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ASOCIAȚIA ASTRONOMICĂ SIRIUS
Înființare: Organizaţia a fost înfiinţată la data de 20 septembrie 2001, iar personalitatea
juridică a fost obţinută la 27 noiembrie 2001. Numărul membrilor fondatori: 94.
Tipul asociaţiei: persoană juridică română, cu activităţi non-profit şi non-politice, ce reuneşte
astronomi amatori din judeţul Vaslui şi diverse regiuni ale României. Activitățile vizează trei
direcții principale: Astronomie, Protecţia Mediului, Promovarea principiilor UNESCO.
Afiliere: Asociaţia Astronomică „Sirius” este afiliată Federaţiei Române a Asociaţiilor,
Centrelor şi Cluburilor UNESCO (FRACCU) din anul 2004.
Membri de Onoare: doctor în astronomie Harald Alexandrescu (2001 - 2005), doctor în
astrofizică Fănel Donea, doctor în astrofizică Alina Donea / Australia (2005 – 2021).
Consiliul Director: este compus din 9 membri – președinte, vicepreședinte, secretar, contabil,
coordonatorii departamentelor (ştiinţific, tehnic, administrativ, cultural, relații internaționale)
Scopul şi obiectivele Asociaţiei Astronomice SIRIUS (AAS) situează organizaţia în rândul
ONG-urilor de şi pentru tineret: Facilitarea colaborării între astronomi profesionişti, astronomi
amatori, educatori şi profesionişti din domeniul comunicării.
Membri: Organizaţia are în momentul de faţă membri activi în judeţele Vaslui, Iaşi, Cluj,
Bacău, Neamţ, Braşov, Suceava, Giurgiu, Buzău, Constanța, municipiul Bucureşti. O parte dintre
membri activează în diverse domenii în Franţa, Italia, Dubai, China, Norvegia, Irlanda de Nord,
Anglia, Germania, Elveţia, Spania.
Grupul țintă: Copii, elevi din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, studenţi, tineri cu
diverse preocupări sunt îndrumaţi în procesul de redescoperire a locului nostru în Univers, prin
explorarea cerului şi în antrenarea lor într-o competiţie a descoperirii magiei spaţiului cosmic. Prin
activităţile desfăşurate, atât membrii AAS, cât şi publicul larg, devin conştienti de impactul
astronomiei şi al altor ştiinţe fundamentale asupra vieţii de zi cu zi şi înţeleg modul în care
informaţia ştiinţifică poate contribui la consolidarea unei societăţi mai bune.
Principalele programe și proiecte derulate: „Priviti cerul instelat!”, „Frumuseţea cerului
nocturn”, „Spaţiul cosmic - o permanentă provocare”, „Curs de iniţiere în Astronomie şi
Astrofizică”, „Fenomene astronomice în actualitate”, „Conservarea patrimoniului arhitectural
astronomic”, „Cariera de astronom”, Concursul Național „Excelența în astronomia de amatori”,
Concursul Regional „Luceafărul”, Editarea revistei „Paşi spre infinit” și Suplimentului ASTROART.
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Rezultate: Rezultatele pe care le-au obținut membrii AAS pe parcursul anilor, s-au
concretizat în numeroase distincţii și premii naţionale şi internaţionale, dintre care menționăm:
cinci medalii de argint, două medalii de bronz şi menţiune la Olimpiadele Internaţionale de
Astronomie şi Astrofizică; 98 titluri de Laureat la Concursul Internaţional prin Corespondenţă
,,Green Planet” Moscova: 2004, 2006, 2008, 2009, 2010-2018; Nominalizare la Concursul
Internaţional ,,Astrofotograful Anului 2010; Premii I la Concursul Naţional de Astronomie ,, Sub
cerul astral al Deltei”, Premiul I la Concursul Naţional de Astronomie ,,Bucovina priveşte cerul”;
Premiul I la Concursul Naţional ,,Equinox” Suceava; Premiul I la Concursul / Expoziţia Natională
,,Eu şi Universul”; Diploma şi titlul de Laureat la etapa naţională a concursului ,,Reviste Scolare”;
Premiul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO pentru revista ,,Paşi spre infinit”;
Certificat acordat de Uniunea Astronomică Internaţională pentru contribuţia adusă la succesul
Programului ,,Anul Internaţional al Astronomiei 2009”, Diploma de Excelenţă pentru contribuţia
la Programul ,,Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic”; Nominalizare a observatorilor de
meteori la Organizaţia Internaţională de Meteori ( IMO); Certificate de participare la campania
de căutare asteroizi / Astronomers Without Borders și International Astronomical Search
Collaboration: un asteroid descoperit în 2020, 16 descoperiri preliminare în 2021; Certificate de
participare la Consursul Cassini – om de știință pentru o zi / NASA și ESA: Premiul II (Ada Rotaru,
Ilinca Teodorescu) și Mențiuni; Certificate de participare la proiectul internațional
ERATHOSTENE 2020 (cel mai bun rezultat al determinării razei terestre – elevul Cristian
Silvestru); Premiul I la Concursul Național ,,Călătorie printre stele”; Certificate de participare la
proiectul internațional ,,Moon Camp” 2021.
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DUPĂ 20 DE ANI...
prof. Ioan ADAM,
preşedinte Asociaţia Astronomică SIRIUS

Celebrăm în septembrie 2021 împlinirea a 20 de ani de la înființarea Asociației
Astronomice SIRIUS. Cei 94 de membri fondatori, am pornit pe drumul activităților
nonformale pe 20 septembrie 2001, conștienți că organizația nou înființată trebuie să răspundă
nevoii de adevăr, obiect al științei, dar și nevoii de frumos, obiect al artei.
Necontestata moștenire cultural - științifică lăsată de cei din trecutul mai apropiat sau
mai îndepărtat al omenirii, este îmbogățită mereu de activitatea celor care au un interes comun
pentru Astronomie și Astrofizică. Printre ei se numără și tinerii astronomi amatori și
profesioniști, care, individual sau în echipă, participă la derularea unor proiecte internaționale.
Astronomia este un subiect atractiv pentru educație. Ea este asociată cu fascinația
necunoscutului și a inaccesibilului, dar folosește instrumente, concepte și perspective din
diferite științe fundamentale, precum matematică, fizică, chimie, biologie. De aceea,
Astronomia poate fi utilizată pentru introducerea științelor în rândul tinerilor și pentru a le
spori interesul pentru studii ulterioare în această direcție.
La o întrebare de genul „Cât de departe este galaxia X?”, dorim să găsim cât mai repede
un răspuns. Pentru aceasta, urmează o investigație care ia forma observațiilor sau
experimentelor, sau poate fi mai mai mult teoretică. Apoi urmează o examinare atentă a datelor
obținute și procesul se încheie cu o interpretare a acestui material, sperând să producă
răspunsul la întrebarea pusă și, de asemenea, rezultând cunoștințe noi, interesante. Foarte des,
această nouă cunoaștere duce la formularea de idei noi și întregul ciclu reîncepe. Procesul
științific este tipic pentru științele de bază care studiază mediul înconjurător. Astronomia este
una dintre acestea, dar este oarecum specială, deoarece majoritatea obiectelor studiate de
astronomi sunt atât de departe încât nu ne putem aștepta să le vizităm în vreun viitor previzibil.
Astfel, observațiile la distanță joacă un rol extrem de important în astronomie. Cele mai multe
cunoștințe pe care le avem acum despre spațiul enorm care ne înconjoară, au fost obținute prin
programe de observații minuțioase de multe generații de astronomi.
