
Notele CNCA din anul 2018,  

elaborate de secretarul CNCA - Dr. Florica Topârceanu   

și comunicate prin email membrilor și colaboratorilor CNCA 

Numărul, data și subiectul Notei  Lista documentelor Notei (atașate/incluse) / rezumat   

NOTA 1 / 24.01.2018 

 1. Felicitări şi urări cu ocazia sărbătorilor de iarnă și 

a trecerii în Noul An 2018, adresate colegilor români 

de  reprezentanții Secretariatului Tratatului Antarctic 

(ATS), Programului Antarctic Australian și 

Administrației Arctice și Antarctice a Chinei (CAAA). 

 2. Mulțumiri adresate Doamnei Nineta Bărbulescu, 

Ambasadorul României la Canberra, pentru 

contribuţia sa la continuarea şi extinderea cooperării 

României cu Australia în domeniul antarctic. 

 

1. Felicitarea primită de la ATS (Foto 1);   

2. Felicitarea primită de la CAAA (Foto 2).  

Este evidențiată știrea TV privind construcția noului 

spărgător de gheață al Programului Antarctic Australian 

la Șantierul Naval DAMEN din Galați, ca rod a activității 

de lobby a d-nei Ambasador Bărbulescu.  

Membrii și colaboratorii CNCA sunt invitați să audieze 

înregistrarea video a discursului rostit de Dr. Nick Gales, 

Directorul Diviziei Antarctice Australiene, la ceremonia  

din 24.08.2017, de așezare a chilei pe Șantierul din Galați   

NOTA 2 / 27.01.2018 

Rezoluțiile privind cercetarea și cooperarea științifică 

în Antarctica, adoptate de ATCM 2015 (Sofia, 

Bulgaria), 2014 (Brasilia, Brazilia), 2009 (Baltimore, 

SUA), 2007 (Delhi, India) și 1989 (Paris, Franța)    

(*Informal Intersessional Discussions on future Antarctic 

science challenges / Discuții intersesionale informale 

privind provocările pentru știința antarctică - Moderator 

AUSTRALIA)   

 

Tabel 1. Rezoluțiile ATCM privind știința, cercetarea și 

cooperarea [4 (2015), 6 (2015), 2 (2014), 5 (2014), 6 

(2009), 3 (2007) și Recomandarea ATCM XV-14 (1989)] : 

subiectele acestora și rezumatele recomandărilor adoptate. 

Membrii și colaboratorii CNCA sunt invitați să consulte 

aceste documente în vederea structurării unei viziuni 

privind măsurile ce se impun pentru implemeantarea 

acestor rezoluții de către  România, și pentru desfășurarea, 

printr-o pregătire temeinică în baza acestor rezoluții, a 

*discuțiilor intersesionale privind cooperarea României cu 

alte State Părți ale Tratatului asupra Antarcticii.  

NOTA 3 / 31.01.2018 

 Activitatea intersesională 2017-2018 a ATCM: 

identificarea obiectivelor științifice comune, oportune 

pentru cooperarea României cu alte State în Antarctica 

(*Informal Intersessional Discussions on future Antarctic 

science challenges / Discuții intersesionale informale 

privind provocările pentru știința antarctică - Moderator 

AUSTRALIA)   

 

 

Tabel 1. *Rezumatul obiectivelor științifice ale unor State 

Părți la Tratatul asupra Antarticii, comunicate la sesiunuile 

anuale ale ATCM în perioada 2014-2017. 

Tabel 2. Rezumatul privind obiectivele științifice și datele 

coordonatorilor științifici, comunicate de România la 

ATCM 36, 2013, Bruxelles, Belgia 

Membrii și colaboratorii CNCA sunt invitați să răspundă, 

până la 5 februarie 2018, la întrebarea *Ați identificat 

obiectivele științifice, întrebările / aspectele de cercetare, 

regiunile sau ariile disciplinelor în care există aliniere cu 

alte State Părți sau unde considerați că ar fi deosebit de 

benefică cooperarea?  

