometri în fiecare zi, la a ține un discurs. De aceea nici nu doresc să 

îl  formalizez prea  tare  și o să discut, așa,  liber, despre  trăirile  şi sentimentele noastre  în Antarctica. Așa 

cum spuneam mai devreme, este doar o fărâmă, și asta pentru că am încercat în toată această perioadă să 

trăim la maxim și să experimentăm la maximum tot ce este acolo.  

Însă ceea ce vă pot eu spune, și asta cred că e poza reprezentativă, a fost sentimentului predominant, și 

anume cel de mândrie. Mândrie pentru că am reprezentat România în Antarctica și am făcut‐o cu o foarte 

mare  bucurie,  faptul  că  am  demonstrat  colaboratorilor  noștri  ‐  Institutul  Coreean  de  Cercetări  Polare 

(KOPRI) că putem fi parteneri de încredere în obiectivele științifice de cercetare în Antarctica.  

Cum spunea şi doamna Director, această  încredere s‐a materializat  într‐un acord de colaborare pentru 5 

ani. Apoi, al treilea motiv de mândrie, mai personal ‐ pot spune, a fost faptul că am fost invidiat de către 

reprezentanții celorlaltor țări prezente în Stația King Sejong pentru modul în care am organizat expediția, 

pentru numeroasele ieșiri în teren cu succes, pentru modul în care am prelucrat aceste probe care au dus 

în acest fel la cele peste 650 de intrări în registrul de probe al Expediției ROICE.  

În continuare vreau să vă spun că această expediție ne‐a oferit oportunitatea extraordinară de a începe o 

nouă  direcție  de  cercetare  românească  în  Antarctica  ‐  și  anume  cea  de  microbiologie  moleculară 
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ambientală, cum spuneam mai devreme. În foarte scurt detaliu, aceasta presupune investigarea efectelor 

schimbărilor climatice şi ale poluării asupra ecosistemelor microbiene antarctice. Noi ne propunem atât o 

cercetare  fundamentală,  cea  pentru  conoaștere,  dar  și  o  cercetare  aplicativă,  axată  pe  transfer 

biotehnologic.  

Pentru acest al doilea punct, vreau să vă spun că pe lângă acest acord de colaborare cu institutul KOPRI, în 

ultima  zi,  înaintea  plecării  noastre  din  Punta  Arenas  către  România,  s‐a  stabilit  un  nou  protocol  de 

colaborare, și anume cel cu Institutul Chilian pentru Cercetări Antarctice. Ei îşi doresc să integreze echipa 

română într‐un proiect ambițios de cercetare, axat pe biotehnologii microagale, folosind tulpini izolate din 

Antarctica. 

 

Foto 11. Dr. Cristian Coman evocând sentimentul 

de mândrie națională trăit intens în expediție 

Acum,  vreau  să  închei  acest  mic  discurs  prin  a  încerca  să 

răspund  la  întrebarea care a apărut atât  în România, cât  și  la 

mesele mai  puțin  formale  pe  care  le‐am  avut  în  Stația  King 

Sejong.  Şi  anume  ce  are  România  de  câștigat  din  aceste 

expediții și din cercetările polare?  

Eu am ales trei răspunsuri scurte, sigur sunt mult mai multe, iar 

aceste  răspunsuri  cred  că  le‐am  ales  pentru  că  se  pot 

transforma în teme de discuție. Primul răspuns ar fi prestigiu și 

recunoaștere  internațională. Al doilea  îl  reprezintă  rezultatele 

cercetărilor efectuate atât de către noi, cât  şi de cei care vor 

veni după noi, pentru că sunt ferm convins că vor fi și alții după 

noi. Dacă nu, noi  suntem cel puțin hotărâți  și  încăpățânați  să 

continuăm pe acest drum.  

Pentru  al  treilea motiv  trebuie  să  apelez  la  opinia  domnului 

Doctor Sung Gi Ho  ‐ persoana care  integrează toate aspectele 

științifice care au loc în Stația King Sejong, care a spus că unul 

dintre beneficiile oricărei țări care participă la un program de 

cercetări polare este „diplomație prin  știință”,  și anume  întărirea  relațiilor diplomatice dintre  state prin 

intermediul ştiinței”. Aceasta pentru că toate țările implicate în cercetările polare, că sunt în Antarctica, că 

sunt în zona Arctică, sunt obligate să se așeze la aceeași masă, să discute şi să colaboreze pentru că fără o 

colaborare nu ai ce  să cauți  în Antarctica,  iar această colaborare duce  întotdeauna  la  întărirea  relațiilor 

diplomatice dintre diverse state.  

Însă, pentru a beneficia de aceste  trei  rezultate, este nevoie de  implicarea  tuturor  factorilor de decizie, 

începând  de  la  cel mai  înalt  nivel,  și mă  bucur  că  îi  avem  printre  noi  pe  domnul Ministru  Costoiu,  pe 

domnul Secretar de Stat Prisecaru, pe domnul Vicepreședinte al Academiei Române, Academician Hera, şi 

domnul Academician Murariu, astfel ca toți să reuşim să colaborăm și să punem bazele și să impementăm 

un Program Național de Cercetări Polare al României. 
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Cred că acesta este singurul regret cu care eu mă întorc din Antarctica. Este faptul că România nu are un 

program dedicat, așa cum au toate celelalte state cu care noi am stat  la aceeași masă și anume: Statele 

Unite,  Argentina,  Brazilia,  Germania,  Italia,  Portugalia,  etc.  Acest  Program  Național  Antarctic  ar  oferi 

cercetătorilor  români posibilitatea de  a efectua expediții  și de  a  face  cercetări moderne,  care  să  ridice 

prestigiul României şi să demonstreze că și noi putem să facem față cu brio unor astfel de cercetări.  