Cu toate acestea, de la începutul erei spațiale, am început, de asemenea, să explorăm
unele dintre planete, sateliții acestora, unii asteroizi și comete din Sistemul Solar prin
intermediul navelor spațiale. Această tehnică denumită observație in situ (la fața locului), ne-a
oferit informații extrem de importante despre aceste obiecte cerești.
***
AAS a oferit sprijin de-a lungul celor 20 de ani de activitate, tuturor celor care manifestă
deschidere spre acest domeniu fascinant al cunoașterii, Astronomia. Sunt foarte puțini tineri
cărora nu le place să vorbească despre stele, planete, supernove, sateliți, comete și asteroizi.
Astronomia atrage copiii și tinerii spre științe! Prin activitățile realizate, copiii descoperă că
Astronomia ne-a schimbat modul în care înțelegem lumea înconjurătoare, ne dă posibilitatea
să privim în trecut, dar, în același timp, impulsionează viitorul omenirii.
Să nu uităm că toate culturile antice au căutat imagini pe cer, folosind stelele ca o pânză
pentru povestiri, iar în spatele fiecărei constelații este o poveste, un mit. Elevii care participă la
cursul de astronomie oferit de AAS, realizează că nu există o modalitate mai bună de a învăța
cu adevărat astronomie, decât aceea de a observa direct cerul nocturn, cu ochiul liber sau cu
ajutorul instrumentelor optice. Orice copil își dorește să devină astronaut și să pășească pe
tărâmuri necunoscute din Universul apropiat sau îndepărtat. Să-i ajutăm să-și urmeze visul…
Pentru realizarea acestui deziderat, în toamna anului 2019 are loc schimbarea sediului
asociației de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad la Școala Gimnazială „Episcop Iacov
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Antonovici” Bârlad. Ținând cont și de modificările în componența Consiliului Director, au fost
efectuate demersuri la Judecătoria Bârlad pentru actualizarea Actului Constitutiv și Statului
AAS.
Colaborarea organizației cu Școala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici Bârlad
(Scoala Generală Nr.8) exista chiar de la înfiinţarea asociaţiei în 2001. Datorită implicării în
proiectul asociaţiei de introducere de către MEC în calendarul concursurilor şcolare a
Olimpiadei Naţionale de Astronomie, a unor cadre didactice de la această instituţie de
învăţământ de prestigiu, în special profesorii Liviu Captarencu şi Viorica Captarencu, Bârladul
a dat primii olimpici naţionali şi internaţionali la Astronomie şi Astrofizică. Elevii Nicu-David
Şerban şi Vlad-Dumitru Mărgărint au participat la stagiile de pregătire organizate de AAS,
activităţi incluse începând cu anul şcolar 2002-2003 în cadrul Centrului de Excelenţă pentru
Astronomie. Prima ediţie (oficială) a Olimpiadei de Astronomie s-a desfăşurat în 2003 la Liceul
Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, elevul Nicu-David Şerban obţinând Premiul I la categoria
juniori. În acelaşi an, în urma demersurilor efectuate de preşedintele AAS, România a
participat pentru prima oară la Olimpiada Internaţională de Astronomie (aflată la a VIII-a
ediţie), organizată la Stockholm (Suedia). Experienţa dobândită l-a condus la evoluţii foarte
bune la categoria seniori: Medalia de argint la Olimpiada Internaţională de Astronomie, ediţia
a IX-a, Ucraina, 2004, Medalia de argint la Olimpiada Internaţională de Astrofizică, ediţia I,
Thailanda, 2007, Menţiune la Olimpiada de Astronomie prin Corespondenţă, Rusia.

Performanţa la această prestigioasă competiţie, a fost continuată de elevul VladDumitru Mărgărint care a obţinut mai multe premii naţionale şi a adus României două medalii
la Olimpiadele Internaţionale de Astronomie şi Astrofizică: argintul în 2009 (Iran) şi bronzul
în 2010 (China). Vlad era o prezenţă constantă la olimpiadele internaţionale. Interesul deosebit
pentru disciplinele ştiinţifice, eforturile depuse şi tenacitatea, au condus la includerea sa în
Lotul Național de Fizică în clasele a XI-a şi a XII-a, o premieră pe atunci în judeţul Vaslui.
Elevul Alexandru Vătămanu (şef de promoţie al Şcolii Nr.8), a dovedit pasiune pentru
Astronomie şi Astrofizică, fiind premiat în fiecare an la etapa naţională a acestei olimpiade,
Concursul Naţional „Sub cerul astral al Deltei”, Concursul Regional „Junior Astronomer
Rangers” şi nominalizat cu rapoarte de observare la Organizaţia Internaţională de Meteori. În
anul 2018, a fost selectat să participe la un proiect special: o Şcoala de Vară pentru elevi de
clasa a X-a și a XI-a din România, cu potențial academic, care provin din familii cu venituri
modeste, dornici să experimenteze o săptămână de activități multidisciplinare alături de
universitari, profesioniști și studenți din Oxford. Selecția a ţinut atît de performanțele
academice, cât şi implicarea în activități extra-curriculare, perseverența și motivația fiecărui
aplicant. În perioada 14 aprilie – 12 mai 2020, a participat cu rezultate deosebite în cadrul
echipei SIRIUS, alcătuită din 6 tineri, la Campania de căutare asteroizi, organizată de
Astronomers Without Borders și International Astronomical Search Collaboration.
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Rezultate deosebite au obţinut elevii acestei şcoli: Elena-Eugenia Onose, Alexandru
Vătămanu, Marcel Onose, la diverse ediţii ale Concursului Naţional „Sub cerul astral al Deltei”,
desfăşurat la Tulcea şi Concursul Naţional „Marin Dacian” de la Gura Humorului, jud.
Suceava, ambele concursuri fiinf nominalizate în Calendarul Activităţilor Extraşcolare al
MEC.
De-a lungul timpului, cadre didactice şi elevi ai Şcolii 8 Bârlad au participat la
programele şi proiectele noastre și au susținut financiar asociația, contribuind la atingerea
principalelor obiective ale Asociaţiei Astronomice SIRIUS, organizaţie situată în rândul ONGurilor de şi pentru tineret: prof. Adrian Profir, prof. Edit Croitoru, prof. Liviu Captarencu,
prof. Viorica Captarencu, prof. Cornel Pleșu, prof. Ioan Țicău, P.I.P. Florentina-Iuliana
Agavriloaei, prof. Mihai Boholțeanu, prof. Culiță Stănescu, prof. Necula Eduard.
Datorită sprijinului deosebit primit din partea conducerii Școlii Gimnaziale „Episcop
Iacov Antonovici”, prof. Mariana Balan – Director şi prof. Georgel Bradu – Director adjunct,
precum şi a Primarului Municipiului Bârlad – Dumitru Boroş şi Viceprimarului – Roxana
Miron-Feraru, asociaţia beneficiază începând din august 2019 de un sediu modern, cu o dotare
de excepţie realizată prin derularea proiectului „Creşterea performanţei în activitatea
Asociaţiei Astronomice SIRIUS prin realizarea unui laborator de astrofizică”, cu sprijinul
Primăriei Bârlad şi omului de afaceri Constantin Duluţe. Putem astfel aprecia faptul că AAS și
Școala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici”au trecut de la colaborare, la parteneriat public
– privat.
