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În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a CNCA, 
Art. 6.4. - CNCA susţine participarea specialiştilor români în expediţii ştiinţifice, la 

simpozioane şi alte tipuri de întruniri ştiinţifice naţionale şi internaţionale, dedicate cercetărilor 
antarctice.  

Art. 6.6. -   CNCA asigură legătura cu organismele similare din celelalte Părţi ale Tratatului 
Antarctic.   
 
 Se aduce la cunoştinţa membrilor şi colaboratorilor CNCA că ANARE (Australian National 
Antarctic Research Expedition) 2014-2015 are în echipa sa un membru român, în persoana ofiţerului 
de aviaţie – meteorolog, Gabriel Ionel Brănescu la Staţia CASEY din Antarctica de Est.  

Gabriel a fost declarat admis ca meteorolog şi expediţionar în cadrul ANARE 2014-2015, în 
urma a 6 luni de pregătire fizică, de supravieţuire, pregătire psihologică şi de specialitate, care au avut 
loc la centrul AAD (Australian Antarctic Division) din Kingston, Tasmania - Australia şi în urma 
testelor medicale şi de aptitudini. Misiunea sa la Casey - Antarctica a început la 11 noiembrie 2014 şi 
se va încheia la 15 martie 2015.  
 În onoarea sa, este organizată o Seară Românească la Casey – Antarctica. Evenimentul va 
avea loc mâine seară - 6 decembrie 2014 şi va fi dedicat Zilei Naţionale a României. Se va arbora 
steagul românesc şi Gabriel va face o prezentare despre România. Va cânta 3 melodii româneşti şi se 
va servi o cină cu bucate tradiţionale româneşti. Gabriel îi va invita pe colegii săi australieni să 
danseze cu el o sârba românească.  

Gabriel salută din Antarctica comunitatea ştiinţifică din România, implicată în domeniul 
antarctic, şi va deschide luni, 8 decembrie 2014, lucrările Workshop-ul Polar al CNCA din Bucureşti, 
împreună cu Şeful Staţiei Casey, Domnul Bill de Bruyn (poliţist de carieră), prin mesajul intitulat 
simbolic „Bună ziua din minunata Antarctica”.  Gabriel va fi cu toată inima alături de noi la 
Workshop prin lucrarea pe care ne-a transmis-o în rezumat cu titlul “Sprijin meteorologic în misiunile 
ANARE 2014/2015, Studiul Salturilor Hidraulice la Staţia Casey, Antarctica”.     
 Vă invităm să faceţi cunoştinţă cu Gabriel citind documentul ataşat.  
 Decembrie 2014 - LA MULŢI ANI ROMÂNIA! LA MULŢI ANI ANTARCTICA!  
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