Aş vrea mult mai multe de spus, dar o să le las și pe colegele mele pentru că fiecare încă avem în suflete 

această  expediție  foarte  vie. Vă mulțumesc  pentru  prezență,  așa  de  numeroasă,  și  după  ce  se  încheie 

aceste discursuri, așteptăm cu nerăbdare întrebările voastre. Mulțumesc! 

DISCURSUL DR. CRISTINA PURCĂREA 

 
Foto 12. Dr. Cristina Purcărea subliniind potențialul cercetării 

ştiințifice româneşti în domeniul antarctic 

Reprezint  Institutul de Biologie București și  INCDSB 

în  cadrul  acestei expediții. Consider  că expediția  a 

fost  într‐adevăr  un  succes  și  o  oportunitate 

deosebită  pentru  cercetarea  românească.  Țin  să 

apreciez  în mod deosebit viziunea  și determinarea 

doamnei  Director  General  Manuela  Sidoroff  în 

organizarea  și  realizarea  condiției  dificile  a 

preparării  acestei  colaborări  cu  Institutul  Coreean 

KOPRI  și  a  primei  faze  a  expedițiilor  ROICE,  în 

această  campanie  2014  ‐2015.  De  asemenea,  un 

lucru  important,  este participarea  cercetătorilor  la 

început de carieră. 

Aceasta  este,  de  asemenea,  o  viziune  a  doamnei  Director,  pe  care  am  susținut‐o  și  eu  pentru  că  e 

important pentru  viitorul  cercetărilor  antarctice,  și nu numai,  în  lansarea programelor  internaționale  și 

românești  ‐  implicarea,  stimularea  tinerilor  ‐  viitorul  cercetării  româneşti.  Consider  că  cercetările  de 

microbiologie moleculară pe care  le‐am demarat au  fost  la nivel  internațional un pionierat  și au  fost de 

nivel foarte ridicat, în sensul că au fost apreciate și au stârnit idei pentru viitoare colaborări, în primul rând 

cu  institutul  Coreean  KORPI,  dar  și  cu  alți  parteneri  internaționali,  ceea  ce  dovedește  că  cercetarea 

românească are potențial și în ce privește cercetătorii, şi programele, deci suntem în stare să avem idei, să 

le implementăm.  

Am fost flexibili, am fost nu numai entuziaști dar și perseverenți, și am lucrat din greu, ceea ce este de fapt 

bucuria  unui  cercetător,  ceea  ce  înseamnă  cercetare, dar  în  al  treilea  rând  înseamnă  și maturitatea  în 

urmărirea acestor proiecte. E  importantă  continuarea  în perspectivă, prin proiecte, prin programe, prin 

susținere financiară, pentru valorizarea cercetării.  

Mulțumesc echipei, am fost într‐adevăr o echipă și asta dovedește că cercetarea se lucrează îm echipă și 

mulțumim pentru susținerea de acasă tuturor. 
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Cristian  Coman:  Acum  vreau  să  dau  cuvântul  Corinei.  Într‐adevăr  a  fost  cea mai  activă,  cel mai  activ 

membru  al  echipei  noastre,  pentru  că  ea  a  fost  mânată  de  o  pasiune  extraordinară  și  a  vrut  să 

demonstreze contrariul a ceea ce se așteptau cei de acasă, și anume că nu va face față fizic la o astfel de 

expediție. Vreau să spun că a facut‐o cu brio, pentru că,  îi spuneam doamnei Director mai devreme, am 

avut de mers pe jos foarte, foarte mult și probele  le‐am adus  în spate  în rucsac, și acestea cântăreau 30, 

40, 50 kilograme, pe lângă echipament, și Corina, bineînțeles și Cristina, dar Corina în special a făcut față 

cu brio și eu zic s‐o aplaudăm. 

DISCURSUl  DRD. CORINA IȚCUȘ 

Aș dori să spun că visez la această expediție de mic copil, de pe vremea când doamna Mariana Zaharescu  

 
Foto  13.    Drd.  Corina  Iţcuş  adresând  recunoştinţa sa  tuturor  

celor  care  au  ajutat‐o  sa‐şi împlinească visul  vieţii  sale  ‐ 

Antarctica     

Prezenta,  la  emisiunea  Teleenciclopedia,  viața 

pinguinilor  şi mi‐am  propus  de  atunci  să  ajung  în 

Antarctica cu gândul că dacă voi muri acolo voi avea 

pentru ce. Prin această expediție am avut ocazia să 

îmi indeplinesc un vis pe care l‐am avut timp de 20 

de ani și ceva.  