***
În plan național, ne putem mândri de succesul demersurilor pentru introducerea
Olimpiadei Naționale de Astronomie în calendarul olimpiadelor școlare, realizarea unor
activități vizând susținerea comunității astronomilor amatori și profesioniști care activează în
cadrul unor Asociații, Cluburi, Societăți Științifice, Cercuri de astronomie, planetarii,
observatoare astronomice și institute de cercetare: Simpozionul „Educația și Astronomia în
mileniul III” (9 ediții în Calendarul MEC), organizarea la Bârlad a două ediții ale ONAA (2003
și 2008), organizarea unor concursuri precum „Proiecte de astronomie”, „Excelența în
astronomia de amatori”, Concursul Național „Visând la aștri” (9 ediții în Calendarul MEC),
Concursul Regional (9 ediții în Calendarul MEC), Concursul Regional „Luceafărul”,
Concursul Internaţional de Eseuri pentru elevi „Aspecte cosmogonice oglindite în literatura
românească şi universală” și a participat la derularea unor proiecte educaționale cu partenerii
din Bârlad și din țară:
* Societatea Științifică ORION Tulcea, Palatul Copiilor Tulcea / Concursul Național „Sub
cerul astral al Deltei” (Sulina - Tulcea), Tabăra Națională „Sub cerul astral al Deltei”
(Sulina), Concursul Regional „Junior Astronomer Rangers” (Măcin), Expoziția / Concurs
„Eu și Universul” (Tulcea);
* Planetariul Suceava, Societatea Științifică Cygnus / Festivalul Astronomic Nopți de Perseide
(Horodnic de Jos), Concursul Național Bucovina privește cerul (Suceava), Concursul
Regional Equinox (Suceava), concursul Regional INVENTICA (Suceava), Colocviul
Naţional de Fizică „EVRIKA! – CYGNUS” (Bârlad, 2006);
* Părintele Mihail Milea și consilierul județean Gheorghe Petcu / Școala de vară „Mai aproape
de natură” (Bisoca, jud. Buzău și Maliuc, jud.Tulcea);
* Platforma „GRAI ROMÂNESC” / Tabăra Internaţională „GRAI ROMÂNESC LA
PORŢILE DELTEI” 2017 (Maliuc, jud. Tulcea);
* Societatea Română pentru Astronomie Culturală / Conferința Națională SRPAC, Concursul
de astronomie „Ioan Curea”, Revista online „Astronomie”;
* CN „C.Negruzzi” Iași / Participare la Simpozionul Național „Educația și Astronomia în
mileniul III”, Participare la Colocviul Național de Fizică „Evrika-Cygnus”, Proiectul
„Experimente de astrofizică”;
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* Observatorul „Vasile Urseanu” București / Întâlniri bianuale ale coordonatorului instituției,
dr. în astronomie Harald Alexandrescu cu elevi și cadre didactice din Bârlad (luna mai și
luna decembrie), Publicarea unor articole în revista „Pași spre infinit”, Excursie tematică la
observator cu elevi de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad;
* Palatul Național al Copiilor București / Concursul Naţional de Fotografie
„ASTROFOTOGRAFIA ÎN EXPLORAREA UNIVERSULUI”;
* Planetariul Constanța; *Asociația Română pentru Educație prin Astronomie (A.R.E.A.);
*Societatea Astronomică Română de Meteori; *Asociația pentru Studiul Fenomenelor
Aerospațiale Neidentificate România; *Universitatea „Al.I.Cuza” Iași; *Observatorul
Astronomic Cluj-Napoca; *Cercul de Astronomie ,,Quark” Roman;
* SC Medsoft SRL Bârlad /Sprijinirea realizării site-ului asociației;
* Muzeul „Vasile Pârvan” / Proiectul „Planetariu Bârlad, diversificarea ofertei turistice în
zona transfrontalieră Vaslui – Soroca”;
* Centrul „Mihai Eminescu” Bârlad / manifestarea „Imagistica astralã din poezia lui Mihai
Eminescu”, Expoziție stradală cu lucrări de artă fotografică și plastică în cadrul
Programului „Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic”, Conferința cu tema „Gânduri
despre o amintire. Harald ALEXANDRESCU”;
* Asociația Alegria (Florești, jud. Cluj) / Derularea proiectului „Călători în Sistemul Solar”;
*Astroclubul Vega (Huși, jud. Vaslui);
* Federația Română a Asociațiilor, Cluburilor și Centrelor UNESCO; *Comisia Națională a
României pentru UNESCO;
* Fundația CORONA Iași / „Controlul poluării mediului în regiunea de graniţă România –
Republica Moldova”; „Consolidarea Centrului regional de resurse pentru ONG-urile de
mediu”;
* Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară Filiala Iaşi / „Pro-Acţiune pentru Mediu
– campanie de educaţie de mediu în regiunea România –Moldova”;
* Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui, în parteneriat cu Asociaţia ECOVAS Vaslui –
România şi Asociaţia Obştească „Cutezătorul”, din Făleşti – Republica Moldova /
„Management comun România – Republica Moldova pentru protecţia calitãţii aerului“ș
* Agentia de Protecţia Mediului Vaslui; *Clubul Copiilor „Spiru Haret” Bârlad; *Biblioteca
Municipală „Stroe S. Belloescu” Bârlad; *Cercul Militar Bârlad; *Liceul Teoretic „Spiru
Haret” Tulcea; Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Tulcea; *Liceul Tehnologic „Henri
Coandă” Tulcea; *Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad; *Liceul Teoretic „Cuza Vodă”
Huși, Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir; Huși; *Școala Generală Nr.1 Bârlad; *Școala
Generală Nr.2 Bârlad; *Școala Generală Nr.5 Bârlad; *Școala Generală Nr.8 Bârlad;
*Școala Generală Nr.9 Bârlad; *Școala Generală Nr.10 Bârlad; *Școala Generală Nr.11
Bârlad; *Școala Generală Nr.1 Zorleni;
* Casa Corpului Didactic Vaslui.
***
În cadrul activităților de promovare a principiilor UNESCO, membri ai organizației
activează în cadrul Comisiei Eco-Sirius și Cercului de meșteșuguri „Să redam tradiția!”.
Proiecte derulate: „Natura, prietena mea”, „Ecoturism, turism cultural şi turism rural”,
„Monitorizarea biologică a pârâului Valea Seacă”, „Verificarea calităţii apei potabile în diverse
regiuni din judeţul Vaslui”, Participare la școlile de vară AAS.
***
În plan internațional, membrii AAS au participat activ la principalele evenimente:
Anul Internațional al Astronomiei, Luna Mondială a Astronomiei, Săptămâna Mondială
a Spațiului Cosmic, Asteroid Day, Concursul Internațional prin Corespondență organizat de
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All-Russian Children Ecological Movement „Green Planet”, INFN-LNF International
Masterclass in Modern Physics, ediția I și ediția a III-a.
La prima ediție din februarie 2011 a manifestării coordonate de cercetătorul Cătălina
Oana Curceanu, a participat eleva Bianca-Amelia Bălan, elevă în clasa a XII-a la Liceul
Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, membră a Asociației Astronomice SiRIUS, în urma
selecției realizată prin intermediul Concursului Național de eseuri „Fizica în următorii 100 de
ani”.
