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Proces Verbal
Conform articolului 16 din statutul Asociaþiei Astroclubul Bucureºti, adunãrile generale reprezintã organul suprem de conducere, acestea având loc în preajma echinocþiului de
primãvarã.
În seara zilei de 20 martie 2001 la ora 19 în sala de vizionãri a Observatorului
Astronomic ,,Amiral Vasile Urseanu" al Muzeului Municipiului Bucuresti a avut loc adunarea
generalã la care au participat membrii Asociaþiei Astroclubul Bucureºti ºi o parte din cursanþii
lecþiilor de astronomie.
Membrii prezenþi ai clubului au fost urmãtorii : Erika Lucia Suhay, Monica Ciobanu,
Mariana Tulbure, Toma Manciu, Constantin Opriºanu, Armand Constantin, Laura Unci, Zoltan
Deak, Dan Stãnescu, Dragoº Braºov, Adrian ªonka, Valeriu Tudose, Mihai Dascãlu, Radu
Gherase, Marian Coman, ªtefan Cãlin.
Ordinea de zi a fost urmãtoarea:
1.
2.
3.
4.

Dare de seamã asupra activitãþii pe perioada 21 martie 2000 - 20 martie 2001.
Modificãri intervenite în organele de conducere.
Prezentarea activitãþilor membrilor Astroclubului Bucureºti pe anul 2001.
Primiri de noi membri.

Notã (referitor la articolul “Corespondenþã din Mexic” din Bolidul no. 08):
Independent de voinþa autorului, adresa de web specificatã la sfârºitul corespondenþei,
conþinând imagini din Mexic, nu mai este valabilã. Urmãtoarea adresã este acum accesibilã:
http://euroeclipse99.tripod.com/mexico/index.htm

Redactori:
Adrian ªonka
Valeriu Tudose
Zoltan Deak

sonkab@yahoo.com
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Adunarea generalã a început cu comemorarea ing. Vladimir Boico - preºedinte de onoare al
Astroclubului care a decedat la data de 27 ianuarie 2001. Preºedinta Asociaþiei Astroclubul
Bucureºti, Erika Lucia Suhay a evocat viaþa ºi activitatea astronomicã a lui Vladimir Boico - unul din
cei mai de seamã astronomi amatori ai României, iar Dragoº Braºov, preºedintele Asociaþiei
Astronomice Urania, a prezentat un montaj video cu vizita lui Vladimir Boico la Cercul de
Astronomie al Palatului Naþional al Copiilor efectuatã cu o zi înaintea Eclipsei totale de Soare din 11
august 1999. Cu aceastã ocazie a discutat cu elevii Cercului de Astronomie, povestindu-le
momente semnificative din viaþa de astronom amator ºi a asistat la instalarea instrumentelor
astronomice ºi la ultimele pregãtiri în vederea vizionãrii celui mai important eveniment astronomic
al sfârºitului de mileniu. Aceastã vizitã a fost organizatã de coordonatorul Cercului de Astronomie
de la Palatul Naþional al Copiilor profesor Mariana Tulbure ºi de inginer Dragoº Braºov. A fost ultima
sa vizitã la un observator astronomic. Funcþia de preºedinte de onoare al Astroclubului Bucureºti a
devenit vacantã prin decesul lui Vladimir Boico pentru care s-a þinut un moment de reculegere.

