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Stimaţi şi distinşi colegi,  

În prezent, activităţile Membrilor Plini şi Asociaţi ai SCAR se desfăşoară în baza Planului 
Strategic 2011-2016, potrivit Organigramei SCAR din decembrie 2014, pe care v-am transmis-o ataşat 
la Circulara 7 / 26.02.2015.  

În acest sens, în Şedinţa de Birou Executiv al CNCA, desfăşurată în data de 31 martie 2015, am 
susţinut necesitatea păstrării concordanţei între Organigrama CNCA şi Organigrama SCAR, pe 
considerentul că Raportul Anual de Activitate al CNCA către SCAR - care urmează a se redacta până la 
termenul din 1 mai 2015 - constă în completarea unui formular tip (valabil pentru toţi Membrii SCAR) 
privind activităţile realizate pe Grupuri Ştiinţifice Permanente (SSGs), Programe SCAR (SRPs), 
Grupuri de Experţi (EGs) şi Grupuri de Acţiune (AGs), aşa cum apar în Organigrama SCAR, astfel 
grupurile din CNCA urmând a da punctele naţionale de contact ale României la SCAR.  

Viitorul Plan Strategic al SCAR pentru 2017+ urmează a fi aprobat la Reuniunea Delegaţilor 
SCAR, care se va desfăşura în anul 2016, în Malaezia. În vederea pregătirii acestui nou Plan Strategic, 
Directorul Executiv al SCAR invită pe toţi Delegaţii Membrilor SCAR să răspundă la chestionarul 
Survey on SCAR Organizational Structure, pe care vi-l transmit ataşat la prezenta circulară.  

Vă rog să studiaţi cu atenţie chestionarul şi să comunicaţi răspunsurile dumneavoastră 
membrilor Biroului Executiv al CNCA până la data de joi, 23 aprilie 2015. Chiar dacă nu desfăşuraţi în 
prezent activităţi ştiinţifice în domeniul antarctic, vă rugăm să alegeţi grupul din Organigrama SCAR 
2014, în care consideraţi că se încadrează activităţile ştiinţifice pe care le-aţi desfăşurat în trecut. 
Informaţii suplimentare găsiţi pe site-ul SCAR (www.scar.org).   

În funcţie de răspunsurile dumneavoastră, vom putea redacta Raportul de Activitate al CNCA 
către SCAR.        
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