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atașat:  

Posterul cu Laureații Premiului „Martha Tinker-Muse” 

pentru Știință și Politică în Antarctica expus în cadrul  

Reuniunilor Bienale ale SCAR, 20-30 august 2016, Kuala 

Lumpur, Malaezia   

 

 

Stimaţi colegi,  

 În cadrul Reuniunii Delegaților SCAR din 29-30 august 2016, Kuala Lumpur, Malaezia, au avut loc alegeri 

pentru ocuparea pozițiilor de Președinte și doi Vicepreședinți, care deveneau vacante la încheierea reuniunii. 

 Potrivit Raportului acestei Reuniuni, publicat în SCAR Bulletin 197 (2016), și-au prezentat candidatura pentru 

ocuparea poziției de Președinte al SCAR un număr de cinci personalități, și anume: Azizan Abu Samah (Malaezia), 

Steven Chown (Australia), Yeadong Kim (Coreea de Sud), Bryan Storey (Noua Zeelandă) și Terry Wilson (SUA) (Foto 

1 și 2), și respectiv trei personalități pentru cele două poziții de Vicepreședinte, și anume Jefferson C. Simões (Brazilia), 

Karin Lochte (Germania) și Bryan Storey (Noua Zeelandă) (Foto 3).  

 Steven Chown a fost ales ca Președinte, iar Jefferson C. Simões și Karin Lochte ca Vicepreședinți, prin votul 

Delegaților Membrilor cu Drepturi Depline ai SCAR. Delegații Membrilor Asociați la SCAR au avut permisiunea de a 

participa la prezentarea candidaților, dar nu au avut drept de vot.      

Foto 1. Prezentarea candidaților pentru poziția de Președinte al 

SCAR la Reuniunea Delegaților SCAR din 30 august 2016,  

Kuala Mumpur, Malaezia  

Foto 2. Lista candidaților care și-au prezentat activitatea proprie 

și platforma în vederea ocupării poziției de Președinte al  SCAR  

pentru perioada 2016-2020 



 

Foto 3. Lista candidaților care și-au prezentat activitatea proprie 

și platforma în vederea ocupării celor două poziții vacante de 

Vicepreședinți ai  SCAR  

 Prof. Bryan Storey, director al Gateway Antarctica din Noua Zeelandă, și-a încheiat activitatea după patru ani 

ca Vicepreședinte pentru Finanțe, perioadă în care el a fost responsabil de găzduirea cu foarte mare succes a celei de a 

XXXIII-a ediții a Reuniunilor Bienale ale SCAR, inclusiv a Conferinței Științifice cu caracter Deschis (OSC), 

organizate la Auckland în 2014.  

 Poziția de Vicepreședinte a lui Bryan Storey a fost preluată de Prof. Jefferson Simões, glaciolog de bază al 

Institutului de Geoștiințe - Universitatea Federală din Rio Grande do Sul (UFRGS) din Brazilia, fondator al Centrului 

de Cercetare Polară UFRGS și director al Institutului National Brazilian de Științe Criosferice.  

 Prin realegere pentru al doilea mandat, Prof. Dr. Karin Lochte - oceanograf, cercetător și specialist în 

schimbarea climatică, și în prezent director al Institutului Alfred Wegener din Germania, a rămas Vicepreședinte 

responsabil cu activitățile Grupului Consultativ pentru Consolidarea Capacităților, Educație și Instruire (CBET).  

Tabel 1. Componența actuală a Comitetul Executiv al SCAR 

Nr.  

crt. 

Poziția  

(Mandatul actual) 
Numele și prenumele Instituția  

Statul Membru  

în SCAR 

1 Președinte  

(2016-2020) 

Prof. Dr. Steven Chown 

 

School of Biological Sciences  

Monash University (Victoria)  

AUSTRALIA 

2 Vicepreședinte 

(2016-2020) 

Prof. Dr. Karin Lochte Alfred Wegener Institute for Polar 

and Marine Research   

GERMANIA 

3 Vicepreședinte 

(2014-2018) 

Prof. Terry Willson 

 

Ohio State University 

School of Earth Sciences  

SUA 

4 Vicepreședinte 

(2014-2018) 

Prof. Dr. Azizan bin Abu 

Samah  

National Antarctic Research 

Center, University of Malaya  

MALAEZIA 

5 Vicepreședinte 

(2016-2020) 

Prof. Jefferson Cardia 

Simões 

Centro Polar e Climático  

Instituto de Geociências 

Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul  

BRAZILIA 

6 Fost Președinte 

(2016-2018) 

Prof. Jerónimo López-

Martínez 

 

Dept. Geología y Geoquímica 

Facultad de Ciencias 

Universidad Autónoma de Madrid  

SPANIA 

7 Director 

Executiv 

Dr Jenny Baeseman 

 

SCAR Secretariat, Scott Polar 

Research Institute, Cambridge  

MAREA 

BRITANIE 



 Conform procedurilor SCAR, Președintele SCAR din perioada 2012-2016, Prof. Jerónimo López-Martínez, a 

rămas membru în Comitetul Executiv al SCAR pentru încă 2 ani, în calitate de Președinte Anterior (2012-2016).  

 Scurtă biografie a Președintelui actual al SCAR - Prof. Steven Chown 

 Ales în august 2016 ca Președinte al SCAR pentru un mandat de 4 ani, Prof. Steven Chown are un istoric lung 

de implicare în activitățile SCAR.  