Dare de seamã asupra activitãþii pe perioada 21 martie 2000 - 20 martie 2001
Erika Lucia Suhay - în calitate de preºedinte, Zoltan Deak - în calitate de reprezentant al
comisiei de cenzori ºi Adrian ªonka - casier, au prezentat activitatea Astroclubului din ultimul an pe
domeniile principale - activitãþi în domeniul astronomiei ºi probleme administrative ale clubului
(cotizaþii, balanþa financiarã, inventar). Preºedinta Erika Lucia Suhay a punctat câteva momente
mai deosebite ale activitãþii Astroclubului:
1. În zilele de 21-23 aprilie 2000 a avut loc la Institutul Astronomic al Academiei sesiunea de
comunicãri ºtiinþifice "Astronomia Româneascã în pragul secolului XXI" ºi cu acest prilej s-a
organizat o secþiune specialã pentru "Didactica astronomicã ºi astronomia de amatori" unde au
participat ºi membri ai clubului: Mariana Tulbure, Zoltan Deak, Toma Manciu, Erika Lucia Suhay,
Dragoº Braºov.
2. O acþiune care a prezentat interes a fost pregãtirea primului lot de elevi participanþi la
Olimpiada Internaþionalã de Astronomie - Zelenciuc 2000 - membrii Astroclubului oferindu-se sã
efectueze pregãtirea în mod gratuit. Acþiunea s-a soldat cu un eºec.
3. În perioada 23-30 septembrie 2000 a vizitat România omul de ºtiinþã francez de origine
românã Jean Dragesco. De remarcat cã toþi membrii Astroclubului au avut întrevederi cu distinsa
personalitate, având lungi convorbiri ºi schimburi de pãreri în domenii de interes comun. Întreaga
activitate s-a finalizat cu întâlnirea de la Palatul Naþional al Copiilor dintre prof. Jean Dragesco,
membrii Astroclubului, membrii Asociaþiei Astronomice Urania ºi elevii Cercului de Astronomie.
4. Pe data de 22 decembrie 2000 a avut loc la Palatul Naþional al Copiilor "Sãrbãtoarea
Solstiþiului de Iarnã" organizatã de cãtre Cercul de Astronomie unde membrii clubului Mariana
Tulbure, Mihai Dascãlu, Erika Lucia Suhay au susþinut comunicãri.
5. În ziua de sâmbãtã 10 martie 2001 membrii clubului au participat la transportarea donaþiei
Vladimir Boico (cãrþi de specialitate, bibliotecã, instrumente astronomice ºi accesorii, colecþie de
timbre). Menþionãm ajutorul deosebit acordat de domnul Gheorghe Cohal, care a fãcut numeroase
drumuri cu maºina proprie pentru transportul donaþiei.
6. Cursul de Astronomie organizat anual de Asociaþia Astroclubul Bucureºti pentru tineretul
capitalei interesat de cunoºtinþe despre Univers are loc în fiecare marþi la ora 19 ºi 30 min. În acest
an activitatea didacticã a fost deosebit de intensã, lectorii tineri fiind deosebit de apreciaþi de cãtre
cursanþi.
7. Menþionãm cu felicitãri deosebite "Bolidul" publicaþie a Asociaþiei Astroclubul Bucureºti, în
format electronic, care apare pe Internet, pe pagina Web a clubului, administratã de Alin Þolea.
Redactori: Adrian ªonka, Zoltan Deak ºi Valeriu Tudose.

8. Din activitatea publicisticã a membrilor clubului menþionãm articolul din ziarul
"Tribuna Învãþãmântului" autori Mariana Tulbure ºi Erika Lucia Suhay ºi articolele trimise
pentru Almanahul Astronomic autori: Mihai Dascãlu, Mariana Tulbure, Erika Lucia Suhay.
9. Eclipsa totalã de Lunã din 9 ianuarie 2001 a fost un eveniment astronomic care a
verificat maturitatea tineretului din Astroclub, de remarcat existenþa unei echipe de ordine, a
unui numãr mare de instrumente pe terasa astronomicã, s-au fãcut fotografii, s-a filmat
eclipsa, s-au dat explicaþii competente publicului.
10. Asociaþia Astroclubul Bucureºti este menþionatã începând din acest an în Pagini
Aurii în urma intervenþiei preºedintelui Asociaþiei Astronomice Urania.
11. Subliniem perfecta înþelegere dintre angajaþii Observatorului Astronomic "Amiral
Vasile Urseanu" ºi membrii clubului în asistarea pe terasa astronomicã a publicului vizitator.
12. O recunoaºtere internaþionalã a Astroclubului Bucureºti s-a realizat prin invitaþia
venitã din partea Uniunii Internaþionale a Astronomilor Amatori cãtre doamna preºedinte
Erika Lucia Suhay de a primi funcþia de consilier în cadrul respectivei asociaþii secþiunea
europeanã ºi secþiunea mondialã.
În concluzie, în acest an activitatea în ansamblu nu a suferit o diminuare, cum era de
aºteptat dupã eforturile depuse la Eclipsa totalã de Soare din 11 august 1999 ci din contra
este caracterizatã de o constanþã plinã de seriozitate.
Apoi, domnul Zoltan Deak a prezentat activitatea comisiei de cenzori în perioada
martie 2000 - martie 2001 iar domnul Adrian ªonka în calitate de casier a prezentat încasãrile
clubului pe perioada mai sus amintitã.

