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>>Rom`nia se afl= \n grupul select al statelor ce de]in o baz=
proprie de cercetare la Polul Sud (foto sus) >>Din p=cate, am
f=cut-o de oaie [i acolo: baza a fost l=sat= de izbeli[te [i
australienii ne-au reparat stric=ciunile >>Visul de a avea o sta]ie
\n Antarctica i-a apar]inut omului de [tiin]= Teodor Negoi]=
(foto), care s-a [colit la Ia[i (a f=cut liceul Negruzzi [i facultatea
de Chimie) >>Odat= cu moartea sa, anul trecut, s-a ales praful
[i de cercetarea polar= >>Paginile 8-9

ALERT+ MAXIM+. Antrax,
la 15 kilometri de Ia[i
● „Buba neagr=”, cum este cunoscut
popular antraxul, a fost semnalat= la
Voine[ti, la dou= stâni ●Animalele bol-
nave au fost t=iate [i mâncate ● Veteri-
narul a fost anun]at abia dup= ce boala 
s-a extins ● Institu]iile statului sunt
\n alert= dar, inexplicabil, au ]inut totul
la secret ● Cazul de la Voine[ti
seam=n=, ca dou= pic=turi de ap=, cu cel
de la Dag`]a unde, acum c`teva luni,
carnea de la o vac= turbat= a ajuns \n far-
furiile mai multor ]=rani ● Pagina 5
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sunt GRATUITE DEZASTRU
Ne-am f=cut de r`s 

p`n= [i \n Antarctica
● Persoanele fizice pot
publica anun]uri \n edi]ia
tip=rit= a 7est cu ZERO lei
[i ZERO bani ● Nu mai
exist= niciun fel de tarif, in-
diferent de rubrica \n care
vre]i s= apar= anun]ul
dumneavoastr= ● Proce-
dura e una extrem de
simpl=: cump=ra]i ziarul
7est, decupa]i talonul de
la pagina 16, \l completa]i
cu anun]ul dumneavoastr=
[i apoi \l depune]i la una
din cele peste 60 de
tonete, r=sp`ndite \n tot
ora[ul, care primesc
taloanele 7est ● Ca s= fie
c`t mai clar, lista celor
peste 60 de chio[curi o
g=si]i tot \n pagina 16 
● Mai simplu de-at`t nu
se poate!

Bonus de senza]ie:

anun]urile vor fi publicate, 

ABSOLUT GRATUIT, [i pe

www.7est.ro

TALONUL |N PAGINA 16



0908 reportaj

Rom`nia se afl= \n grupul select al statelor ce de]in o baz= proprie de cercetare la Polul Sud. Din p=cate, ne-am f=cut de r`s [i acolo: baza rom`neasc= a fost abandonat= [i
australienii ne-au reparat, voluntar, stric=ciunile

Teodor Negoi]= (foto stanga) a murit anul trecut la v`rsta de 64 de ani. El a reluat tradi]ia lui Emil Racovi]= (dreapta), alt
explorator, n=scut la Ia[i

Istoricul sta]iei
Sta]ia Law-Racovi]= se afl= la 13.352 km de Bucure[ti, distan]= aeri -
an=, [i este amplasat= pe dealurile Larsemann, o zona stâncoas=. 
|n apropiere, la aproximativ doi kilometri se mai afl= sta]ia Zhong
Shan sau Muntele Chinez [i la un kilometru distan]=, sta]ia Progress II
a Rusiei. Accesul se face \n principal cu transport naval, tip sp=rg=tor
de ghea]=, cu elicopterul sau navele de debarcare ale sta]iilor vecine.
|n anul 1987 Australia a construit sta]ia Law pe actualul amplasa-
ment, fiind folosit= de echipe de cercetare pentru perioada de var=
polar=. Australienii au recunoscut programul ambi]ios de peste 17 ani
al cercet=torului Teodor Negoi]= [i au decis s= transfere României
sta]ia Law, aceasta numindu-se acum Law – Racovi]=, dup= numele
primului explorator, Phillip Law, care a cercetat dealurile Larsemann,
Antarctica de Est, [i a lui Emil Racovi]=, primul biolog din lume care a
cercetat via]a \n Antarctica, \n cadrul expedi]iei Belgica (1897 - 1899).
Rom`nii au primit, simbolic, de la australieni cheia bazei \n februarie
2006. Acela a fost [i momentul c`nd australienii ne-au donat sta]ia. 

Baza Law-Racovi]=

de Radu }u]uianu

Omul de [tiin]= Teodor Ne go -
i ]= ne-a l=sat o mo[tenire fabu-
loa s=, singura baz= româneasc= de
cercetare din Antarctica. Austra li -
e nii ne-au oferit-o cadou, statul
român nu a dat doi bani pe ea, iar
actualii administratori priva]i nu
mai [tiu cum s= continue expe di -
]iile polare. Prin compara]ie, gu-
ver nul de la Sofia \[i finan]eaz=
sta]ia cu 300.000 euro anual.