Sunt atât de multe de zis despre Antarctica, şi totuşi 

atât de puține, precum spunea și Andrew Denton  ‐  

„Dacă  Antarctica  ar  fi muzică  ar  putea  fi Mozard, 

dacă ar fi artă ar putea fi Michelangelo, și dacă at fi 

literatură ar  fi Shakespeare. Totuși, este ceva mult 

mai mare. Este singurul loc de pe planetă care nu a 

fost atins în totalitate şi să sperăm că va rămâne așa 

cum e5.  

Antarctica nu poate fi descrisă în cuvinte și emoțiile și trăirile noastre de acolo sunt nemărginite. Țin să vă 

mulțumesc pentru acest sprijin și pentru visul împlinit. 

 
DIALOG CU PUBLICUL 

 

Cristian Coman: Așadar, dacă aveți întrebări le acceptăm cu drag și încercăm să vă răspundem cât de bine 

și în cel mai mic detaliu posibil. Mulțumim! 
 

Mihaela Ghiță: Am eu o  întrebare publică, mă  scuzați că nu pot  să mă  ridic, Mihaela Ghiță  sunt, de  la 

Radio România Cultural. Întrebarea mea este: puteți să veniți marți după amiază la o emisiune în direct? 
 

Cristian Coman: Cu cea mai mare plăcere, venim! 
 

Mihaela Ghiță: Mulțumesc! 

                                                            
5 Motto‐ul SCAR pentru Planul Strategic 2011 – 2016 
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Manuela  Sidoroff:  Așteptăm  întrebări  din  rândul  dumneavoastră,  dacă  aveți  curiozități,  vreți  să  știți 

amănunte... Eu cred că aveți multe întrebări, nu trebuie să vă temeți...  
 

Cristian Coman: Dacă nu acum, după ce se încheie această conferință, cu drag discutăm deschis.  
 

Florica  Topârceanu:  Cum  vi  s‐a  părut  această  zonă,  care  totuși  nu  este  numai  cu  gheață?  Poate  fi  o 

curiozitate pentru cei care știu mai puțin despre lucrul acesta și care, atunci când spun Antarctica, gândesc 

că este numai gheață. 
 

Cristian Coman: Da,  într‐adevăr, chiar  și pentru cei de acasă, pe măsură ce apăreau public unele dintre 

aceste  fotografii,  toată  lumea  ne  întreba  „Wow,  dar  nu  e  doar  gheață  acolo?”.  Din  fericire,  nu.  Şi  le 

spuneam colegilor că am făcut o grămadă de fotografii de‐a  lungul timpului și vreau să  îmi fac un album 

personal intitulat Culorile Antarcticii pentru că sunt multe și frumoase, cel puțin acolo unde am fost noi, și 

a fost o combinație foarte frumoasă de gheață, zăpadă, mușchi, licheni, plus alte frumoase culori. Da, din 

acest punct de vedere cred că a fost o experiență foarte frumoasă ‐ faptul că nu a fost doar gheață. 

 

Foto  14.  Biologul  primei  Expediții  Naționale  Române  de 
Cercetări  Antarctice  2005  –  2006,  Dr.  Florica  Topârceanu, 
lansează  prima  întrebare  dând  impuls  dialogului  cu  publicul  ‐ 
între Lector Dr. Zoltan Marosy (dreapta) şi colegii  săi (stânga).   

Cristina  Purcărea:  Antarctica,  dacă  pot  să 

completez, e prietenoasă pentru cercetări – în mod 

deosebit  pentru  cercetări  timp  de  trei  luni  –  ce 

înseamnă  vara  antarctică:  decembrie,  ianuarie, 

februarie  și  pe  perioada  asta  poți  să  ai  două,  trei 

săptămâni  de  furtuni,  de  vijelii  și  să  poți  să 

studiezi...  

Deci, pe timpul  iernii totul este acoperit de zăpadă 

și cu temperaturi foarte scăzute. Practic, cercetarea 

se realizează  în cea mai mare parte, timp de două, 

trei luni pe an. 

Manuela  Sidoroff:  Completând  că  și  sclimbările 
climatice şi‐au spus cuvântul.  

 
Cristina  Purcărea:  În privința  schimbărilor  climatice,  această  zonă  ‐  Insula  King George,  a  fost  cea mai 

expusă încălzirii globale și retragerii ghețarilor, deci este o zonă foarte propice pentru studiile pe care le‐

am  demarat  –  privind modificările  ghețarilor  şi  dinamica  sistemelor microbiene  în  timpul modificărilor 

climatice.  
 

Manuela Sidoroff: Alte întrebări? 
 

Marosy  Zoltan  Istvan:  Bună  ziua,  numele  meu  este  Marosy  Zoltan  Istvan,  sunt  cadru  didactic  al 

Universității  Ecologice  din  București  și  membru  în  Comisia  Națională  pentru  Cercetări  Antarctice.  Vă 

cunosc puțin din acest punct de vedere, am avut discuții, sau cel puțin v‐am văzut  la anumite  întâlniri și  
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m‐am bucurat atunci când am aflat că aveți această deschidere. Chiar dacă şi eu consider că Antarctica 

reprezintă  un  tărâm  extraordinar,  cred  în  acelaşi  timp  că  în  zona  respectivă  câmpul  magnetic  fiind 

fluctuant  şi altfel decât suntem noi obișnuiți aici,  în această zonă, merită să avem o discuție, poate mai 

largă,  în  ce  privește  corelarea  între  câmpul magnetic  din  zonă  și  anumite  fenomene  biologice  care  se 

manifestă în acel habitat.  