Modificãri intervenite în organele de conducere
Prin dispariþia lui Vladimir Boico funcþia de preºedinte de onoare a Asociaþiei
Astroclubul Bucureºti a devenit vacantã. Ca urmare s-a propus de cãtre preºedintele Erika
Lucia Suhay condidatura profesorului Jean Dragesco, savant francez de origine românã.
Jean Dragesco a fost ales în unanimitate preºedinte de onoare al Astroclubului Bucuresti,
urmând ca ulterior sã i se cearã acceptul.
- Mandatul de preºedinte are o duratã de 4 ani. În funcþia de preºedinte a fost
reconfirmatã Erika Lucia Suhay.
- În funcþia de secretar a fost reales în unanimitate Mihai Dascãlu.
- În funcþia de casier a fost reales în unanimitate Adrian ªonka.
La propunerea doamnei preºedinte s-a înfiinþat funcþia de secretar ºtiinþific pentru o mai bunã
organizare a clubului.
- În funcþia de secretar ºtiinþific a fost ales în unanimitate Zoltan Deak.
- În comisia de cenzori au fost realese în unanimitate Andreea Niculae ºi Laura Unci. Al
treilea membru a fost ales în unanimitate Cãlin ªtefan.
Având în vedere creºterea numãrului de cãrþi ºi instrumente astronomice prin donaþia
Vladimir Boico, doamna preºedinte Erika Lucia Suhay a propus înfiinþarea unor comisii
conduse de douã persoane care sã se ocupe de buna gestionare ºi organizare a
instrumentelor ºi cãrþilor existente.
- Astfel, Biblioteca Astroclubului va funcþiona cu douã secþiuni, dupã cum urmeazã:
secþiunea reviste ºi secþiunea cãrþi. Bibliotecari ai secþiunii reviste au fost realeºi în
unanimitate Zoltan Deak ºi Adrian ªonka. Bibliotecari ai secþiunii cãrþi au fost aleºi în
unanimitate Dan Stãnescu ºi Mihai Dascãlu.
- Situaþia instrumentelor astronomice va fi reglementatã de cãtre cei doi secretari ai
clubului, Mihai Dascãlu ºi Zoltan Deak care se vor ocupa de gestionarea ºi împrumutarea
instrumentelor astronomice.

Domnului Matei Silviu i s-a retras calitatea de membru al Astroclubului Bucureºti cu
unanimitate de voturi pentru ºi o abþinere ca urmare a faptei sãvârºite în seara zilei de 29
septembrie 2000 când a încercat sustragerea de bunuri aparþinând Observatorului
Astronomic "Amiral Vasile Urseanu", respectiv marea oglindã de 450 mm ºi cele douã oglinzi
secundare aferente construite de Ioan Zeidel. Dealtfel, cum reiese ºi din procesul verbal
întocmit la data de 3 octombrie 2000, domnul Matei Silviu ºi-a pierdut calitatea de membru al
Astroclubului conform articolului 12 din statut.
Doamna Monica Ciobanu a propus ca o parte din cãrþile donate de Vladimir Boico sã fie
oferite Institutului Astronomic al Academiei Române.
Domnul Zoltan Deak, în calitate de bibliotecar al secþiunii reviste a adus la cunoºtiinþa
membrilor noul regulament privind împrumutarea revistelor clubului; acesta stipuleazã
obligaþia membrilor care doresc a împrumuta reviste sã aibã cotizaþia plãtitã la zi.
De asemenea, a urmat o propunere din partea secretarului ºtiinþific, prin care membrul
doritor de a folosi un anumit instrument astronomic sã completeze un formular tip în care se
vor evidenþia: perioada împrumutãrii, scopul, starea instrumentului ºi va întocmi un raport
lunar de observaþii.
O altã propunere venitã din partea lui Zoltan Deak se referã la demararea unei acþiuni
pe termen lung numitã ,,Biblioteca publicã prin E-Mail" ce ar necesita achiziþionarea unui
aparat scanner cât ºi crearea unei baze de date mai voluminoase.
Secretarul Asociaþiei Astroclubul Bucureºti Mihai Dascãlu a propus mãrirea cotizaþiei
lunare de la 5.000 la 10.000 lei, motivând cã la o taxã de doar 5.000 lei clubul nu-ºi poate
exercita menirea de a-ºi ajuta membrii - suma strânsã astfel fiind extrem de micã. Cu trei
voturi împotriva ºi restul pentru s-a votat majorarea cotizaþiei la 10.000 lei / lunã.
Preºedintele a prezentat în continuare spre dezbatere problema cererii domnului Cãlin
Niculae de a primi din partea clubului douã filme foto - contravaloare a serviciilor aduse
asociaþiei. Concluzia celor prezenþi a fost cã Astroclubul nu datoreazã nimic domnului Cãlin
Niculae care ºi-a prezentat doleanþele retroactiv.
Pentru eficientizarea întrunirilor sãptãmânale de marþi seara, s-a votat, la propunerea
lui Mihai Dascãlu, ca acestea sã aibe loc între orele 19-19.30, urmând sã se discute
problemele curente ºi sã se poarte ecusoane care desemneazã calitatea de membru al
Astroclubului.
În continuare Zoltan Deak a citit propunerea lui Alin Tolea (membru al Astroclubului,
acum în S.U.A.) ca în memoria lui Vladimir Boico telescopul de 200 mm ºi colecþia de cãrþi
donate sã primeascã numele de telescopul Boico respectiv colecþia Vladimir Boico.

