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Stimaţi colegi,  

 Luna aceasta s-au împlinit 5 ani de când Ministerul Afacerilor Externe - reprezentat la acea dată prin Ministrul 

Prof. Andrei MARGA, a solicitat Academiei Române - reprezentată la acea data prin Președinte Acad. Ionel HAIDUC, să 

preia gestionarea problematicii Tratatului Antarcticii, după decesul prematur al renumitului explorator și cercetător polar 

Dr. Ing. Teodor Gheorghe NEGOIȚĂ, reprezentantul oficial al României în cadrul organismelor Sistemului Tratatului 

Antarcticii, în perioada 1997-2011.  

 Academia Română a răspuns acestei solicitări prin înființarea Comisiei Naționale pentru Cercetări Antarctice 

(CNCA) la 12 septembrie 2012. CNCA din Academia Română a devenit noul organism al României asociat la SCAR 

(Comitetul Științific pentru Cercetări Antarctice), după desființarea Institutului Român de Cercetări Polare (IRCP), un 

organism privat inființat de Dr. Ing. Teodor Gheorghe NEGOIȚĂ, pe care l-a și condus în calitate de Director în perioada 

1994-2011. Tot din 2012, CNCA are puncte naționale de contact desemnate în cadrul Tratatului asupra Antarcticii.     

 Activitatea în Tratatul asupra Antarcticii se desfășoară atât în sesiuni anuale - Reuniuni Consultative ale 

Tratatului Antarcticii (ATCM) și ale Comitetului pentru Protecția Mediului (CEP), cât și în perioadele intersesionale, 

dintre reuniunile anuale. ATCM-CEP este forul internațional de guvernare a Regiunii Antarctice ca rezervație naturală, la 

care participă cele 53 de State Părți Contractante la Tratat, între care și România, precum și o serie de Observatori, între 

care SCAR și COMNAP (Consiliul Managerilor Programelor Naționale Antarctice), și Experți.        

 Problematica antarctică actuală este reflectată pe categorii de priorități în Planul Strategic Multi-Anual de 

Lucru al ATCM, adoptat la 1 iunie 2017 de ATCM40-CEP20, Beijing, China, ca Anexă la Decizia 7 (2017).  www.ats.aq 

- http://www.ats.aq/devAS/ats_meetings_meeting.aspx?lang=e&id=82 ,  

http://www.ats.aq/devAS/ats_meetings_meeting_measure.aspx?lang=e , http://www.ats.aq/documents/recatt/att624_e.pdf 

  Întrucât CNCA este singurul organism din România care funcționează sub jurisdicția Tratatului asupra 

Antarcticii și a Protocolului privind Protecția Mediului la Tratatul asupra Antarcticii, este recomandabil ca Planul 

Strategic Multi-Anual de Lucru al ATCM să fie luat în considerare, ca model și ghid, pentru dezvoltarea unui Plan 

Strategic Multi-Anual de Lucru al CNCA (a se vedea prioritățile propuse în acest sens prin Nota 7/2017 a CNCA). 

 Sesiunuile anuale ale Tratatului asupra Antarcticii se desfășoară în cadrul a două Grupuri de Lucru: WG1 (Policy, 

Legal, Institutional / Probleme de politici, juridice și instituționale) și WG2 (Science, Operations, Tourism / Probleme 
operaționale, științifice și de turism). La reuniuni participă reprezentanți guvernamentali (miniștri, secretari de stat, 

ambasadori, consilieri) și reprezentanți ai diverselor organisme cu interes în domeniul antarctic.  

 Spre exemplu, unul  dintre cei doi Președinți care vor conduce în 2018 dezbaterile, inclusiv aspectele de facilitare 
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și cooperare științifică în Antarctica, în cadrul Grupul WG2, la ATCM 41, Quito, Ecuador, va fi domnul Maximo E. 

GOWLAND, Ministrul Direcției Naționale de Politică Externă pentru Antarctica din cadrul Ministerului Afacerilor 

Externe și Cultelor din Argentina, care a aprobat acodarea facilităților de transport în Antarctica echipei RONARE 2017.   

 Reținând nivel înalt diplomatic la care se organizează reuniunile ATCM-CEP de către țara gazdă, cît și 

reprezentarea diplomatică în conducerea dezbaterilor care au loc la aceste reuniuni, este de dorit ca și România să se 

implice intens la nivel diplomatic în participările anuale la reuniunile ATCM-CEP prin conducerea Delegației României 

de un reprezentant al Ambasadei României în țara gazdă a reuniunii.   

 Dorim să mulțumim pe această cale Ministerului Afacerilor Externe pentru desemnarea unui reprezentant al 

Ambasadei României din Beijing în Delegației României la ATCM40-CEP20, Beijing, China, în persoana domnului 

Adrian LUPEANU, absolvent al Facultății de Medicină din Beijing și diplomat, Consilier al Ambasadei pe probleme de 

afaceri educaționale și culturale.  

 Membrii Delegației României adresează mulțumiri speciale domnului Adrian LUPEANU, vorbitor și scriitor 

perfect de limbă chineză, pentru prezența sa deosebit de agreabilă, pentru contribuțiile aduse la discuțiile cu Părțile, și în 

special cu Partea Chineză, pentru amabilitatea de a ne oferi informații interesante și utile despre istoria Chinei și viața 

cotidiană din Beijing, pentru dorința sa de a se implica în continuarea și dezvoltarea relațiilor culturale și de prietenie 

dintre România și China, de peste 15 ani, în domeniul antarctic.  

 Apreciem pe această cale dorința domnului LUPEANU de a fi alături de noi și în viitor, pentru a sprijini relația 

CNCA cu Partea Chineză, una dintre cele 4 Părți Consultative (Australia, China, India și Federația Rusă) ale ASMA 6 

Larsemann Hills - zona din Antarctica de Est în care România dorește să continue cooperarea științifică, logistică și de 

protecție a mediului, inițiată de Dr. Ing. Teodor Gheorghe NEGOIȚĂ.     

Foto 1 - Membrii Delegației României salutând adoptarea Raportului Final al ATCM 40: 

Adrian Lupeanu, Giorgiana Sascău (în stânga) și Florica Topârceanu (în dreapta).         

                  

Foto 2A și 2B - Reprezentantul Argentinei, Ministrul Maximo E. Gowland (dreapta),  

Prof. Jerónimo López-Martinez (SCAR) (stânga) și Giorgiana Sascău (A), Florica Topârceanu (B).    

 