Din acest punct de vedere, întrebarea mea este dacă acolo se fac astfel de studii, de corelări, sau, dacă nu, 

să facem noi astfel de corelații astfel încât, într‐un viitor studiu, poate chiar într‐o viitoare expediție, să se 

facă astfel de determinări, corelații între câmpul magnetic și alte fenomene care se petrec acolo, pentru că 

așa putem să mergem cu un pas înainte. Și după ce îmi răspundeți, am a doua întrebare, în continuare. Vă 

mulțumesc.  

Cristina Purcărea: Institutul Coreean de Studii Polare are diferite programe de cercetare. Noi ne‐am axat 

mai mult pe programele de biologie pentru care am  luat contact cu ei.   De asemenea,  în zonă, deci pe 

Insula King George,  sunt  zece  stații  internaționale ale diferitelor  țări. Nu  cunosc  chiar  toate  studiile din 

această zonă. Dacă s‐au  făcut corelații,  trebuie verificat  întâi  în  literatura de specialitate. Este un studiu 

interesant, oricum... 

Marosy  Zoltan  Istvan:  Din  studiile  pe  care  le‐am  realizat  deja,  și  există,  ca  să  zic  aş,  un  demers,  am 

remarcat că aceste corelații există, și că până și apa se structurează altfel în anumite câmpuri magnetice. 

În  acelaşi  timp,  este  clar  că  și  partea  biologică  are  tendința  de  a  copia  anumite  structuri  și  forme, 

bineînțeles în funcție de apă. Pornind de aici, a doua întrebare, aş putea spune de viitor ar fi: considerați 

că aceste expediții realizate  în Arctica sau Antarctica, având  în vedere diferențele de câmp magnetic, de 

temperatură,  sunt  un  început  pentru  un  studiu  al modului  în  care  un  om  ar  putea  să  trăiască  pe  alte 

planete? 

Corina  Ițcuș: Mare  parte  dintre  colegii  pe  care  am  reușit  să  îi  întâlnim  acolo,  provenind  din  alte  țări, 

încearcă să coreleze rezultatele obținute  î Antarctica cu ce se  întâmplă, de exemplu, pe Marte, având  în 

vedere că și acolo a fost descoperită gheață. 
 

Marosy Zoltan Istvan: Exact, la poli. 
 

Corina Ițcuș: Dar acesta poate fi un studiu pe o perioadă foarte  îndelungată de timp. Cred că ar necesita 

mai mult de 10 ani.  
 

Marosy Zoltan Istvan: Așa este, într‐adevăr. Trebuie să avem în vedere că Marte, chiar dacă este o planetă 

mai mică, deci gravitația ar putea să pară mult mai mică, câmpul magnetic este mult mai mare. Automat, 

aceste studii cred că merită să fie făcute pentru că, din câte ştiu, în zona respectivă temperatura poate să 

ajungă  şi  până  la  4  grade  în  vara  polară  pe Marte  şi  la  ‐60  în  iarna  polară.  Deci  în  perioada  în  care 

temperatura este, să zicem, între ‐10 și 4 grade oamenii ar putea să facă acolo studii și în același timp ar 

putea să reziste. Dar în același timp, nu știu în ce măsură ar rezista din punct de vedere medical la câmpul 

magnetic  și  la gravitația din  zonă. Dumneavoastră ați  remarcat anumite  simptome  care  să poată  să  fie 

corelate cu câmpul magnetic? 
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Foto 15. Dr. Florica Topârceanu și 

Lector Dr. Zoltan Marosy, 
coordonatorii temei CNCA 

„Antarctica ‐ analog spațial”, 
 într‐un schimb de idei cu 
expediționarii ROICE 2015 

Adică  de  exemplu,  acest  câmp  magnetic  poate  să  creeze  în  organism 
anumite probleme la nivelul ficatului, stomacului, inimii... 
 

Cristian  Coman:    În  această  perioadă  scurtă  (cât  am  stat  noi  acolo)  nu 
cred că acest câmp magnetic poate să influențeze prea mult organismul.  
 

Marosy Zoltan Istvan: Asta așa e. 
 

Cristian  Coman:  Dar  într‐un  studiu  pe  o  durată mai  lungă,  da, merită 

investigat și văzut dacă  într‐adevăr se  întâmplă ceva. În această perioadă 

scurtă eu, cel puțin, nu am simțit că ar fi vreo schimbare. 
 

Cristina Purcărea: Oricum trebuie decelat între o sumedenie de parametri 

și factori…  

Marosy Zoltan Istvan: Corect! 
 

Cristina Purcărea: A  fost o perioadă oricum  foarte  solicitantă din multe 

puncte de vedere, foarte greu... 
 

Marosy  Zoltan  Istvan:  Și  nu  puteți  trage  concluzii  exact  despre  acest 

domeniu?  
 

Cristina Purcărea: Să știm care din factori ... 

 
 

Florica Topârceanu: Se poate deduce, pentru  că  sunt  site‐uri  specializate  care au parametrii aceştia, ai 

câmpului magnetic. O să vă spun cum, eu am urmat un curs de ştiință arctică în 2011, în Suedia. 

