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Subiect:  Simpozionul de Biologie al Comitetului Ştiinţific pentru 
Cercetări Antarctice (SCAR), Leuven, Belgia, 10-14 iulie 
2017. Termen pentru transmiterea rezumatelor:15 februarie 
2017. Apel pentru colaborare la analiza microscopică a unei 
probe antarctice din Larsemann Hills, Antarctica de Est, în 
vederea participării la simpozion.    

 

Documente 
 ataşate: 

1.  The First Circular (pdf).  
2.  Abstract_template_ SBS2017. 
 

 

Stimaţi colegi,  

 În perioada 10-14 iunie (de luni până vineri) 2017, va avea loc la  Leuven, Belgia, Al XII-lea Simpozion de 
Biologie al Comitetului Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), cu tema generală "Scale Matters", 
incluzând aspecte de la scară moleculară mică, la nivel de populaţie şi la scara mare a ecosistemelor. Intelegerea 
proceselor biologice, precum şi a modelelor anterioare şi actuale ale biodiversităţii, este esenţială pentru înţelegerea 
posibilelor ameninţări la adresa biologiei Antarcticii şi a impactului social al acesteia, inclusiv a modului în care 
acest lucru poate fi comunicat, nu numai pentru publicul larg, dar şi factorilor de decizie politică.  

 Simpozioanele Internaţionale de Biologie ale SCAR au fost iniţiate în 1973, cu scopul de a aduce  împreună 
oamenii de ştiinţă din domeniile fundamentale şi aplicative, interesaţi de ştiinţele vieţii terestre şi marine din 
Antarctica, inclusiv biologia umană. Comitetul local de organizare (LOC) şi Comitetul ştiinţific (SC) vor lua în 
considerare toate rezumatele prezentate pentru conferinţă, până la data de 15 februarie 2017. Deci, termenul limită 
pentru depunerea rezumatului se apropie rapid.  

 Rezumatele trebuie să fie relevante pentru una dintre sesiunile celor 6 subteme ale simpozionului, autorii 
fiind rugaţi să indice sesiunea în cadrul căreia rezumatul lor ar trebui să fie analizat de către evaluatori. Subtemele 
luate în considerare pentru simpozion sunt următoarele:  

 1. Distribuţie şi tendinţe.  
 2. Adaptare şi procese.  
 3. Noi perspective prin cercetare multi-disciplinară.  
 4. Ameninţări şi impacturi: dinspre poli la nivel global şi înapoi asupra polilor.  
 5. Impactul social al ştiinţei biologice antarctice. 
 6. Biologia umană la poli. 

 Descrierea acestor 6 subteme şi lista tematicii sesiunilor din fiecare subtemă sunt incluse în primul anunţ 
(the First Circular) al Simpozionului, pe care vi-l prezentăm ataşat. Reţinem, totodată, din acest anunţ precizarea 
potrivit căreia legătura dintre Belgia şi Antarctica a fost mereu puternică, de la prima iernare a vreunei expediţii în 
Antarctica, respectiv a primei expediţii cu caracter pur ştiinţific Belgica, condusă de belgianul Adrien de Gerlache, 
din 1897-1899, la construcţia Bazei belgiene King Baudouin în 1958 şi participarea Belgiei la negocierile pentru 
Tratatul asupra Antarcticii din 1959, la actuala Staţie de cercetări ştiinţifice a Belgiei, Princess Elisabeth din �inutul  
Dronning Maud, considerată un model exemplar de staţie autosuficientă şi practic fără nici un impact asupra 
mediului.          



 Observând sigla Simpozionului expusă în anunţ, recunoaştem silueta vasului Belgica, ceea ce ne aminteşte 
de savantul român Emil Racoviţă, naturalistul Expediţiei Belgica - primul biolog din lume care a studiat viaţa în 
Antarctica. Acesta este un imbold puternic pentru membrii şi colaboratorii CNCA de a participa cu lucrări la 
Simpozionul de Biologie al SCAR 2017, ca simbol al continuării acestei tradiţii ştiinţifice în cadrul cooperării 
internaţionale şi de creştere a prestigiului ştiinţei româneşti în lume.  

 Pentru redactarea rezumatul se vor respecta indicaţiile cuprinse în fişierul ataşat (Abstract_template_ 
SBS2017). Pentru informaţii complete, înregistrare şi depunerea rezumatelor se va consulta site-ul Simpozionului: 
www.scarbiology2017.org/.  

 ...................... 

 Apel către membrii CNCA pentru colaborare la analiza microscopică a unei probe antarctice din 
Larsemann Hills, Antarctica de Est, în vederea participării la Simpozionul de Biologie al SCAR 2017 

 Institutul de Virusologie „Ştefan S. Nicolau” al Academiei Române, prin Dr. Florica Topârceanu - biologul 
primei Expediţii Naţionale Române de Cercetări Antarctice (ENROCA) 2005-2006, la Staţia Law-Racoviţă din 
Dealurile Larsemann, Golful Prydz, Antartica de Est, organizată şi condusă de exploratorul şi cercetătorul polar, Dr. 
Ing. Teodor Gheorghe Negoiţă (1946-2011),  

 Pune la dispoziţie o proba de vegetaţie antarctică pentru analiză microscopică prin colaborare cu specialişti 
din instituţii de cercetare care deţin echipament ştiinţific (criotom / microtom / microscop electronic) şi reactivi 
adecvaţi pentru acest studiu.   

 

  

Foto 1. Proba antarctică nr. 93 şi registrul expediţiei ştiinţifice în care a 
fost consemnată prelevarea acesteia 

Foto 2. Imaginea habitatului din care a 
fost prelevată proba antarctică nr. 93 

  

 Volumul probei antarctice permite împărţirea în mai multe eşantioane pentru analiză simultană complexă. 
Având în vedere că una din atribuţiile CNCA este de a sprijini tinerii la început de carieră polară, este de aşteptat ca 
în echipa de cercetare a probei antarctice să fie inclusă şi o persoană tânără, interesată de elaborarea unei lucrări de 
licenţă, masterat sau doctorat în domeniul ştiinţelor antarctice.      

 Contact: florisci@hotmail.com  
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