
Programul CNCA de activități dedicate evenimentului  
Săptămâna Internațională Polară de Primăvară - Martie 2018  

Nr. 

crt. 
Data şi ora Activitatea  Responsabili CNCA,  

parteneri  

Locul de desfășurare 

(gazde/organizatori)   

1  Concurs de eseuri și alte producții artistice pe teme polare pentru studenți și elevi - etapa I 2018 

 20 februarie 

- 15 iunie 
Nota nr. 8 / 2018 a CNCA accesibilă la adresa: 

http://www.acad.ro/comisiiAR/Comisia-CNCA/doc2018/d0323_Nota8_rev.pdf 

2  Mentorat - seminar științific cu studenții și cadrele didactice pentru dezvoltarea de proiecte de 

licență și masterat în domeniul polar - antarctic 

  

27 martie,  

orele 

16-18.30  

Cuvânt introductiv  Conf. Dr. Daciana Sava  Universitatea Ovidius din 

Constanța, Facultatea de 

Științe ale Naturii și Științe 

Agricole, Amfiteatru P-20, 

Campus, Corp B 

Conf. Dr. Daciana Sava, Șef 

lucrări Dr. Manuela Samargiu 

și Șef lucrări Dr. Anca Albu 

Larsemann Hills - Zonă Antarctică 

de Administrare Specială:  

Instruire logistică, științifică și de 

protecția mediului pentru proiecte 

de cercetare în Antarctica 

 

Dr. Florica Topârceanu 

Istoricul cercetărilor românești în 

Antarctica (1897-2018)   
CSII Mihaela Cotta 

http://snsa.univ-ovidius.ro/images/2018/evenimente/program%20martie%202018.pdf 

3  Vizite ale cercetătorilor și exploratorilor polari la clasă în cadrul programului „Școala Altfel” cu 

elevii de clasa a V-a și a VII-a 

  

29 martie,  

orele  

10-11.50 

Cercetători români în Antarctica CSII Mihaela Cotta Școala Româno-Finlandeză 

din București, 
Director Prof. Alina Cristiana,  

Prof. Emanuel Popescu, 

Responsabil cu comunicarea 

Explorând Antarctica pe coasta de 

est Ingrid Christensen    

Dr. Florica Topârceanu 

Navigând spre Insula vulcanică 

Deception din Antarctica de Vest  

Comandor de Marină  

Marian Săvulescu  

4  Comunicarea informației științifice din domeniul polar prin intermediul mass-media   

 27 martie, 

ora 18.30  

(realizat) 

1 aprilie,   

orele 15-18 

(difuzat) 

Interviu difuzat pe postul Radio 

Constanța, duminică - 1 aprilie 

2018, cu subiectul Antarctica, în 

cadrul emisiunii Sens unic  

Jurnalist Cecilia-Elena 

Pătrăhău - Radio 

România Constanța și 

membrii CNCA  

Dr. Florica Topârceanu,  

CSII Mihaela Cotta   

Înregistrare audio realizată    

la Universitatea Ovidius din 

Constanța cu ocazia 

seminarului științific dedicat 

Săptămânii Internaționale 

Polare 

5  Informare privind oportunitățile de participare a tinerilor specialiști la concursurile 

internaționale de burse pentru cercetare științifică în Antarctica   

  

 Din 28 

februarie 

până la 15 

mai 2018  

Baillet Latour Antarctica Fellowship - inițiativă comună a Baillet Latour Fund și International 

Polar Foundation:  Apel pentru depunerea de propuneri pentru câștigarea un grant în valoare 

de 150.000 Euro pentru realizarea unei cercetări timp de două sezoane în Antarctica de Est la 

Stația de Cercetare cu emisii zero a Belgiei Princess Elizabeth, deschis pentru cercetătorii din 

orice țară a lumii care au un doctorat obținut în ultimii 10 ani și lucrează în unul din următoarele 

4 domenii: 1) științele atmosferei, 2) geologie, 3) glaciologie și 4) microbiologie - alta decât cea 

marină. Termenul pentru depunerea cererilor - 15 mai 2018. Informații suplimentare la adresa: 

https://mailchi.mp/4abaa61ab17a/press-release-2014-baillet-latour-antarctica-fellow-publishes-

in-nature-climate-change-2866205?e=237c6d6f15      
 Din 28 

martie până 

la 11 iulie 

2018 

SCAR Fellowships - Apel pentru depunerea de propuneri pentru 3-4 granturi în valoare de 

maxim 15.000 $ pentru proiecte de cercetare în echipă cu o altă țară, în domeniile climatologie, 

biodiversitate, conservare, discipline umaniste și astrofizică, pentru mai multe sezoane de 

cercetare în Antarctica, la o stație a unei țări membră SCAR (diferită de țara aplicantului), 

deschis pentru tinerii specialiști talentați, la început de carieră, care au obținut un doctorat în 

ultimii 5 ani. Termenul pentru depunerea cererilor - 11 iulie 2018. Informații suplimentare la 

adresa: https://www.scar.org/awards/fellowships/information/   

http://www.acad.ro/comisiiAR/Comisia-CNCA/doc2018/d0323_Nota8_rev.pdf
https://mailchi.mp/4abaa61ab17a/press-release-2014-baillet-latour-antarctica-fellow-publishes-in-nature-climate-change-2866205?e=237c6d6f15
https://mailchi.mp/4abaa61ab17a/press-release-2014-baillet-latour-antarctica-fellow-publishes-in-nature-climate-change-2866205?e=237c6d6f15
https://www.scar.org/awards/fellowships/information/