şi ne‐au învățat lucrul acesta.  

Cristina Purcărea: Dar efectul asupra organismului? 

Florica  Topârceanu:  Puteți  corela  datele  voastre  fiziologice,  dacă  v‐ați  făcut  determinări,  cu  aceşti 

parametri care apar pe site. Este ceva foarte interesant. V‐ați recoltat probe de sânge? 

Cristina Purcărea: Da. 

Florica Topârceanu:  Atunci se pot face corelații.  

Manuela Sidoroff: Aceasta este o cercetare  în curs  şi noi o  să dăm  toate datele, pentru că noi am  luat 

datele dânşilor înainte de plecare, după plecare, și în institut sunt oameni care vor lucra... 

Marosy Zoltan Istvan: Pornind de la studiile deja realizate si cu algoritmul pe care deja l‐am pus la punct, 

am putea face corelații chiar în ce privește studiul dumneavoastră.  

Cristian Coman: Discutăm... 

 

Manuela Sidoroff: Să  îl  invităm  la cuvânt pe domnul Vicepreşedinte al Academiei Române, Academician 

Cristian Hera.  
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DISCURSUL DOMNULUI ACADEMICIAN CRISTIAN HERA, VICEPRESEDINTELE ACADEMIEI ROMÂNE 
 

 
Foto 16. Vicepreședintele Academiei Române, Acad. Cristian Hera, 

coordonatorul CNCA, susținând  importanța implementării  Programului 
Național Antarctic. În rândul doi o putem vedea pe  Doamna Director  

Adi Croitoru ‐ MMAP   

Doamnă  Director  General,  mulțumesc 
foarte  mult.  Domnule  Ministru,  distinşi 
participanți,  dați‐mi  voie  să  îmi  exprim 
bucuria  și  satisfacția  deosebită  că  un  prim 
obiectiv major al Comisiei Naționale pentru 
Cercetări  Antarctice  este  realizat.  Vă  spun  
„Bun Găsit!” Cristina, Cristi și Corina.  

Ați venit cu atâta entuziasm, și  îmi pare rău 
că  nu  e  și  domnul  Profesor  Prisecaru  aici, 
dar este domnul Ministru Mihnea Costoiu, şi 
aş vrea să facem front comun, să nu‐l lăsăm 
dezamăgit  pe  Cristi,  și  să  creăm  acest 
Program  Național  de  Cercetări  Antarctice, 
pentru  că,  dacă  avem  un  asemenea 
program  național  de  cercetări  Antarctice 
avem și perspectiva viitorului.  

 

Trecutul ne obligă, pentru că l‐am avut pe Emil Racoviță ‐ un mare savant, membru al Academiei Române, 
primul cercetător român care a pătruns acolo, care a călătorit cu Belgica în Antarctica şi a deschis drumul. 
Prin eforturile depuse de Dr. Teodor Negoiță, numele  lui Racoviță se regăseşte astăzi  împreună cu al  lui  
Phillip Law în denumirea Stației Law‐Racoviță din Antarctica de Est, redenumită şi Negoiță. Avem obligația 
față  de  toți  cei  care  au  fost,  să  ducem mai  departe  ştafeta. A  revenit  Profesorul  nostru  distins,  Tudor  
Prisecaru ‐ noi am propus să facem un Program Național Antarctic în România.  

Doamnelor şi domnilor, să  le urăm succes deplin expediționarilor pentru că munca de creație abia acum 
începe.  

Vreau să spun că inițiatorul și cel care a depus eforturile formidabile și ne‐a convins pe toți a fost Manuela 

Sidoroff  care  a  găsit  această  relație  cu  Institutul  Național  de  Cercetări  Antarctice  din  Coreea,  iar 

dumneavoastră, domnule Consilier, vă mulțumesc. I would  like to thank you very much,  indeed, for your 

contribution because we saw it – without your contribution, this expedition would not have been possible. 

Thank you very much, indeed6.  

 
Manuela  Sidoroff:  I would  like  to  introduce  you  the  Prime  Counsellor  of  the  Embassy  of  Republic  of 
Korea7. 
 

                                                            
6 Traducere: Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru ajutorul dumneavoastră, deoarece l‐am văzut ‐ am văzut că 
fără acesta, această expediție nu ar fi fost posibilă.  
7Traducere: Aș dori acum să vi‐l prezint pe domnul Prim Consilier al Republicii Coreea. 
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DISCURSUL DOMNULUI CONSILIER AL AMBASADEI REPUBLICII COREEA LA BUCUREŞTI 
 

 
Foto 17. Invitatul de onoare ‐  Consilierul Ambasadei  

Republicii Coreea la București    

Good morning everyone. I am so honoured today to 
be  invited  to  this  significant  and  important  event. 
As a Korean Government representative in Romania 
I really want to express my heart to heart happiness 
that we could make  this wonderful  cooperation  in 
far away, remotely Antarctica. This year marks our 
25th  anniversary  of  our  bilateral  diplomatic 
relationship.  

In  decency  of  this  cooperation,  I  think,  there  is 
more meaning. I know Romania is a very developed 
country  in  many  fields  of  a  basic  science  and 
research.  Our  two  countries  in  the  early  1990’s 
have made an agreement in economic and scientific 
cooperation.  

