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NOTA 3 / 2016 

 

Expeditor:   Secretarul CNCA - Dr. Florica Topârceanu  Data: 18.01.2016 

Destinatari:   Membrii CNCA; 

 Spre informare, Domnului Academician Cristian Ioan HERA, 

            Vicepreşedinte al AR şi Coordonator al CNCA   

 

Subiect:    Actualizarea Organigramei CNCA în conformitate cu 

   Organigrama SCAR 2014, în vigoare   

 

Documente  

ataşate:  
 Organigrama CNCA actualizată 2016 cu Anexa 1 - Explicarea 

acronimelor;  

 Prima Organigramă a CNCA, aprobată de Adunarea Generală a 

CNCA la 25.01.2013 (http://www.acad.ro/comisiiAR/Comisia-

CNCA/doc2013/Organigrama_CNCA.pdf). 

 

Stimaţi colegi, 

Referitor la Organigrama SCAR 2014 (http://www.scar.org/about/organisation), în vigoare, pe care 

v-am comunicat-o prin Circularele nr. 7 din 26.02.2015 şi nr. 10 din 17.04.2015, şi Nota nr. 2 din 12.01.2016,   

Trebuie reţinut că această Organigramă reprezintă structura de referinţă pentru:  

1. Formularul tip de Raport Anual de Activitate, pe care Statele Membre ale SCAR - inclusiv 

România prin CNCA din Academia Română, au obligaţia de a-l transmite către SCAR; 

2.  Agenda Adunărilor Bienale ale Delegaţilor SCAR, la care participă inclusiv România; 

3. Programul Conferinţelor Bienale ale SCAR cu caracter deschis (OSC), constituit din secţiuni 

ştiinţifice corespunzătoare tuturor grupurilor SCAR - de programe, de experţi, de acţiune, consultative şi 

iniţiative mixte -  din Organigrama SCAR în vigoare, la care şi România este aşteptată să participe cu lucrări 

ştiinţifice.    

 Informaţii privind activităţile tuturor acestor grupuri din Organigrama SCAR sunt accesibile pe 

pagina Science de pe website-ul SCAR (http://www.scar.org/science).  

În consecinţă, activităţile CNCA trebuie să se organizeze în concordanţă cu Organigrama SCAR în 

vigoare (în care au apărut grupuri noi în locul unora din 2013, care şi-au încheiat activitatea), şi se impune 

actualizarea Organigramei CNCA din 2013.   

Totodată, întrucât Programul Naţional Antarctic (PNA) este, conform definiţiei internaţionale dată 

de COMNAP (Consiliul Managerilor Programelor Naţionale Antarctice), „organizaţia responsabilă la nivel 

naţional cu gestionarea finanţării cercetării ştiinţifice în Zona Tratatului Antarcticii, în numele guvernului 

său și în spiritul Tratatului Antarcticii”, iar CNCA nu asigură finanţarea cercetării, ci doar elaborarea Planul 

Strategic Ştiinţific Naţional pentru Cercetări Antarctice (PSSNCA), ceea ce a şi realizat în 2013,  

Se impune efectuarea următoarei modificări în Organigrama CNCA 2013: completarea acronimului 

PNA (Program Naţional Antarctic) sub forma PSSNCA→PNA (Planul Strategic Ştiinţific Naţional pentru 

Cercetări Antarctice - baza Programului Naţional Antarctic). 

Întrucât Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) al CNCA are la bază Organigrama 

CNCA, vă prezentăm ataşat Organigrama CNCA actualizată 2016, care constituie unul dintre documentele 

necesare pentru discutarea propunerilor de modificări la Statut şi ROF ale CNCA, la punctul 4 „Probleme 

organizatorice” al Ordinii de zi a şedinţei de Birou Executiv lărgit al CNCA din data de 20 ianuarie 2016. 
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