Frascati National Laboratories (LNF) din Nazionale Istituto di fisica Nucleare (INFN),
Frascati (Roma) Italia, a organizat în perioada 4 -7 februarie 2013 a treia ediție Masterclass
Internațional în Fizica modernã – „Fizica în secolul
21”. La acest eveniment au participat 43 de elevi ce
provin din diverse tãri europene, selectați pe baza
activitãților și rezultatelor obținute în domeniul
științific. Dorel Tãtaru și Rãzvan Cristian Popa, doi
elevi în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Mihai
Eminescu” din Bârlad, membri ai Asociației
Astronomice SIRIUS și profesorul îndrumãtor Ioan
Adam, au participat la un program care a cuprins
prelegeri de fizicã modernã și aplicațiile sale în
societate, o lucrare de laborator din domeniul fizicii
cuantice – Experimentul Planck, precum și vizitarea
unor laboratoare (analiza datelor privind radiațiile X) și instalații speciale (acceleratorul de
particule DAFNE, detectorul de particule KLOE, detectorul ultracriogenic rezonant de unde
gravitaționale NAUTILUS). Legãtura dintre fizicã, astronomie si astrofizicã fiind foarte
strânsã, cursurile au evidentiat faptul cã Fizica (Fizica particulelor elementare, Fizica cuanticã,
Relativitatea specialã, Relativitatea generalã, Electromagnetismul) se ocupã atât de infinitul
mic (nucleoni), cât si de infinitul mare (galaxii). Am avut ocazia sã constat cã mulți români
lucreazã la Frascati National Laboratories (LNF) din Nazionale Istituto di fisica Nucleare
(INFN), Frascati (Roma) Italia, institutie de prestigiu pe plan mondial. Acest Masterclass va
stimula și mai mult tinerii pentru a contribui la progresul cunoașterii.
În anul 2013, AAS a răspuns la Apelul de propuneri pentru proiecte al Uniunii
Astronomice Internaționale – „Astronomia pentru copii și școli” (Task Force 2) pentru a fi
implementate în anul calendaristic 2014, elaborând proiectul educațional „Priviți cerul
înstelat!”. Chiar dacă nu a fost finanțată din cauza valorii limitate a fondurilor disponibile,
propunerea a fost considerată de o calitate suficient de înaltă pentru a fi plasată pe lista UAI.
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Primul parteneriat cu instituții din Republica Moldova a fost cu Asociaţia ,,Colaborare’’
din Edineţ (Republica Moldova), în cadrul proiectului „Din nou împreună”. Din 2015 ne
bucurăm de o colaborare deosebită cu Liceul Teoretic „Mihai Marinciuc” Chișinău, Editura
„Lyceum” Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei și Academia de Științe a Republicii
Moldova, prin intermediul prof. Ștefan Tiron, prof. Ion Nacu, director Iurie Miron, Svetlana
Miron, prof. Ion Holban, conf. Dr. Nicolae Secrieru, prof. Iulia Malcoci: Lansarea volumului
ASTRONOMIE tipărit la editura „Lyceum” Chișinău, Vizite tematice la Chișinău, Prezentări
de carte la Biblioteca Municipală „Stroe S. Belloescu” Bârlad.
Asociația are onoarea de a colabora cu personalități științifice din Israel / astrofizician
Harry Minţi, Elveția / cercetător la acceleratorul de particule LHC de la Geneva, dr. în fizică
Adrian Buzatu, Noua Zeelandă / astrobiolog, directorul executiv al New Zealand Astrobiology
Network - Haritina Mogoşanu, Italia / dr. în fizică, cercetător la INFN-LNF, Frascati (Roma)
– Cătălina Oana Curceanu.
În cadrul colaborării cu FRACCU, asociația a fost reprezentată de prof. Ioan Adam la
manifestări internaționale precum Congresul Mondial al Cluburilor UNESCO (Atena, 2007),
Congresul European al Federației Cluburilor UNESCO (Paris, 2008), Congresul European al
Federației Cluburilor UNESCO (București, 2012).
În urma participării la Concursul Internațional prin Corespondență „Green Planet”,
AAS a fost reprezentată în 2004, 2006, 2010, 2011 la Forumul Ecologic Internațional de la
Moscova. de delegații conduse de președintele asociației. Până în 2019, membrii AAS și
reprezentanții partenerilor, au obținut 98 de titluri de LAUREAT (echivalentul Premiului I).
Doi membri ai asociației, elevi la Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu”, au fost
selectați pe baza performanțelor academice și au participat în 2018 (Alexandru Vătămanu) și
în 2019 (Daniel Staicu) la Școala de Vară „Oxford for Romania”.

***
O trecere în revistă a programelor și proiectelor derulate în cei 20 de ani de activitate,
evidențiază faptul că asociația și-a îndeplinit în totalitate scopul și obiectivele:
-Facilitarea colaborării între astronomi profesionişti, astronomi amatori, educatori şi
profesionişti din domeniul comunicării: Simpozionul Naţional „Educaţia şi Astronomia în
mileniul III”, Programul „Priviţi cerul înstelat!”, Proiectul „Editarea revistei Paşi spre infinit”
-Sprijinirea şi îmbunătăţirea educaţiei ştiinţifice în şcolile din judeţul Vaslui: Programul
„Priviţi cerul înstelat!” (nominalizat în programul Uniunii Astronomice Internaţionale),
Proiectul „Spaţiul cosmic - o permanentă provocare”.
Copiii descoperă că Astronomia ne ajută să înţelegem realităţile cotidiene devenite
banale, cum ar fi utilizarea ceasurilor şi calendarelor, că răsăritul şi apusul Soarelui stabilesc
ritmurile noastre de zi cu zi, că trecerea anotimpurilor determină ritmurile noastre anuale, că
acumularea cunoştinţelor de bază din astronomie, permit o mai bună înţelegere a literaturii
clasice care se referă la observaţii astronomice, cosmogonie şi cosmologie (de exemplu,
înţelegerea modului în care Odiseu folosea stelele pentru a naviga - „Odiseia”), că astronomia
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oferă un câmp natural pentru utilizarea matematicii. Elevii aplică matematica la studiul
navigaţiei ambarcaţiunilor antice de navigaţie, la determinarea distanţei până la diferite
corpuri cereşti, dimensiunii şi vitezei acestora. Istoria matematicii este indisolubil legată de
istoria studiilor astronomice. Studiind astronomia, elevii realizează influenţa factorilor cosmici
asupra vieţii terestre şi pot face determinări în „laboratorul ceresc”. Studiul astronomiei oferă
o multitudine de oportunităţi pentru dezvoltarea celor mai diverse aptitudini. Diferitele ramuri
ale astronomiei oferă posibilitatea formării profesionale a forţei de muncă, în prezent şi în
perspectiva deceniilor viitoare.
Un proiect educaţional deosebit de interesant „SĂ DESCOPERIM MAGIA
MATEMATICII” s-a derulat în parteneriat cu Asociaţia Astronomică SIRIUS, în perioada
februarie – iunie 2019 la Şcoala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici” sub coordonarea prof.
Adrian Profir. Acest proiect şi-a propus să conştientizeze elevii şi comunitatea de posibilitatea
îmbunătăţirii vieţii prin valorificarea competenţelor dobândite la orele de matematică, fizică,
geografie, astronomie şi activităţile extraccuriculare ce implică aceste ştiinţe.
-Sprijinirea perfecţionării didactice: Proiectul „Curs de iniţiere în Astronomie şi
Astrofizică”.
Datorită interesului deosebit pentru formarea iniţială în domeniul Astromiei şi
Astrofizicii, au participat la acest proiect de pionierat în România, derulat de Asociaţia
Astronomică SIRIUS în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Vaslui (Director prof. Muza
Maftei), cadre didactice de diverse specialităţi, din Bârlad şi zona Bârlad. Circa 100 de cadre
didactice din județul Vaslui au obţinut certificatul de participare la un modul de 24 de ore, la
diverse stagii din perioada 2007 – 2011. Cursul de iniţiere în Astronomie şi Astrofizică a fost
susţinut de prof. Ioan Adam, formator al CCD Vaslui şi a avut ca scop un rezultat de tip
inovator în dezvoltarea unor competenţe noi – specializarea Astronomie şi Astrofizică.