So, I think, our both countries have much potential to cooperate in the field of science and knowledge and 

research. So, this year I am so happy to hear that ROICE 2015 is a success. I really hope we can make much 

more successful ROICE 2016. As a Korean Embassy member, I promise to do my part to make it a success.  

OK! Thank you so much!8 

Manuela Sidoroff: Thank you Mr. Counsellor!9 Mulțumim din  suflet. Așa cum am  spus, „ROICE 2015  se 

întoarce” este tema conferinței noastre de astăzi. Urmează şi câteva puncte care înseamnă „ROICE 2016 se 

pregăteşte”. Conferința noastră este de o oră, suntem în acest timp.  

Mulțumim mult de tot domnule Ministru, domnule Vicepreşedinte al Academiei, domnule Consilier Joong‐

Keun OH, care ne‐ați fost toți alături încă de la începutul înființării Departamentului de Cercetări Arctice și 

                                                            
8  Traducere:  Bună  dimineața  tuturor!  Sunt  foarte  onorat  să  fiu  invitat  astăzi  la  acest  eveniment  important.  Ca 
reprezentant  al  Guvernului  Coreean  în  România,  vreau  să  îmi  exprim  fericirea  profundă  de  a  realiza  această 
cooperare în îndepărtata Antarctică. Acest an marchează a 25‐a aniversare a relației noastre diplomatice bilaterale. 
De aceea, consider că această cooperare are mai multe sensuri.  

Știu că România este o țară foarte dezvoltată în multe domenii ale științei de bază și ale cercetării. Țările noastre, la 
începutul anilor 1990 au făcut un Acord de Cooperare economică şi științifică. Din acest motiv, consider că ambele 
țări au un potențial crescut de a coopera  în domeniul  științei, cunoașterii  și cercetării. Deci, anul acesta sunt  tare 
fericit să aud că expediția ROICE 2015 este un succes. Imi doresc să putem face un ROICE 2016 cu şi mai mult succes. 
În calitate de membru al Ambasadei Coreei promit să fac tot ce îmi stă în putință să facem o expediție de succes.  

Vă mulțumesc foarte mult! 
9 Vă mulțumesc domnule Consilier! 
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Antarctice. La fel, doamnei director, doamnei Gheorghe şi în final domnului Președinte Tudor Prisecaru, pe 

care îl rugăm să înmâneze premii celor trei expediționari ai României. 

 

 
Foto 18. Domnul Secretar de Stat Tudor Prisecaru 
decernând diplome de excelență expediționarilor  

Foto 19. Publicul prezent la Conferința de Presă ROICE 2015, 
desfăşurată în Sala de Festivități a INCDSB ‐ Bucureşti

 

Tudor Prisecaru: Acum când expediția s‐a încheiat cu succes, mă simt foarte onorat să putem înmâna din 
partea Ministerului Educației diplomele de excelență pentru membrii expediției.  