NOTA 4 / 05.02.2018 

 Mesajul Doamnei Nineta Bărbulescu, Ambasadorul 

României la Canberra, Australia, privind propunerea 

pentru o vizită a unei delegații române la Hobart, la 

Divizia Antarctică Australiană (AAD), sau a unui 

dialog prin Skype, cu ocazia celebrării Semi-

Centenarului relațiilor diplomatice bilaterale 

 

Mesajul doamnei Ambasador către secretarul CNCA, re-

distribuit către membrii și colaboratorii CNCA 

NOTA 5 / 14.02.2018 

 Semnificația Acordului Climatic al Națiunilor Unite 

de la Paris pentru Antarctica  

(în contextul celebrării internaționale a 60 de ani de la 

prima reuniune a SCAR, care a avut la 3-5 februarie 

1958, la Haga)  

 

1. SCAR Lecture: What does the United Nations Paris 

    Climate Agreement Mean for Antarctica?  (prezentare 

    ppt la ATCM-CEP 2017);  

2. NAISH, T., 2017. What does the United Nations Paris  

    Climate Agreement Mean for Antarctica? New Zeeland: 

    60 years in Antarctica  Antarctic, 35(4), 46- 51.  



NOTA 6 A / 19.02.2018 

 Ordinea de zi și programul reuniunii ATCM 41 - CEP 

21, 13-19 mai 2018, Buenos Aires, Argentina   

Tabel 1. Modificările survenite în agenda propusă pentru 

ATCM XLI, 16-18 mai 2018;  

- Poziția ATCM 2017 referitoare la Rezoluția 69/292 din 

19 iunie 2015 a Adunării Generale a ONU, privind 

elaborarea unui instrument internațional obligatoriu din 

punct de vedere juridic în temeiul Convenției Națiunilor 

Unite privind Dreptul Mării (UNCLOS) pentru 

conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice 

marine a zonelor din afara jurisdicției naționale (BBNJ);  

- Participarea României la activitățile Grupurilor Inter-

sesionale de Contact / Discuții 2017-2018 ale ATCM 

privind aspectele educaționale în domeniul antarctic, 

condus de BULGARIA* și provocările științifice antarctice 

viitoare, condus de AUSTRALIA*.  

 

1. SP1 (Secretariat Paper 1), ATCM XLI-CEP XXI,  

    Agenda and Schedule;   

2. IP (Informativ Paper) 168 - An Update on Status and 

    Trends Biological Prospecting in Antarctica and 

    Recent Policy Developments at the International Level, 

    ATCM 40, 2017 (în original și tradus în limba română). 

3. Extrasul din Raportul Final al ATCM XL 2017 

    privind Prospectarea Biologică în Antarctica.   

Membrii și colaboratorii CNCA sunt informați cu privire la 

politica ATCM 2017 privind Problema BBNJ (Biodiversity 

Beyond National Jurisdiction) la ONU, potrivit căreia 

Sistemul Tratatului asupra Antarcticii (ATS) este cadrul 
competent în care să se abordeze conservarea și 
utilizarea durabilă a biodiversității în regiunea antarctică. 

Se adresează membrilor și colababoratorilor CNCA 

recomandarea ca România să participe în continuare la 

activitățile celor două Grupuri de Contact*/Discuții* 

Intersesionale 2017-2018 ale ATCM.  

Se solicită membrilor și colaboratorilor CNCA să comunice 

Grupului E&O din CNCA activitățile E&O realizate în 

ultimul an* și să transmită Secretariatului CNCA răspunsul 

la întrebarea din chestionarul Australiei* inclusă în Nota 3/ 

2017 (31 ianuarie) a CNCA.  

NOTA 7 / 27.02.2018 

 Participarea României la discuțiile intersesionale 

2017-2018 pentru ATCM 

 

 

1. Răspunsul României la chestionarul privind planurile și 

    prioritățile științifice antarctice strategice și informațiile  

    despre colaborarea cu Părțile Tratatului  Antarctic 

    (Romania 2018_Response Form to Convener*);   

2. Tabel comparativ privind ariile tematice (obiectivele) și 

    direcțiile de cercetare din Planurile Strategice Științifice 

    Antarctice ale României și Australiei. 