-Promovarea accesului liber la informaţii generale din domeniul astronomiei: Proiectul
„Frumuseţea cerului nocturn”, Ciclul de conferințe „Astronomia în viața cotidiană”.
În cadrul unor programe precum Luna Mondială a Astronomiei, publicul bârlădean
(tinerii, în special) au beneficiat de activități de prezentare, de observare a unor fenomene
astronomice cu instrumentele din dotarea AAS, precum și de informații incluse în revista „Pași
spre infinit”.
În cadrul Programului „Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic” (Concursul „Să
salvăm planeta”) și Programului „Educația și Astronomia” (Concursul Naţional „Visând la
aştri”), cadrele didactice din Bârlad și din diverse regiuni ale țării, au îndrumat participarea
elevilor cu lucrări ce au impresionat prin prospeţime, culoare, imaginaţie şi optimism.
Lucrările acestor concursuri au fost diferite de celelalte lucrări realizate de obicei de elevi,
deoarece au surprins evenimente cosmice imaginate sau fotografiate, compoziţii având ca
subiect „Universul”, „Planeta Pământ”, fenomene astronomice şi compoziţii cu subiect SF.
-Stimularea interesului publicului larg faţă de rezultatele cercetării din domeniul
astronomiei şi altor ştiinţe înrudite, precum şi faţă de gândirea critică şi procesul cercetării
ştiinţifice ce au dus la aceste rezultate: Proiectul „Fenomene astronomice în actualitate”
-Facilitarea conservării şi protejării tezaurului cultural: Proiectul „Conservarea
patrimoniului arhitectural astronomic”
-Creionarea omului de ştiinţă modern cu scopul consolidării legăturii dintre educaţia
ştiinţifică şi carierele ştiinţifice şi stimularea unei creşteri pe termen lung a numărului de
studenţi în domeniile ştiinţifice şi tehnologice şi a unei atitudini pozitive faţă de o viaţă dedicată
învăţăturii şi ştiinţei: Proiectul „Cariere în domeniul științific”
Dintre factorii care influenţează alegerea carierei, un rol aparte revine școlii / educației
nonformale realizate în cadrul activităților extrașcolare. Cadrele didactice care activează în
cadrul unor asemenea structuri (cerc, asociație, club, centru de excelență), sprijină elevii în
identificarea, dezvoltarea, valorificarea şi promovarea calităţilor şi aptitudinilor proprii,
pentru a fi capabili să se integreze într-o societate aflată în permanentă schimbare. La
terminarea liceului, membri ai asociației și-au continuat studiile în domeniul științific și
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activează în momentul de față în cercetare, învățământul universitar, I.T., medicină, atât în
țară, cât și în străinătate (China, Franța, Germania, Anglia, Italia).
Prin intermediul parteneriatului cu Şcoala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici”
Bârlad, ne propunem să contribuim la stimularea curiozităţii ştiinţifice şi extinderea culturii
științifice în rândul copiilor şi elevilor și să încurajăm educația STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics). Nu putem progresa dacă nu înțelegem lumea din jurul nostru,
dacă renunțăm la curiozitate, dacă înlocuim rațiunea cu dogmatismul și superstiția.
***
Articole și interviuri despre activitatea AAS și materiale realizate de membrii asociației,
au apărut în revista „Știință și tehnică”, Revista de matematică, fizică, informatică, astronomie
editată de Centrul de Excelență - Filiala Bacău, Revista „Cygnus”, „Fizica și tehnologiile
moderne” (Republica Moldova), „Ziarul Științelor”, publicațiile Monitorul, Adevărul,
Obiectiv, Est News, Jurnal de Bârlad, News Vaslui, Radio România Cultural, Radio România
Actualități, Radio Iași, Radio FM Piatra Neamț, Radio VIP, TV Realitatea, TVR Iași, Est 1 TV,
Media TV, Cony Sat Bârlad, site-ul StiintaAzi.ro, site-ul Cony TV Bârlad, rețelele de socializare
Facebook, Linkedin, volumul „Cavalerii poeziei astronomice românești de la începutul
secolului 20”.
***
Prestigiul câștigat de comunitatea bârlădeană prin derularea multor proiecte naționale
și internaționale, rezultatele obținute de copii, elevi și studenți din Bârlad în diverse competiții
regionale, naționale și internaționale, organizarea în fiecare an pentru publicul bârlădean, a
unor sesiuni de observații la fenomene precum eclipsele de Soare și de Lună, tranzitul
planetelor interioare peste discul Soarelui, maximul curentului meteoric Perseide, premiile
obținute de revista semestrială „Pași spre infinit”: Premiul Comisiei Naționale a României
pentru UNESCO, Titlul de Laureat la Concursul Național „Reviste școlare” organizat de MEN,
Titlul de Laureat la Concursul Național organizat de Asociația „Anellise” din Iași, este
evidențiat prin numeroase interviuri la Radio România Actualități, Radio România Cultural,
Radio Iași, Realitatea TV etc.. Astronomi amatori din cadrul AAS sunt înregistrați cu rapoarte
în baza de date a Organizației Internaționale de Meteori și a organizației International
Astronomical Search Collaboration (IASC) prin descoperirea unui asteroid în campania din
2020 și a 16 posibili asteroizi în campania din 2021. Pentru performanțele obținute în activitatea
AAS, președintele AAS a fost numit Consul al Spațiului și desfășoară activități în cadrul
comunității educaționale a județului Vaslui.
***
Astronomia este mai mult decât o ramură a științei moderne: este un simbol al
colectivității și continuității patrimoniului cultural al omenirii. Atunci când un tânăr privește
bolta cerească pentru prima data printr-un instrument astronomic, stelele, Luna și planetele
pot deveni la fel de importante ca și preocupările sale zilnice.
Participarea României la ediţia din 2003 a Olimpiadei Internaţionale de Astronomie
organizată la Stockholm (Suedia), a constituit prima experienţă internaţională din acest
domeniu fascinant al călătoriilor spre cele mai tainice profunzimi ale Universului. Olimpiada
stimulează elevii capabili de performanţă şi poate fi un început în alegerea carierei. Olimpiada
nu este un scop în sine, dar este o şcoală pentru participanţi (unii dintre ei la mai multe ediţii),
o „bornă” care marchează drumul acestor tineri talentaţi şi pasionaţi de astronomie.
Deoarece nu s-a acţionat corespunzător din partea Ministerului Învățământului pentru
asigurarea participării României la Olimpiada Internaţională de Astronomie, Vlad Alexandru
Lazanu (specialist în domeniul I.T.) și Ruxandra Toma (în momentul de față, cercetător la
Institutul Astronomic al Academiei Române), tineri care au activat cu multă pasiune în cadrul
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Centrului de Excelență pentru astronomie de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad şi sau numărat printre laureaţii primei Olimpiade Naţionale de Astronomie (decembrie 2001,
Bacău), considerată însă semioficială!, nu au avut şansa de a participa la OIA din 2002
organizată la Nizhnij Arkhyz (Caucazul de Nord). Din fericire, dr. în matematică VladDumitru Mărgărint (predă în momentul de faţă la Universitatea Americană din Shanghai,
China), a participat cu rezultate deosebite la câteva ediţii ale olimpiadelor din domeniul
astronomiei şi astrofizicii. Iată câteva din exemplele ce privesc promovarea valorilor româneşti,
tineri care şi-au reprezentat ţara la acest nivel internaţional şi au demonstrat talent şi pasiune.
