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 Secretariatul Biroului Executiv al CNCA are onoarea şi privilegiul de a vă transmite 
felicitarea primită de la Secretariatul Executiv al SCAR, care ne aduce aproape universul 
antarctic printr-un superb aisberg, ales - parca anume pentru noi, chiar din zona Golfului 
Prydz al Antarcticii de Est, în care este situată Baza Law-Racovita-Negoita.  

 „LA MULŢI ANI şi cât mai multe şi fructuoase realizări în domeniul cercetărilor 
antarctice!” – ne transmite Ambasadorul României în Antarctica, Dr. Gabriel Brănescu. Ca o 
sugestivă comparaţie pentru cei care doresc sa-şi satisfacă curiozitatea de a şti ce poate fi o 
vară din Antarctica faţă de iarna noastră din România, Gabriel ne arată prin intermediul 
fotografiei ataşate, cum a petrecut în aer liber, în Antarctica, sărbătoarea Anului Nou 2015.  

E uimitor să afli că mai cald a fost în Antarctica decât în România cea geroasă la 
trecerea în Noul AN 2015. Îi mulţumim lui Gabriel şi îi dorim succes în misiunea sa nobilă, 
de membru al echipei ANARE 2014-2015.  

Mulţumim tuturor celor care ne-au transmis felicitări cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi 
a intrării în Noul An 2015. Începem Noul An 2015 cu cele mai sincere gânduri de mulţumire 
şi preţuire, pentru toţi cei care au sprijinit şi sprijină activitatea CNCA, şi cu mari speranţe 
pentru realizarea armonioasă a obiectivelor propuse în expediţiile antarctice şi promovarea pe 
scară largă a cercetărilor antarctice în România.  

Iar dacă Secretarul Ştiinţific al Biroului Executiv al CNCA a fost uneori mai ferm sau 
prea ferm, luaţi aceasta ca pe o datorie pe care a înţeles să şi-o îndeplinească în conformitate 
cu principiile SCAR şi recomandările ATCM, spre binele tuturor.   

LA MULŢI ANI 2015 !          
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