Membrii și colab. CNCA sunt informați asupra subiectelor 

celor 5 Teme ICG E&O pentru ATCM Discussion Forum* 

[APECS-EPB Webinar: The Antarctic Treaty and the 

protection of the environment, Antarctica Day, Workshop 

on Polar Education, Polar Weeks (October & March)] și 

sunt invitați să participe la elaborarea și realizarea 

programului de Educație & Diseminare (E&O) al CNCA, 

dedicat Săptămânii Internaționale Polare - Martie 2018. 

NOTA 6 B / 02.03.2018 

 Ordinea de zi și programul reuniunii ATCM 41 - CEP 

21, 13-19 mai 2018, Buenos Aires, Argentina 

Tabel 1 - Modificările survenite în agenda propusă pentru 

CEP XXI, 13-15 mai 2018.  

Tabel 2 - Proiectele de Evaluare Cuprinzătoare a 

Mediului / Comprehensive Environmental Evaluation 

CEE (Rothera - Marea Britanie și Victoria Land - China) 

supuse revizuirii intersesionale în cadrul CEP ICG - 

Moderatori: SUA, NORVEGIA.  

Tabel 3 - Oganismele subsidiare (SG) și Grupurile de 

Contact Intersesionale (ICG) care vor prezenta rapoarte 

de activitate la reuniunea CEP 2018.     

 

1. Extras din Protocolul pentru Protecția Mediului la 

   Tratatul asupra Antarcticii (art. 8) și Anexa I - Evaluarea 

    impactului asupra mediului (art. 3) la Protocol  

2. Instrucțiuni pentru Evaluarea Impactului asupra 

    Mediului în Antarctica / Guidelines for Environmental 

    Impact Assessment in Antarctica - Anexă la Rezoluția 1 

    (2016) adoptată de ATCM 39, 2016, Santiago, Chile  

    (EIA Guidelines English.pdf) 

3. *Punct de vedere orientativ (proiectul CEE Rothera) 

Membrii și colaboratorii CNCA sunt informați asupra 

*procedurilor de elaborare a Proiectelor de Evaluare 

Cuprinzătoare a Mediului (CEE), de rezivuire inter-

sesională în cadrul CEP ICG și de prezentare a lor ca WP 

(Documente de Lucru) în vederea discutării în plenul CEP 

și a ATCM la inițiativa CEP.   

În *opinia grupului CEP Topârceanu-Cotta, România ar 

putea susține Proiectul CEE privind reconstrucția 

Debarcaderului Rothera și lucrările asociate de stabilizare a 



coastei, sub rezerva unor eventuale observații privind 

impactul asupra mediului pe care să le formuleze 

specialiștii din cadrul Ministerului Mediului care este 

Autoritatea Națională Competentă. 

NOTA 8 / 19.03.2018 

  Programul de E&O al CNCA „Cunoaște și protejează 

Antarctica!”, ediția 2018: Concurs de eseuri și alte 

producții artistice (desen, pictură, fotografie, poster, 

colaj, etc) pe teme polare pentru studenți  și elevi 

Tabel 1.  Sesiunile tematice și calendarul de desfășurare a 

concursului.  

Tabel 2. Presiunile asupra mediului antarctic identificate 

în Planul de Lucru pe 5 ani al CEP, adoptat de ATCM-

CEP 2017, Beijing, China. 

Tabel 3. Informații orientative privind tematica sesiunilor 

concursului.  

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

 Bibliografie selectivă.  