În calitatea de membru al Comitetului pentru Olimpiada Internaţională de Astronomie,
am intervenit la nivelul MECT pentru asigurarea condiţiilor de participare în premieră a
României la etapa internaţională: ediţia a VIII-a organizată de Suedia şi am purtat
corespondenţă cu academicianul Michael Gavrilov (Rusia), Preşedintele Comisiei de
Organizare a Olimpiadei Internaţionale de Astronomie. Deoarece nu s-a acţionat
corespunzător pentru asigurarea participării la Olimpiada Internaţională de Astronomie, a fost
nevoie să solicităm sprijin din partea Guvernului României. Cu o săptămână înainte de
plecarea la OIA, în urma memoriului pe care l-am trimis Primului-Ministru Adrian Năstase,
situaţia a fost deblocată. România a fost reprezentată la OIA 2003, organizată la Stockholm, în
conformitate cu Regulamentul OIA, de un lot restrâns format din 3 elevi (1 elev la categoria
seniori şi 2 elevi la categoria juniori): George-Robert Butunoi, Liceul Teoretic „Mihai
Eminescu” Bârlad, Nicu-David Şerban, Şcoala Nr.8 Bârlad (pregătiţi de prof. Ioan Adam în
cadrul Asociaţiei Astronomice SIRIUS şi Centrului de Excelenţă pentru Astronomie de la
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”) şi Alexandru Drăguşanul, Palatul Copiilor Suceava
(pregătit de prof. Victor Şutac). Am însoţit lotul olimpic care a reprezentat România la această
competiţie, având dezavantajul necunoaşterii tipurilor de subiecte şi lipsei de experienţă. Elevul
George-Robert Butunoi, categoria seniori, a primit o distincţie care evidenţia cel mai bun
rezultat dintre noii participanţi la OIA. În preziua plecării la Stockholm, am primit ajutor
pentru cazare şi asigurarea unor condiţii de participare la OIA din partea doamnei prof. Erika
Lucia Suhay - consilier UAIA şi dr. Magda Stavinschi – director al Institutului Astronomic al
Academiei, precum şi domnului dr. Harald Alexandrescu – directorul Observatorului „Amiral
Vasile Urseanu” pentru activitatea de pregătire a olimpicilor. Demersul început în anul 2000 la
Bârlad în cadrul Simpozionului Naţional „Educaţia şi Astronomia în mileniul III” privind
participarea României la Olimpiada Internaţională de Astronomie, a fost coordonat de un
Comitet pentru Olimpiada Internaţională de Astronomie din care au făcut parte prof. Ieronim
Mihăilă, prof. Erika Lucia Suhay, prof. Ioan Adam şi prof. Victor Şutac.
Cu ocazia desfășurării Olimpiadei Internaţionale de Astronomie de la Piatra Neamţ din
perioada 20-27 octombrie 2019, am fost nominalizat în Comisia centrală de evaluare. La
eveniment au participat peste 150 de concurenţi din 21 de ţări. Academicianul Michael Gavrilov
(Rusia), Preşedintele Comisiei de Organizare a Olimpiadei Internaţionale de Astronomie, a
subliniat pe 20 octombrie 2019 la festivitatea de deschidere a OIA de la Piatra Neamţ, faptul că
nu toţi participanţii la această olimpiadă devin astronomi, dar cei care au concurat la această
competiţie vor fi mereu alături de Astronomie.
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***
Prin intermediul programelor și proiectelor viitoare, ne propunem să contribuim la
stimularea curiozităţii ştiinţifice şi extinderea culturii științifice în rândul copiilor şi elevilor și
să încurajăm educația STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Nu putem
progresa dacă nu înțelegem lumea din jurul nostru, dacă renunțăm la curiozitate, dacă înlocuim
rațiunea cu dogmatismul și superstiția.
Visul elevului Dragoș-Gabriel Csepel de a se întâlni cu cosmonautul Dorin Prunariu a
devenit realitate cu ocazia festivității de premiere din 2021 a Concursului Național „Călătorie
printre stele”!
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AMINTIRI... AMINTIRI !
Vicepreședinte AAS, prof. Maria Giușcă
Există vreun copil care nu visează să fie cosmonaut? În activitatea mea didactică am întâlnit, la
toatele colectivele de elevi, o curiozitate naturală de a afla răspunsuri la întrebări legate de mediul
înconjurător, printre care: Ce sunt constelaţiile și galaxiile?, Cum se naşte o stea?, Ce este un satelit?,
De unde vine Luna?, De ce au loc eclipsele?, Ce sunt stelele căzătoare?, Putem călători până la Soare?
etc.
Pentru a cunoaște Universul într-o cât de mică măsură în cadrul formal, am introdus în
programul copiilor opționalul ASTRONOMIE. Asta chiar dacă directorul școlii de la acea vreme,
profesor de matematică, a încercat să mă determine să schimb obiectul opțional spunând „Ce-i aia
Astronomie”?! Aș fi considerat această propunere o glumă, dacă Astronomia nu ar fi fost trecută în
categoria obiectelor opționale din programa școlară. Ca modalități de lucru am folosit jocul, călătorii
imaginare printre stele, nebuloase și galaxii, povești nebănuite, legende și diverse alte activități practice.
Am pus accent pe observarea săptămânală a cerului, atât vizual, cât și telescopic, dar și în cazul
unor fenomene astronomice deosebite: eclipse de Soare și de Lună, tranzitul planetelor Mercur și Venus
peste discul Soarelui, evoluția cometei Hale-Bopp, diverși curenți meteorici. Deși au fost și întâmplări
neprevăzute (cazul uni copil mușcat de câine) sau observațiile trebuiau realizate la orele dimineții, copiii
nu au renunțat la activitățile respective. Acest lucru demonstreză interesul real al copiilor pentru
misterele Universului. Bucuria mea a fost enormă, scopul a fost atins! Copiii mei privesc cu alți ochi
„Impresionantul Univers... atât de misterios și atât de frumos”.
Am dezvoltat activitățile de astronomie în cadrul structurii intitulate MiniAAS, astfel încât copiii
au beneficiat de participarea la proiecte educaționale naționale cum ar fi: tabere și școli de vară la
Bucșoaia, Bisoca, Maliuc, Tulcea, Sulina, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Concursul
Internațional prin Corespondență „Green Planet” de la Moscova, Concursul Național „Sub cerul astral
al Deltei”, Concursul Regional „Equinox” de la Suceava, Concursul Național de Grafică, Pictură și
Fotografii „Visând la aștri”.
Cei mai îndemânatici și talentați dintre copii au realizat desene, machete, fotografii și creații
literare și au obținut premii naționale și internaționale.
Am amenajat pe holul școlii expoziții cu lucrări de artă plastică și artă fotografică și alte
materiale imagistice specifice domeniului Astronomie. Am beneficiat de materiale primite de la
Asociația Astronomică SIRIUS: binoclu, filtre solare, ochelari de eclipsă, postere, revista „Pași spre
infinit”, atlase și enciclopedii cu tematică astronomică și o mapă tematică de la d-l Valentin Grigore,
președintele SARM.