Primiri de noi membri
În cadrul adunãrii generale au fost admiºi noi membri ai Astroclubului dupã cum
urmeazã:
Gheorghe Cohal - membru al ASFAN ºi specialist în filmãri video astronomice - realizãri:
Eclipsa de Soare 11 august 1999, Eclipsa de Lunã 9 ianuarie 2001, filmãri la planete, etc invitat special în Astroclub de cãtre preºedinta Erika Lucia Suhay ºi urmãtorii cursanþi, tineri
pasionaþi de astronomie: Alexandru Cohal, Maximilian Teodorescu, Daniel Incze, Delia
Viºanu, Simona Pop, Ruxandra Popa, Teodorian Irimia, Mircea Stanciu, Florian Tudor, Daniel
Andrei, Ivo Dinev, Teodora Miclea.
data: 20 martie 2001

Dascãlu Mihai - secretar

Astroclubul Bucuresti

REGULAMENT DE ÎMPRUMUT

A

În conformitate cu hotãrârea adunãrii generale a Astroclubului Bucureºti din 20 martie 2001 prin acest act se
stabilesc urmãtoarele condiþii de împrumut a instrumentelor din dotarea asociaþiei noastre:

1. se pot împrumuta instrumente de orice tip dar numai de cãtre acei membri care au respectat toate obligaþiile faþã de asociaþie (cotizaþie la zi, prezenþã lunarã, participare la activitãþile comune, etc.).
2. termenele de împrumut se vor respecta cu stricteþe ºi sunt urmãtoarele:
- pentru observaþii obiºnuite 1 (una) lunã cu drept de prelungire cu câte încã o lunã de maximum trei ori.
Necesitã aprobarea comitetului de avizare.
- pentru programe de observaþii 3 (trei) sau 6 (ºase) luni în funcþie de necesitãþile celui ce împrumutã ºi
de evaluarea importanþei lor de cãtre comitetul de avizare. Durata de împrumut de 3 luni poate fi
prelungitã cu câte trei luni de maximum douã ori. Durata de împrumut de 6 luni poate fi prelungitã cu
maximum 6 luni. Se clasificã ca programe de observaþii acele observaþii care necesitã urmãrirea sistematicã ºi pe o perioadã îndelungatã a unor fenomene astronomice (ex.: activitatea solarã, stele
variabile, comete, asteroizi, s.a.m.d.).
Comitetul de avizare este constituit din secretarul ºtiinþific ºi secretarul Clubului care vor face recomandarea
împrumutului ºi preºedintele Clubului care va da avizul favorabil prin semnãturã ºi ºtampilã. Avizul de prelungire
a termenelor o va face numai preºedintele, prin semnãturã ºi datã.
3. prelungirea termenelor de împrumut se va face numai pe baza unui raport de activitate asupra observaþiilor
efectuate cu instrumentul împrumutat.
4. este obligatorie completarea tuturor rubricilor fiºei de împrumut.
5. în cazul în care instrumentul împrumutat este înapoiat deteriorat, parþial sau total, fãcând astfel imposibilã sau
foarte dificilã utilizarea lui în continuare se vor lua urmãtoarele mãsuri de cãtre comitetul de avizare: membrului
Clubului i se va suspenda dreptul de împrumut ºi va fi obligat la suportarea cheltuielilor necesare înlocuirii
instrumentului sau reparãrii acestuia pânã la aducerea lui în parametrii iniþiali (cei de dinaintea împrumutãrii lui).