Baz= donat=
|n 2006, australienii au cedat
Funda]iei Antarctice Române,
condus= de Teodor Negoi]=, una
dintre bazele lor de cercetare de
pe coasta de est a Antarcticii. La

semnarea acordului de donare a
fost prezent [i un ambasador al
României, ceea ce i-a f=cut pe
australieni s= cread= c= statul ro -
mân devine administrator al sta -
]i ei Law-Racovi]=. De fapt, succe-
sul \n negocierile cu australienii
se datoreaz= str=daniilor unui
singur om, cu ini]iativ= privat=,
exploratorul Teodor Negoi]=. Pa-
siunea lui pentru cercetarea po la -
r= a fost impresionant=. Dorin]a
lui ca românii s= cerceteze re gi u -
nea Polului Sud \n compania na -
]i unilor de prestigiu a fost atât de
mare \ncât i-a convins pe austra -
lieni s= ajute ]ara noastr= s= \[i
exercite dreptul de a explora
[tiin ]ific sau sportiv Antarctica,
drept consfin]it prin Tratatul An -
tarctic pe care ]ara noastr= l-a
semnat \n 1971.

Institutul SRL

Institutul Român de Cercet=ri
Polare a fost \nfiin]at \n 1994 ca
institu]ie privat= [i \nregistrat ca
SRL. Teodor Negoi]= a pledat dese-
ori pentru preluarea Institutului de
c=tre Guvern sau Academie, la fel
cum s-a \ntâmplat \n restul statelor
din Europa, inclusiv \n Rusia, Ucra i -
na sau Bulgaria. Academia Român=
a invocat num=rul mic de cer ce t= -
tori [i s-a ]inut departe de Institu-
tul SRL. |nainte s= moar= subit anul
trecut, Teodor Negoi]= afirma c= \n
România exist= destui cercet=tori,
peste 20, interesa]i de Antarctica.
Din vânzoleala balcanic= despre
cine ar fi mai potrivit s= continue
cercetarea româneasc= asupra mi-
croorganismelor [i polu=rii \n extre -
mul sudic, australienii au \n]eles, \n

limita bunului sim], c= guvernul
român administreaz= baza. A[a ar fi
fost normal. Dar nu \n Rom`nia.
A[a c= baza a fost l=sat= de iz-
beli[te. 

Cur=]= al]ii
Pe 17 februarie
2 0 1 2 ,
www.antarc-
tica.gov.au, site
guvernamental, a
publicat un arti-
col de jurnal de-
spre tre cerea a
patru cercet=tori
austra lieni prin
baza Law-
Racovi]=, un de au cur=]at zona. „Am
urcat pe dealurile Larsemann. Acum
câ]iva ani unul dintre modulele
sta]iei Law-Racovi]= a explodat

spulberat de vânt, iar resturile s-au
\mpr=[tiat prin \mprejurimi. A durat
pân= când gunoaiele au fost colec-
tate. Am g=sit patru buc=]i la mai

mul]i kilometri
de sta]ie”, scriau
austral ieni i .
|ntre ]i ne rea [i
cur=]area bazei de
cercetare pre  s u -
pune ca o echi p=
de explo ratori
ro mâni s= ajun -
g= acolo, frec -
vent, \ns= ul-
tima expe di]ia a
lui Negoi]= a
avut loc \nainte

de 2010. Dup= moartea lui, pe 23
martie anul trecut, nici o expedi]ie
româneasc= nu a mai pornit spre
sta]ia Racovi]=.

Pasiune polar=

Teodor Negoi]= s-a n=scut \n
1947 \n S=scut, Bac=u, unde a [i
\nchis ochii. La Ia[i, a absolvit Facul-
tatea de Chimie Industrial= [i a lucrat
ca chimist. |n 1995 a devenit primul
român care a atins Polul Nord, iar din
2006 a condus prima sta]ie ro mâ -
neas c= permanent= de cercetare [i ex-
plorare din Antarctica. Despre baza
Law-Racovi]=, exploratorul Teodor
Negoi]= declara: „Dup= mai bine de
100 de ani, l-am readus pe Racovi]= \n
Antarctica. Cea mai mare satisfac]ie
din cariera mea am avut-o când am
preluat baza de la australieni. Am fost
atât de emo]ionat atunci, c= nici nu
puteam semna“. Emo]iile sale nu au
\nduplecat birocra]ia [i iner]ia aca-
demic= din România. Dac= pe la 1900
savantul Emil Racovi]= se \ntorcea din

expedi]ia \n Antarctica [i devenea
fondator de universitate la Cluj, iar
mai apoi era pus pre[edinte al Acade-
miei Române, \n zilele noastre,
Teodor Negoi]= a murit zb=tându-se
pe la por]ile Guvernului [i Academiei
Române. 

