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Documente  

atașate:  
• Planul de călătorie orientativ al expediției (hartă); 

• Lista celor 22 de proiecte ale Expediției de 

navigație în jurul Antarcticii (ACE) 2016-2017; 

• ACE: Comunicatul de Presă din 20 decembrie 2016 

(în original și traducere).   

   

 

 

Stimaţi colegi,  

 Expediția de Circumnavigație Antarctică (Antarctic Circumnavigation Expedition) cu acronimul ACE 

este primul proiect al Institutului Polar Elvețian (The Swiss Polar Institute) (SPI) - un centru interdisciplinar creat 

în aprilie 2016 cu misiunea de a conduce cercetarea la polii pământului și în alte medii extreme.  

 Scopul principal al acestui nou institut este de a amplifica relațiile internaționale și colaborările între țări, și 

de a trezi interesul noii generații de exploratori și oameni de știință tineri pentru cercetarea polară.  

 Din 20 decembrie 2016 până în 19 martie 2017, echipe științifice din toată lumea, îmbarcate pe vasul de 

cercetare rusesc Akademik Treshnikov, vor efectua o expediție fără precedent în jurul Antarcticii (vezi traseul 

orientativ în harta atașată). De la biologie la climatologie și oceanografie, cercetătorii vor lucra într-o serie de 

domenii interdisciplinare pentru viitorul Continentului Antarctic (vezi lista celor 22 de proiecte, atașată).  

Tabel 1. Țările din întreaga lume care contribuie la implementarea proiectului ACE   

Nr. crt.  Țările   Nr. proiecte* 

1 Elveția  4 

2 Marea Britanie 5 

3 Spania 1 

4 Franța  1 

5 Rusia 1 

6 SUA + Franța 1 

7 Canada 1 

8 Australia  7 

9 Africa de Sud 1 

* Fiecare proiect din cadrul ACE are echipe internaționale care crește considerabil numărul țărilor participante la 

consorțiu, fiind astfel incluse și Austria, Belgia, Damemarca, Germania, Italia, Norvegia, Portugalia, Republica Cehă, 

Slovenia, Suedia, Israel, Coreea de Sud, Japonia, Malaezia, Argentina, Brazilia, Chile, Peru, Uruguay, Noua Zeelandă. 



   

            

          

Fig. 1 -  Broșura ACE pusă la dispoziția participanților la 

Reuniunile Bienale ale SCAR 2016, Kuala Lumpur, Malaezia 

(sursa foto: ACE  Antarctic Circumnavigation Expedition - Image Results)   

 

 Compus din 22 de proiecte distincte, ACE aduce împreună echipe de cercetare din 6 continente (vezi Tabel 

1). Ele sunt focalizate pe studiul unor zone antarctice distincte, toate fiind fundamentale pentru o înțelegere mai 

bună a ecosistemelor antarctice. Apelul pentru propuneri de proiecte a fost lansat la sfârșitul anului 2015 și un 

număr de peste 100 de proiecte au fost transmise. O comisie internațională de experți în diverse domenii s-a reunit și 

a selectat proiectele potrivit criteriilor de excelență științifică.  

 Acest proces a fost condus cu ajutorul instituțiilor de cercetare polară din țările partenere la ACE, și anume: 

Elveția (Swiss Polar Institute, SPI), Australia (Australian Antarctic Division, AAD), Franța (Institut Paul Emile 

Victor, IPEV), Norvegia (Norwegian Polar Institute, NPI), Federația Rusă (Arctic and Antarctic Research Institute, 

AARI), Africa de Sud (University of Cape Town – SANAP – NRF/DST), Marea Britanie (British Antarctic 

Survey, BAS).  

 Institutul Polar Elvețian a pus la dispoziția participanților la Reuniunile Bienale ale SCAR 2016 Broșura 

ACE, a cărei copertă este redată în Fig. 1. Broșura cuprinde lista completă a proiectelor selectate, pentru fiecare din 

cele 22 proiecte fiind precizate domeniul de cercetare abordat, rezumatul proiectului, investigatorul principal (PI), 

lista principalelor instituții partenere și a țărilor respective (vezi tabel 1 și lista proiectelor, atașată).  

 Date suplimentare despre proiectul ACE sunt prezentate în Comunicatul de Presă (atașat) emis la data 

plecării expediției din Cape Town - 20 decembrie 2016.  

 Informații despre desfășurarea expediției, pas cu pas, sunt disponibile la adresa http://spi-ace-expedition.ch.  

  

 

http://spi-ace-expedition.ch/