Anii au trecut și copiii mei nu au renunțat de a face „pași... spre infinit” frecventând avtivitățile
organizate de AAS, participând la Olimpiada de Astronomie și alte concursuri naționale și
internaționale de profil.
Mă mândresc cu rezultatele obținute de elevii mei dintre care amintesc: Ovidiu-Florin Vasluianu
și Alexandru Costache, premiați la etapa națională de Astronomie și incluși în lotul olimpic lărgit pentru
Olimpiada Internațională de Astronomie - Școala
Nr.11 Bârlad; Diana Scîntei, Karina-Maria Tatu,
Adriana Broștic, Ramona Liță - Școala Nr.11 Bârlad;
Ionuț Apur, Bogdan Vameșu, Paula şi Bianca Roiu Școala Pârvești, comuna Costești; Rebeca Popa,
Ricardo Popa - Școala Nr.2 Bârlad; Roxana Nistor,
Lăcrămioara Țiplea, Alexandra Ciobanu - Școala
Rădești, comuna Costești.
Ei
sunt
LAUREAȚI
la
Concursul
Internațional „Green Planet”.
Doresc din suflet o activitate bogată a
Asociației Astronomice SIRIUS în continuare și
multe, multe realizări!
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UN PARTENERIAT ȘI O PRIETENIE!
prof. Niculae Dobrescu,
președinte Societatea Științifică ORION Tulcea
Totul a început în anul 2001 la concursul „Inventica” desfășurat la Suceava, coordonat de
domnul prof. Victor,Șutac – președintele Societății Științifice CYGNUS, unde la secțiunea de
Astronomie, desfășurat la planetarium, domnul Dimitrie Olenici a prezentat cerul boreal, după care
a urmat un concurs pe categorii de vârstă. La acest concurs a participat și un echipaj coordonat de
domnul prof. Ioan Adam, președintele Asociației Astronomice SIRIUS Bârlad, membru în juriul
concursului. Acesta e momentul de început al unei colaborări frumoase, fructuoase și de lungă
durată.
Sub semnul parteneriatului am colaborat împreună cu domnul prof. Ioan Adam la
organizarea și desfășurarea unor concursuri din seria „Educația și Astronomia în mileniul III”. Din
anul 2006 împreună sub semnul aceluiași parteneriat, am colaborat la proiectarea, desfășurarea și
diseminarea unui concurs cu temă astronomică „Sub cerul astral al Deltei”, cu desfășurare la Sulina
/ Tulcea, în iulie 2007. În fiecare an trebuia să obținem de la MEC acceptul pentru desfășurarea
acestuia și introducerea lui într-un calendar specific.
De la bun început noi ne-am propus ca obiectiv principal realizarea unor deprinderi în
astronomia de amator, observația fiind principala „țintă” a acestui concurs. Dar nu am neglijat nici
pregătirea teoretică sau prezentarea artistică prin astrofotografie, prelucrare computerizată,
desene, machete, etc.. Toate pe aceeași temă, cerul astral!
Fiecare ediție a adus un plus în pregătirea elevilor formându-i în special pentru viață și, în
unele cazuri, pentru profesie. Elevii participanți erau din toate ciclurile școlare: primar, gimnazial
și liceal. Deplasările spre și de la Sulina s-au realizat cu vaporul de pasageri sau cu catamaranul.
Durata unei călătorii varia între 2 și 4 ore, dar participanților nu li s-au părut obositoare, fiind o
adevărată plăcere de a vedea Delta în adevărata ei splendoare.

La începutul fiecărei ediții se organiza deschiderea festivă a activității, cu prezentarea
echipelor de concurs, de unde erau și cine le coordona. Tot în prima zi, seara, se organiza o ședință
tehnică pentru a stabili subiectele, pentru a anunța/discuta programul de desfășurare, pentru a
informa participanții unde se vor ține probele de concurs – cele teoretice în sălile liceului „Jean
Bart” Sulina, iar cele practice în curtea taberei unde eram cazați, sau chiar pe plaja Sulina.
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În prima zi se organiza o expoziție cu fotografiile, desenele, picturile și machetele, care scoteau
în evidență activitatea de club a fiecărei echipe.
Tipul de concurs care se desfășura în fiecare an era după cum am menționat mai sus, atât
teoretic prin teste grilă și printr-un test observațional. Testul grilă se elabora după o tematică bine
pusă la punct de la începutul anului școlar. Numărul de subiecte și gradul de dificultate varia în
funcție de nivelul de pregătire al elevilor - începători, avansați sau performanță - juniori mici (cls.
III-V) și juniori mari (cls. VI-IX) și seniori (cls. X-XII). Model ales de la olimpiadele școlare în
astronomie, dar nu la nivelul acestora, subiectele erau axate mai mult pe practica observațională,
decât spre cele teoretice.
În același context și testul observațional era ajustat după modelul olimpiadelor naționale, dar
după cum am menționat, nu neglijam nivelul de pregătire al elevilor, astfel încât cei prezenți să
deprindă cât mai mult utilizarea și lucrul cu telescopul pentru o observație cât mai riguroasă.
La fiecare ediție s-au adăugat noi module de lucru/examinare, de petrecere a timpului liber,
în așa fel încât elevii participanți să rămână cu unele noțiuni utile și să plece cu amintiri frumoase!
Contribuția domnului prof. Ioan Adam la organizarea și desfășurarea fiecărei ediții a fost
deosebită, prin jurizarea riguroasă și nepărtinitoare, astfel fiecare și-a dat seama de lacunele pe
care le avea în pregătirea teoretică și observațională.
Cerul a oferit la fiecare ediție un spectacol deosebit, poluarea luminoasă fiind redusă, cu o
definiție de invidiat!

În primele ediții, o probă practică a fost aflarea coordonatelor locului, atelier de lucru pe
plajă. Aceasta se realiza cu un „gnomon” (o stadie de 1 m), a cărei umbră trebuia măsurată
permanent, iar din măsurători aflându-se ora la care Soarele avea înălțimea maximă pe cer. Din
aceste date se determinau coordonatele locului de observații. Pentru proba de pe plajă, s-a introdus
și proba de determinare a diametrului Soarelui, propusă și coordonată de domnul prof. Ioan Adam.
La aceste activități au fost surprinse și unele evenimente astronomice unice, cum ar fi eclipsa
partială de Soare din 01 august 2008.
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La ediția din 2009 s-a introdus și o probă de relalizare site-uri web, cu/fără temă astronomică,
la care participau cei care erau interesați în realizarea acestora și în care era prezentată o anume
activitate sau proiect.
Pe lângă activitățile stricte de concurs s-au organizat jocuri pe plaja de la Sulina s-au
activități de vizionare a unor filme specifice, discutarea unor proiecte cu temă astronomică,
prezentări ale unor teme de cercetare.

Chiar dacă preocupările copiilor au fost cu predilecție în domeniul astronomiei, asta nu i-a
împiedicat să simtă și clipele de relaxare, pe plaja din Sulina sau în excursia de agrement la
stațiunea Roșu, bara Sulina, golful Musura, pădurea Letea, farul Sulina, sau spre alte destinații.
Toți participanții plecau cu gândul să povestească colegilor despre locurile mirifice ale Deltei
Dunării și de a reveni anul următor pentru o nouă confruntare. Excursiile erau organizate cu
șalupele agențiilor de turism.

Edițiile din 2011 și 2012 s-au desfășurat în Tulcea, chiar și aici, probele de concurs s-au
desfășurat în liceul „Anghel Saligny”, iar unele prezentări în sala de festivități a Palatului Copiilor
Tulcea. Participanții erau și de această dată destul de numeroși, ca la fiecare edițiie, veniți din 15
județe.