.  
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	Dar, împreună cu Academia Română - și țin să îi mulțumesc în mod special domnului Academician Hera, am reușit în primul rând să plătim cotizaţiile - datoriile țării. Şi, după aceea, am reuşit înțelegerea cu partenerii noștri din Coreea de Sud, cărora le mulțumesc în mod special pentru această găzduire, în numele nostru, al tuturor. Iată că, aşa cum spunea doamna Director, eroii nu sunt pe punctul de plecare, cum gândeam noi atunci, ci se întorc. Şi, încă o dată, îi felicit nu doar pentru faptul că au avut curajul, determinarea şi încăpăţânarea de a merge până la capăt. 
	Vorbeam cu domnul Academician, privind-o pe cea mai tânără membră a expediției: “Oare se întoarce cu bine, avem curaj?”. Am aflat acum că a fost cea mai activă dintre membri.
	Vă felicit! Repet - nu doar pentru această reușită în sine, deplasarea și tot ce a însemnat, pentru faptul că expediția a fost un succes - asta mai presus de toate. Fără institut și fară toată determinarea de la institut şi fără încăpăţânarea dumneavoastră nu am fi reuşit. Noi am fost doar un suport, sper necesar, şi nu doar de moment. Tuturor felicitări, şi din toată inima recunoştinţa mea.
	Manuela Sidoroff: Mulțumesc mult, domnule Ministru, încă o dată, pentru suportul pe care ni l-ați acordat de-a lungul acestei perioade.
	Aș lăsa expediționarii să vorbească, dacă nu aveți nimic împotrivă, eventual și întrebări din partea dumneavoastră. Cristi, tu cred că ești mai... curajos.
	DISCURSUL DR. CRISTIAN COMAN
	În primul rând „Bună ziua” tuturor. 
	Se presupune, de obicei, că domnii au uneori mult mai mult curaj decât doamnele. Aceasta a fost premisa pentru care încep eu acest discurs privind trăirile noastre în Antarctica. Este, din păcate, doar o fărâmă din tot ceea ce am trăit noi acolo, pentru că într-un timp așa de scurt nu se poate prezenta tot ceea ce ni s-a întâmplat acolo, ne-ar trebui zile întregi ca să intrăm în toate detaliile. 
	Doar ieri ne-am întors în țară, bucuroși și mândri că am reușit să ducem această expediție la un foarte bun final și încă îmi e foarte greu să trec de la 
	Foto 10. Doamna Director Sidoroff invită expediţionarii să relateze publicului despre expediţie
	bocanci, rucsac, plan de eșantionare, kilometri în fiecare zi, la a ține un discurs. De aceea nici nu doresc să îl formalizez prea tare și o să discut, așa, liber, despre trăirile şi sentimentele noastre în Antarctica. Așa cum spuneam mai devreme, este doar o fărâmă, și asta pentru că am încercat în toată această perioadă să trăim la maxim și să experimentăm la maximum tot ce este acolo. 
	Însă ceea ce vă pot eu spune, și asta cred că e poza reprezentativă, a fost sentimentului predominant, și anume cel de mândrie. Mândrie pentru că am reprezentat România în Antarctica și am făcut-o cu o foarte mare bucurie, faptul că am demonstrat colaboratorilor noștri - Institutul Coreean de Cercetări Polare (KOPRI) că putem fi parteneri de încredere în obiectivele științifice de cercetare în Antarctica. 
	Cum spunea şi doamna Director, această încredere s-a materializat într-un acord de colaborare pentru 5 ani. Apoi, al treilea motiv de mândrie, mai personal - pot spune, a fost faptul că am fost invidiat de către reprezentanții celorlaltor țări prezente în Stația King Sejong pentru modul în care am organizat expediția, pentru numeroasele ieșiri în teren cu succes, pentru modul în care am prelucrat aceste probe care au dus în acest fel la cele peste 650 de intrări în registrul de probe al Expediției ROICE. 
	În continuare vreau să vă spun că această expediție ne-a oferit oportunitatea extraordinară de a începe o nouă direcție de cercetare românească în Antarctica - și anume cea de microbiologie moleculară ambientală, cum spuneam mai devreme. În foarte scurt detaliu, aceasta presupune investigarea efectelor schimbărilor climatice şi ale poluării asupra ecosistemelor microbiene antarctice. Noi ne propunem atât o cercetare fundamentală, cea pentru conoaștere, dar și o cercetare aplicativă, axată pe transfer biotehnologic. 
	Pentru acest al doilea punct, vreau să vă spun că pe lângă acest acord de colaborare cu institutul KOPRI, în ultima zi, înaintea plecării noastre din Punta Arenas către România, s-a stabilit un nou protocol de colaborare, și anume cel cu Institutul Chilian pentru Cercetări Antarctice. Ei îşi doresc să integreze echipa română într-un proiect ambițios de cercetare, axat pe biotehnologii microagale, folosind tulpini izolate din Antarctica.
	Foto 11. Dr. Cristian Coman evocând sentimentul de mândrie naţională trăit intens în expediţie
	Acum, vreau să închei acest mic discurs prin a încerca să răspund la întrebarea care a apărut atât în România, cât și la mesele mai puțin formale pe care le-am avut în Stația King Sejong. Şi anume ce are România de câștigat din aceste expediții și din cercetările polare? 
	Eu am ales trei răspunsuri scurte, sigur sunt mult mai multe, iar aceste răspunsuri cred că le-am ales pentru că se pot transforma în teme de discuție. Primul răspuns ar fi prestigiu și recunoaștere internațională. Al doilea îl reprezintă rezultatele cercetărilor efectuate atât de către noi, cât şi de cei care vor veni după noi, pentru că sunt ferm convins că vor fi și alții după noi. Dacă nu, noi suntem cel puțin hotărâți și încăpățânați să continuăm pe acest drum. 
	Pentru al treilea motiv trebuie să apelez la opinia domnului Doctor Sung Gi Ho - persoana care integrează toate aspectele științifice care au loc în Stația King Sejong, care a spus că unul dintre beneficiile oricărei țări care participă la un program de
	cercetări polare este „diplomație prin știință”, și anume întărirea relațiilor diplomatice dintre state prin intermediul ştiinţei”. Aceasta pentru că toate țările implicate în cercetările polare, că sunt în Antarctica, că sunt în zona Arctică, sunt obligate să se așeze la aceeași masă, să discute şi să colaboreze pentru că fără o colaborare nu ai ce să cauți în Antarctica, iar această colaborare duce întotdeauna la întărirea relațiilor diplomatice dintre diverse state. 