Mo[tenire
Exploratorul a l=sat \n urm= un
institut administrat de so]ie, care
nu d= declara]ii presei, [i condus de
nepotul s=u, Daniel Iftimescu, vi-
cepre[edinte, care vrea timp s= se-
lecteze foto gra fiile din arhiv= [i s=
r=spund= la \ntre b=ri despre impor-
tan ]a cercet=rii ro mâ ne[ti \n
Antarctica. „Acum a[tep t=m decizia
unor importante insti tu ]ii din ]ar=
pentru constituirea unei co misii in-
terdisciplinare, comisie din care

sper=m s= f a cem parte. |ntrucât nu
ne-am planificat o expedi]ie \n acest
an, nu v= putem oferi informa]ii su-
plimentare legate de posibile ac-
tivit=]i de cercetare antarctic=. Din
p=cate, acum nu-mi permite timpul
s= adun informa]iile necesare”, a
r=spuns prin email
vicepre[edintele
Iftimescu, care nu
a ajuns niciodat=
\n Antarctica.
„Am participat
al=turi de unchiul
meu la organizarea
expedi]iilor”, a completat Iftimescu.
Pe site-ul Institutului românesc,
www.polar-institute.ro, lipsesc in-
forma]ii despre expedi]ii, echipa ac-
tual=, galeria foto etc. Pe site-ul in-
stitutului bulgar, www.bai-bg.net,
aceste informa]ii sunt disponibile \n

englez= pentru oricine-i curios. 

Ceart= ca la u[a iglului
„Cât priveste o eventual= co-
laborare cu cercet=toarele care l-au
\nso]it pe unchiul meu \n Antarc-

tica, ru g= min -
tea noas tr=, es te
s= evita]i acest
lucru, mo tivul
fiind gravele
prejudicii de
imagine pe
care una dintre

ele (Florica Topârceanu) le-a adus
institu]iei noastre [i, implicit, ac-
tivit=]ii unchiului meu. Sub aparen-
tul interes pentru cercetarea antarc-
tic=, aceast= persoan= este preocu-
pat= doar de poleiala propriei statui,
ajutat= de imensa [ans= pe care a

avut-o”, a spus vicepre[edintele If-
timescu. 
Trei români au ajuns \n Antarctica
[i nici acolo nu s-au \n]eles cum s=
\[i \mpart= laurii victoriei, succes
datorat \n mare parte sprijinului
chinez [i rusesc, noi neavând vase
adecvate sau bani pentru a pl=ti
transportul aerian. Vicepre[edintele
Ifrimescu a explicat ”isprava” f=cut=
de Florica Topârceanu: ”[i-a permis
s= dea un articol \n pres=, retras \n
ultimul moment, conform c=ruia
baza româneasc= din Antarctica s-ar
fi \nchis, lucru total neadev=rat. V=
imagina]i ce impresie [i-ar fi f=cut
colegii australieni la aflarea acestui
lucru!”. Deschis= sau nu, cert este c=
pentru moment, nici un cercet=tor
român nu mai pl=nuie[te s=
porneasc= spre baza de la antipozi.

Sp=rg=torul de ghea]= Aurora Borealis este ultimul proiect la care Institutul
Rom`n de Cercetari Polare a participat alaturi de alte organiza]ii reprezent`nd 
10 na]iuni europene. Din 2010, Germania nu mai sprijin= proiectul, iar construc]ia
celui mai performant sp=rg=tor a devenit incert=. Rom`nia ar fi avut rolul s=
construiasc= o parte din componente 

România de la Polul Sud
a fost l=sat= de izbeli[te

2000
a fost anul \n care Teodor
Negoi]= a beneficiat de onoa -
rea de a avea cuvântul de de-
schidere, cu ocazia „Tratatului
Antarctic“ desf= [u rat la Londra,
\n fa]a a 43 de ]=ri

„Frigul \]i \nghea]= 
ochii când clipe[ti”
Pe 1 septembrie 2012, ziarul britanic Daily Mail publica m=rturiile [i
fotografiile buc=tarului de la sta]ia permanent= a Marii Britanii \n
Antarctica. Buc=tarul Dubber (foto dreapta sus) g=te[te masa de
cinci ori pe zi pentru cei 14 membri ai echipei, [i are nevoie de ins -
pi ra]ie pentru a nu r=mâne f=r= alimente. Cel mai apropiat magazin
se afl= la aproape 3.000 km peste ocean, \n Chile. ”Dac= ie[i afar=,
chiar pentru câteva secunde, trebuie s= por]i ochelari de protec]ie,
altfel frigul \]i \nghea]= ochii când clipe[ti”, spune buc=tarul. De trei
ani de când lucreaz= la sta]ia de cercetare, Dubber \ncaseaz= un
salariu de 38.000  euro anual. ”Iarna antarctic= \ncepe din februarie
[i ]ine pân= \n decembrie. Pân= acum am \ndurat 100 de zile de
\ntuneric total [i temperaturi de minus 50 grade. Când bate vântul,
sim]i cu 20 de grade mai pu]in”, m=rturise[te buc=tarul Dubber, 
fotograf \n timpul liber.

1 decembrie 
este Ziua Antarcticii, aceea[i
cu Ziua na]ional= a României