Sesiunea 1. Celebrarea a 150 de ani de la nașterea savantului 

Emil Racoviță (15.11.1868)  

Sesiunea 2. Celebrarea a 20 de ani de activitate continuă a 

României în cadrul Tratatului asupra Antarcticii (1998-2018)  

Sesiunea 3. Celebrarea a 10 ani de la admiterea României în 

SCAR (14.07.2008)  

Sesiunea 4. Viața sălbatică în regiunile polare  

Sesiunea 5. Protecția mediului polar - un deziderat pentru fiecare 

dintre noi ca răspuns la schimbarea climatică globală   

 Concursul a fost extins pentru toate grupele de vârstă       

NOTA 9 / 21.03.2018 / Rev 03.04.2018 

Săptămâna Internațională Polară de Primăvară 2018 

cu tema Mândria de a fi cercetător polar: aprecierea 

activității specialiștilor din comunitatea polară 

internațională, și în special a celor la început de 

carieră  

 

1. Programul CNCA de activități dedicate evenimentului;  

2. Instantane fotografice de la activitățile cu studenții  

    (Universitatea Ovidius din Constanța) și elevii (Școala 

    Româno-Finlandeză din București);  

3. Înregistrarea audio a interviului difuzat pe postul Radio 

    Constanța în data de 1 aprilie 2018.  

NOTA 10 / 10.04.2018 

Contribuțiile României la activitățile intersesionale 

2017-2018 ale ATCM-CEP 

 

Tabel 1. Grupurile de Discuții Intersesionale 2017-2018 ale 

ATCM-CEP și moderatorii acestora.  

Tabel 2. Contribuțiile reprezentanților României la activi-

tățile intersesionale 2017-2018 ale ATCM-CEP 

Se solicită Punctelor Naționale de Contact ATCM-CEP să 

completeze Tabelul 2 cu contribuțiile personale la activită-

țile intersesionale și să-l comunice secretarului CNCA și 

consultantului ATCM-CEP al CNCA până la 12 aprilie 

2018, în vederea consemnării contribuțiilor României, la 

subiectele de pe agenda reuniunilor ATCM41 și CEP21, în  

proiectul de MEMORANDUM privind participarea 

delegației României la aceste reuniuni din 13-18 mai 2018. 

NOTA nr. 11 / 14.07.2018 

14 iulie 2008-2018: 10 ani de la admiterea României 

în SCAR (Comitetul Științific pentru Cercetări 

Antarctice) 

 

10 ani cu multe împliniri, dar și neîmpliniri! 

Membrii Biroului Executiv, expediționarii ROICE 2015, 

ROICE 2016, RONARE 2017 și ceilalți membri ai CNCA 

sunt îndemnați să conlucreze la remedierea neajunsurilor.  

NOTA nr. 12 / 20.07.2018 

Observații asupra documentului Săvulescu-Radu IP n  

(12.04.2018) cu titlul „Antarctic cooperation between 

Romania and Argentina 2017”, modificat sub forma 

BP 35 (23.04.2018) și retras pentru revizuire 

(26.04.2018)  

 
1. Cerințele schimbului de informație științifică prevăzute 

    în anexa la Decizia 5 (2016) adoptată de ATCM 39, 

    Santiago, Chile; 

2. Documentele IP n și BP 35; 

3. Observații asupra documentelor IP n / BP 35;  

4. Tabel comparativ IP n / BP 35 privind modificările 

    operate.   

Se prezintă, spre analiză, expediționarilor RONARE 2017, 

Punctelor Naționale de Contact pentru ATCM-CEP la 

Tratatul Antarctic, membrilor Biroului Executiv al CNCA, 

specialiștilor CNCA în oceanografie/limnologie/geologie/ 

climatologie, 23 de OBSERVAȚII asupra IPn și BP35 și 3 

MĂSURI propuse pentru respectarea angajamentului 

Părții Române față de Partea Argentiniană în cadrul 

cooperării bilaterale în Antarctica.  



NOTA nr. 13 / 07.08.2018 

Emisiunea numismatică cu tema 150 de ani de la 

nașterea lui Emil Racoviță, lansată de Banca 

Națională a României la 6 august 2018 

 

Fotografia casetei cu două monede din argint, expuse pe 

avers și pe revers, și coperta broșurii de prezentare  

În numele membrilor Comisiei Naționale pentru Cercetări 

Antarctice (CNCA) din Academia Română, se adresează 

mulțumiri și felicitări Băncii Naționale a României (BNR) 

pentru Emisiunea numismatică cu tema 150 de ani de la 

nașterea lui Emil Racoviță. 

 


