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Subiect:  ALASKA EXPEDITION 2017 începe astăzi, 18 iulie!  

Documente  

atașate:  

Înregistre video și fotografii transmise de expediționara 

Giorgiana SASCĂU, studentă anul II la Universitatea 

Ecologică din București, membră a CNCA 

 

 

 

 

Stimaţi colegi,  

 

 Azi, 18 iulie 2017, e o zi specială, cu o dublă semnificație:   

 Azi se împlinesc 5 ani de la data desfășurării ședinței organizată de conducerea Academiei Române, care a 

condus, două luni mai târziu, la înființarea Comisiei Naționale pentru Cercetări Antarctice (CNCA). 

 Ca eveniment dedicat acestor 5 ani, azi a început ALASKA EXPEDITION 2017, organizată de Universitatea 

Ecologică din București prin colegii noștri din CNCA, Lector Dr. Marosy Zoltan și studenta expediționară Giorgiana 

Sascău. Traseul expediției este în principal naval, de la Vancouver la Seward și retur, de-a lungul Coastei Oceanului 

Pacific printre ghețari și lacurilor glaciare, dar și cu stații pentru exporarea și cercetarea biodiversității.  

 Proiectul de explorare și cercetare ALASKA EXPEDITION 2017 este coordonat de Universitatea Ecologică din 

București în colaborare cu CNCA din Academia Română, Universitatea Politehnica București, Hofigal, Quantum 

Therapy, Keshe Foundation Romania, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Institutul de Virusologie „Ștefan S. 

Nicolau”, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Patologiei și Științelor Medicale „Victor Babeș” din 

București, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” din București.    

 Principalele obiective ale proiectului constau în: studiul biodiversității sub aspectul vulnerabilității la schimbare 

și al conservării vieții, investigarea prezenței particulelor similare virusurilor (VLP) în lacurile glaciare, cercetări privind 

cristalizarea substanțelor coloidale în câmp magnetic terestru sub-arctic, monitorizarea câmpului electromagnetic generat 

de aparatura de bord a navei maritime, evaluarea răspunsurilor de adaptare ale organismului uman la ansamblul de 

condiții caracteristice zonei explorate.         

 Expediția se efectuează la inițiativa și pe cheltuiala expediționarei Giorgiana Sascău, prin dedicația sa profundă 

pentru explorarea și cercetarea mediului polar și sub-polar, în care a activat 15 ani, în mare parte ca director de operațiuni 

pe nave de croazieră. Vă prezentăm atașat înregistrarea video și instantaneele fotografice pe care Giorgiana ni le-a 

transmis astăzi, 18 iulie 2017, la plecarea în expediție din portul Vancouver.  

 Să-i urăm „Drum bun!” și succes în realizarea obiectivelor expediției, iar noi să fim alături de ea cu gândul pe tot 

traseul expediției!   



 





 

 

 





 