B

În conformitate cu hotãrârea adunãrii generale a Astroclubului Bucureºti din 20 martie 2001 se stabilesc
urmãtoarele condiþii de împrumut a revistelor ºi cãrþilor din biblioteca asociaþiei noastre:

1. se pot împrumuta reviste ºi cãrþi de orice fel dar numai de cãtre acei membri care au respectat toate obligaþiile
faþã de asociaþie (cotizaþie la zi, prezenþã lunarã, participare la activitãþile comune, etc.).
2. se pot împrumuta acasã maxim 3 reviste pe termen de o lunã.
3. se pot împrumuta acasã maxim 2 cãrþi pe termen de o lunã.
4. nerespectarea termenelor de împrumut sau deteriorarea publicaþiilor atrage dupã sine pierderea dreptului de
a împrumuta. În cazul nerestituirii publicaþiei membrul Clubului este obligat sã achite contravaloarea acesteia la
preþ actualizat stabilit de cãtre responsabilii secþiunilor de revistã ºi carte.

Data: 10 aprilie 2001
Secretar ºtiinþific
Zoltan Deak

Secretar
Mihai Dascãlu

Preºedinte
Erika Lucia Suhay

Astroclubul Bucuresti

FISÃ DE ÎMPRUMUT
Se completeazã de cãtre cel ce împrumutã:

Numele:
Tip de observaþii:

Prenumele:
obiºnuite
program

Scopul programului:

Mã angajez sã respect condiþiile din regulamentul de împrumut ºi termenul de
predare.
Semnãtura

Se completeazã de cãtre comisia de avizare:

Instrumentul împrumutat:
Data împrumutului:
Perioada: 1 lunã
Prelungire:
3 luni
6 luni
Starea instrumentului la împrumut:
Secretar

Secretar ºtiinþific

Semnãturile celor ce recomandã:
Avizul de împrumut al preºedintelui:
(ºtampila este obligatorie)

Se completeazã de cãtre comisia de avizare:

Data înapoierii instrumentului:
Starea instrumentului la înapoiere:
Observaþii:
Secretar ºtiinþific
Semnãturile celor ce au primit:
(ºtampila este obligatorie)

Secretar

Preºedinte

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

22 0 54.078
21 25 42.202
20 37 38.523
19 35 6.625
18 23 18.512
17 14 39.982
16 18 55.308
15 37 26.433
15 7 15.151
14 45 2.863

-24 58 41.73
-22 14 19.64
-17 32 27.66
- 9 57 39.77
+ 0 2 5.93
+ 9 35 5.73
+16 25 14.49
+20 39 41.99
+23 13 32.07
+24 48 55.79

Hour Equat. coord.(RA and DEC)
(UTC) h m s
d ' "

22-May-01
23-May-01
24-May-01
25-May-01
26-May-01
27-May-01
28-May-01
29-May-01
30-May-01
31-May-01

Date

Ephemerides prediction

13.1
12.5
11.8
11.1
10.7
10.8
11.2
11.8
12.3
12.8

Mag
97.4
105.2
115.8
129.1
141.6
145.9
142.1
136.2
130.9
126.5

Elong
(deg)
79.5
72.3
62.3
49.4
37.3
33
36.5
41.9
46.7
50.5

-51.8
-43.4
-31.1
-14.2
6.2
25.8
41
51.7
59.1
64.4

Phase Glat
(deg) (deg)

http://hamilton.dm.unipi.it/cgi_bin/neodys/neoibo
Data calculated for Yerkes Observatory
1999 kw4 _ This Near Earth Object will become easily visible toward the
end of May.

Credit: Near Earth Objects _ Dynamic Site

NEODyS: 1999KW4 Ephemerides
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1.021
1.0257
1.0302
1.0345
1.0387
1.0426
1.0464
1.05
1.0534
1.0566

R
(AU)

0.0555
0.0464
0.0388
0.0337
0.0324
0.0352
0.0414
0.0497
0.0592
0.0694

Delta
(AU)

-7.3719
-10.1823
-13.8202
-17.2683
-18.2911
-16.0093
-12.3247
-9.0424
-6.6324
-4.9577

1.9962
3.461
5.9387
9.0356
10.3479
8.3767
5.4288
3.2793
1.998
1.2596

App mo t(deg/d)
RA
DEC

124.2
130.7
139.6
150.7
160.8
93.9
83.1
81.1
78.7
76.3

PA