	Însă, pentru a beneficia de aceste trei rezultate, este nevoie de implicarea tuturor factorilor de decizie, începând de la cel mai înalt nivel, și mă bucur că îi avem printre noi pe domnul Ministru Costoiu, pe domnul Secretar de Stat Prisecaru, pe domnul Vicepreședinte al Academiei Române, Academician Hera, şi domnul Academician Murariu, astfel ca toţi să reuşim să colaborăm și să punem bazele și să impementăm un Program Național de Cercetări Polare al României.
	Cred că acesta este singurul regret cu care eu mă întorc din Antarctica. Este faptul că România nu are un program dedicat, așa cum au toate celelalte state cu care noi am stat la aceeași masă și anume: Statele Unite, Argentina, Brazilia, Germania, Italia, Portugalia, etc. Acest Program Naţional Antarctic ar oferi cercetătorilor români posibilitatea de a efectua expediții și de a face cercetări moderne, care să ridice prestigiul României şi să demonstreze că și noi putem să facem față cu brio unor astfel de cercetări. 
	Aş vrea mult mai multe de spus, dar o să le las și pe colegele mele pentru că fiecare încă avem în suflete această expediție foarte vie. Vă mulțumesc pentru prezență, așa de numeroasă, și după ce se încheie aceste discursuri, așteptăm cu nerăbdare întrebările voastre. Mulțumesc!
	DISCURSUL DR. CRISTINA PURCĂREA
	Foto 12. Dr. Cristina Purcărea subliniind potenţialul cercetării ştiinţifice româneşti în domeniul antarctic
	Reprezint Institutul de Biologie București și INCDSB în cadrul acestei expediții. Consider că expediția a fost într-adevăr un succes și o oportunitate deosebită pentru cercetarea românească. Ţin să apreciez în mod deosebit viziunea și determinarea doamnei Director General Manuela Sidoroff în organizarea și realizarea condiției dificile a preparării acestei colaborări cu Institutul Coreean KOPRI și a primei faze a expedițiilor ROICE, în această campanie 2014 -2015. De asemenea, un lucru important, este participarea cercetătorilor la început de carieră.
	Aceasta este, de asemenea, o viziune a doamnei Director, pe care am susținut-o și eu pentru că e important pentru viitorul cercetărilor antarctice, și nu numai, în lansarea programelor internaționale și românești - implicarea, stimularea tinerilor - viitorul cercetării româneşti. Consider că cercetările de microbiologie moleculară pe care le-am demarat au fost la nivel internațional un pionierat și au fost de nivel foarte ridicat, în sensul că au fost apreciate și au stârnit idei pentru viitoare colaborări, în primul rând cu institutul Coreean KORPI, dar și cu alți parteneri internaționali, ceea ce dovedește că cercetarea românească are potențial și în ce privește cercetătorii, şi programele, deci suntem în stare să avem idei, să le implementăm. 
	Am fost flexibili, am fost nu numai entuziaști dar și perseverenți, și am lucrat din greu, ceea ce este de fapt bucuria unui cercetător, ceea ce înseamnă cercetare, dar în al treilea rând înseamnă și maturitatea în urmărirea acestor proiecte. E importantă continuarea în perspectivă, prin proiecte, prin programe, prin susținere financiară, pentru valorizarea cercetării. 
	Mulțumesc echipei, am fost într-adevăr o echipă și asta dovedește că cercetarea se lucrează îm echipă și mulțumim pentru susținerea de acasă tuturor.
	Cristian Coman: Acum vreau să dau cuvântul Corinei. Într-adevăr a fost cea mai activă, cel mai activ membru al echipei noastre, pentru că ea a fost mânată de o pasiune extraordinară și a vrut să demonstreze contrariul a ceea ce se așteptau cei de acasă, și anume că nu va face față fizic la o astfel de expediție. Vreau să spun că a facut-o cu brio, pentru că, îi spuneam doamnei Director mai devreme, am avut de mers pe jos foarte, foarte mult și probele le-am adus în spate în rucsac, și acestea cântăreau 30, 40, 50 kilograme, pe lângă echipament, și Corina, bineînțeles și Cristina, dar Corina în special a făcut față cu brio și eu zic s-o aplaudăm.
	DISCURSUl  DRD. CORINA IȚCUȘ
	Aș dori să spun că visez la această expediție de mic copil, de pe vremea când doamna Mariana Zaharescu 
	Foto 13.  Drd. Corina Iţcuş adresând recunoştinţa sa tuturor  celor care au ajutat-o sa-şi împlinească visul vieţii sale - Antarctica    
	Prezenta, la emisiunea Teleenciclopedia, viaţa pinguinilor şi mi-am propus de atunci să ajung în Antarctica cu gândul că dacă voi muri acolo voi avea pentru ce. Prin această expediţie am avut ocazia să îmi indeplinesc un vis pe care l-am avut timp de 20 de ani și ceva. 
	Sunt atât de multe de zis despre Antarctica, şi totuşi atât de puține, precum spunea și Andrew Denton -  „Dacă Antarctica ar fi muzică ar putea fi Mozard, dacă ar fi artă ar putea fi Michelangelo, și dacă at fi literatură ar fi Shakespeare. Totuși, este ceva mult mai mare. Este singurul loc de pe planetă care nu a fost atins în totalitate şi să sperăm că va rămâne așa cum e. 
	Antarctica nu poate fi descrisă în cuvinte și emoțiile și trăirile noastre de acolo sunt nemărginite. Ţin să vă mulțumesc pentru acest sprijin și pentru visul împlinit.
	DIALOG CU PUBLICUL
	Cristian Coman: Așadar, dacă aveți întrebări le acceptăm cu drag și încercăm să vă răspundem cât de bine și în cel mai mic detaliu posibil. Mulțumim!
	Mihaela Ghiță: Am eu o întrebare publică, mă scuzați că nu pot să mă ridic, Mihaela Ghiță sunt, de la Radio România Cultural. Întrebarea mea este: puteți să veniți marți după amiază la o emisiune în direct?
	Cristian Coman: Cu cea mai mare plăcere, venim!
	Mihaela Ghiță: Mulțumesc!
	Manuela Sidoroff: Așteptăm întrebări din rândul dumneavoastră, dacă aveți curiozități, vreți să știți amănunte... Eu cred că aveți multe întrebări, nu trebuie să vă temeţi... 