 El conduce, din 2013, Școala de Știinte Biologice de la Universitatea Monash din Melbourne, Statul Victoria, 

Australia. În perioada 2004-2012 a fost director al Centrului pentru Biologia Speciilor Invazive de la Universitatea 

Stellenbosch din Africa de Sud, în cadrul căreia deținuse anterior poziția de profesor. Între anii 1989-2001 a lucrat la 

Universitatea din Pretoria, unde își obținuse titlul de doctor în ecologia și sistematica gărgărițelor sub-antarctice (1989).  

 El a îndeplinit rolul de Delegat al Africii de Sud la SCAR pentru mai mulți ani. În trecut, a fost secretar al 

Grupului de Lucru din SCAR privind Biologia și ulterior Oficial Șef (Chief Officer) al Grupului Științific Permanent 

pentru Științele Vieții (SSG-LS).  

 El a contribuit semnifiativ la dezvoltarea cunoștințelor în domeniile de macroecologie, ecologia comunităților, 

biologia de invazie, precum și alte domenii, activitatea sa fiind focalizată pe studierea insectelor și altor nevertebrate, 

dar având studii și asupra mamiferelor, păsărilor, reptilelor și plantelor. Sistemele Antarctice și sub-antarctice cu 

biodiversitatea și conservarea lor a constituit scopul principal al activității sale.         

 În acest context, rolul său cel mai proieminent în cadrul SCAR s-a evidențiat în calitatea sa de Oficial Șef 

(Chief Officer) al Comitetului Permanent al SCAR pentru Sistemul Tratatului asupra Antarcticii (SCATS), în care și-a 

adus, până în prezent, cea mai mare contribuție la activitatea SCAR, combinând cercetarea științifică cu recomandări de 

politică pentru Sistemul Tratatului asupra Antarcticii. O mare parte a muncii sale și-a desfășurat-o cu privire la 

conservarea și riscurile ce decurg pentru Antarctica din activitățile umane și schimbările climatice, și în special, 

amenințările la adresa biodiversității Antarcticii din partea speciilor invazive, reprezentând Comitetul pentru Cercetări 

Antarctice (SCAR) în Comitetul pentru Protecția Mediului (CEP) la Tratatul asupra Antarcticii.   

  Steven Chown este deținătorul unor premii naționale și internaționale. În Africa de Sud, a primit Medalia de 

Aur pentru Antarctica (1997) și Medalia de Aur a Societății de Zoologie (2009). Cartea pe care a scris-o împreună cu 

Sue Nicolson sub titlul Fiziologia și Ecologia Insectelor (Insect Physiology Ecology) a fost apreciată de Asociația 

Americană a Bibliotecilor ca situându-se printre titlurile academice de top din 2005, iar în 2009 a câștigat Premiul 

pentru Literatură Verner / Altron pentru cel mai remarcabil text de științe ale naturii publicat în ultimii 4 ani.   

 Om de știință și comunicator remarcabil, Prof. Steven Chown a fost primul laureat al prestigiosului Premiu 

Tinker-Muse pentru Știință și Politică în Antarctica, acordat în 2009.   

 http://monash.edu/science/research/our-researchers/profile.html?sid=2951617&pid=704  

 Premiu Tinker-Muse pentru Știință și Politică în Antarctica 

 Acest premiu administrat de SCAR, este acordat de Fundația Tinker începând din anul 2009, moment care a 

marcat aniversarea a 50 de ani de la înființarea Fundației Tinker. Premiul este inspirat de pasiunea pentru Antarctica a 

doamnei Martha T. Muse, care a fost Director al Fundației Tinker, și a fost stabilit în onoarea ei. Martha T. Muse a 

decedat la 9 februarie 2014 (http://museprize.org/muse-prize/martha-t-muse.html).  

 Premiul Tinker-Muse este o moștenire a Anului Internațional Polar (IPY) 2007-2008. El are o valoare de 

100.000 dolari SUA și este acordat persoanelor aflate la începutul sau la mijlocul carierei, care au demonstrat excelență 

în știința sau politica antarctică și care prezintă un potențial clar pentru contribuții susținute și semnificative care 

îmbunătățesc înțelegerea științei sau politicii antarctice și promovarea conservării Antarcticii pentru generațiile viitoare. 

 Laureatul poate fi din orice țară și din orice activitate a oricărui domeniu de știință sau politică antarctică. 

Scopul premiului este de a oferi o recunoaștere pentru activitatea importantă pe care o persoană a realizat-o și pentru a 

atrage atenția asupra importanței înțelegerii Antarcticii într-o epocă a schimbărilor. În esență, premiul se dorește a fi o 

recunoaștere pentru liderii de mâine și pentru a crește impactul conducerii lor în viitor.  

 Potrivit Raportului Reuniunii Delegaților SCAR din 2016, publicat în SCAR Bulletin 197 (2016), Fundația 

Tinker a oferit în 2013 un fond de peste 1 milion de dolari SUA pentru administrarea de către SCAR a premiilor 

Tinker-Muse pentru perioada 2013-2017. Cunoscut inițial ca Martha T. Muse Prise, acesta a primit denumirea de 

Tinker-Muse Prize în 2013, ca recunoaștere a valoroasei contribuții a Fundației Tinker la sponsorizarea premiului. 

Marea Britanie a sugerat ca laureații acestui premiu să fie, în viitor, autorii conferinței anuale a SCAR la ATCM/CEP.  

http://museprize.org/muse-prize/martha-t-muse.html