Etapele de concurs au fost respectate, mai puțin măsurătorile la diametrul Soarelui și la
coordonatele locului de observații. Președintele juriului a fost desemnat tot domnul prof. Ioan
Adam, care s-a implicat ca și la celelalte ediții la buna desfășurare a concursului.

Proba observațională s-a desfășurat în vecinătatea liceului, sau chiar pe terenul de sport al
acestuia.
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Programul activităților a cuprins și excursii pe canalele Deltei. La ediția din 2012 s-a organizat
și un simpozion pe nava muzeu Republica.
Edițiile din 2013-2015 s-au reluat la Sulina, la care domnul prof. Ioan Adam, ca președinte
al juriului, a coordonat desfășurarea concursului.
Proiectele ss-au derulat în perioada mai-august. Activitățile desfășurate în ordinea
perioadelor/datelor au fost:
-„Eu și Universul” – Activitate expozițională de fotografii și lucrări de artă plastic, etapă de
concurscare era luată în considerare la clasamentul final.
-„Sub cerul astral al Deltei” – activitatea finală a proiectului care a constat în probe de
concurs.
Nici la aceste ediții nu au lipsit activitățile recreative, excursiile și jocurile pe plaja Sulina.
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FAMILII DE ASTRONOMI ÎN MAREA FAMILIE AAS
- reportaj realizat de Iulia Chiper @ Ing. Ioan Onose, tatăl Elenei şi a lui Marcel Onose, membri A.A.SIRIUS, Bârlad:
„Pasiunea pentru astronomie a apărut datorită politicilor de economisire din perioada
trecută, lipsind curentul electric; cerul era foarte strălucitor, iar tatăl meu cunoştea câteva
constelaţii din armată. Am mai învăţat la istorie că prizonerii care reuşeau să scape de la turci, se
orientau după Calea Lactee, în cărţile lui Jules Verne se orientau după steaua polară, sextant, etc..
La rândul meu, am încercat să transmit cunoştinţele acumulate copiilor mei, Elena și Marcel.
Curiozitatea a fost mare, aşa încât, odată „descoperită” Asociaţia Astronomică SIRIUS, au dorit să
participe la cursuri şi au devenit membri.
Am încercat să creştem pasiunea pentru astronomie şi cu partea observaţională, mai
„captivantă” şi am reuşit să achiziţionăm un telescop performant pe care îl foloseam şi de pe terasa
locuinţei, în serile senine, dar şi la observaţiile de grup alături de membrii asociaţiei şi de alţi părinţi
împătimiţi de astronomie.
Pe domnul profesor Ioan Adam îl cunosc de pe 15 septembrie 1985. A fost dirigintele şi
profesorul meu de fizică timp de 4 ani, ulterior păstrând legătura. Ne revedeam cel puţin o dată la
5 ani, cu ocazia întâlnirilor de promoţie. Ioan Adam este un om de caracter, un profesor excelent,
bine pregătit, perseverent, novator. Încă din timpul liceului, domnul profesor organiza consursuri
pe teme ştiinţifice și fenomene interesante (ex. „Pași spre infinit”, „Fenomenul Tunguska”).
Bineînţeles că aceşti 4 ani au dus la modelarea carieriei şi caracterului meu.
Activitatea Asociaţiei (și, implicit, a domnului profesor) este foarte frumoasă şi captivantă.
Este foarte bine pentru copii să ia contact cu aceste informaţii încă de la vârsta şcolară, când
curiozitatea este mare, astfel încât în perioada liceului, odată cu însuşirea aparatului matematic şi
a legilor fizicii, să înţeleagă „un pic” din „universul în care trăim.”
@ Ligia Rotaru, mama Adei Rotaru, membră A.A.SIRIUS, Bârlad:
„Îmi amintesc prima întâlnire cu Asociația Astronomică SIRIUS cu mare plăcere. Am văzut
un anunț în care scria că domnul profesor Ioan Adam, coordonatorul A.A.S. va iniția o sesiune de
observații astronomice pentru publicul larg. Mi-am luat fiica de mână (era în clasa a IV-a) și am
mers să vedem stelele cu telescopul (cred că pe atunci era singurul telescop din oraș, iar copiii nu
aveau prea multe oportunități de activități extrașcolare).
Am rămas impresionate, iar fiica mea, Ada, a vrut pe loc să învețe totul despre stele. Domnul
profesor i-a explicat, cu mare delicatețe, că sunt foarte multe lucruri de învățat și i-a dat materiale
astfel încât, treptat, a acumulat câteva cunoștințe din acest vast domeniu. Era fascinată!
Când a ajuns prin clasa a VI-a, a mers la domnul profesor Ioan Adam (preşedintele
asociaţiei) și a spus că vrea să se înscrie în AAS. Domnia sa i-a predat primele noțiuni de fizică fără
de care nu se poate avansa în tainele astronomiei. Astfel, când a învățat la școala despre acestea,
era deja avansată.
În asociație a găsit colegi la fel de pasionați împreună cu care a participat la foarte multe
concursuri și au rămas prieteni pe viață. Cei mari îi ajutau pe cei nou veniți și astfel, coordonați
foarte atent de domnul profesor, au format o echipă imbatabilă, care a dus numele Bârladului în
cele mai avansate concursuri de Astronomie şi Astrofizică, venind cu numeroase premii.
Ne amintim cu plăcere de observațiile astronomice de la „Sinaia” de Bârlad, unde am învățat
chiar și eu constelațiile. Au urmat taberele şi excursiile la Sulina, Chișinău și altele, unde, împreună
cu alte asociații din țară, ne-am întrecut în numeroase concursuri în acest frumos domeniu:
Astronomia. Bineînțeles, s-au legat frumoase prietenii cu oameni din întreaga țară.
Cel mai important lucru a fost participarea an de an la Olimpiadele de Astronomie si
Astrofizică. Era foarte mult de lucrat și cerințele creșteau odată cu trecerea anilor, dar de fiecare
dată toți copiii s-au întors cu premii excelente. Unii dinte ei au continuat şi după terminarea liceului
în acest domeniu, urmând facultăți specifice.

18

Deși fiica mea a îmbrățișat alta carieră, fiind studentă la matematică-informatică, pasiunea
pentru astronomie este pe viață și, de câte ori are ocazia o include în proiectele ei de la facultate.
Mulțumiri, stimă și respect pentru domnul profesor Ioan Adam din partea unui părinte
recunoscător: Ligia Rotaru.
@ Iulia şi Cristi, părinţii lui Alexandru Vătămanu, membru A.A.SIRIUS, Bârlad:
Alexandru a fost fascinat încă de mic de legile fizicii şi de cerul înstelat. Am considerat că
orice pasiune trebuie încurajată și cultivată şi, împreună cu el, am început să cutreierăm librăriile
după cărţi de specialitate pentru a ne hrăni curiozitatea. Aşa ne-am împrietenit cu toate doamnele
de la librăriile din oraş şi am încropit o mică bibliotecă de astronomie.
De la 5 ani, când Alexandru a explicat teoria gravitaţiei într-un mod amuzant, până la 12 ani,
când a devenit membru al Asociaţiei Astronomice SIRIUS, am acumulat o sumedenie de informaţii
despre Sistemul Solar şi câte-n lună şi în stele.
Graţie prieteniei cu Marcela, mama lui Vlad Mărgărint (olimpicul internaţional la
astronomie cu care o întreagă Românie se mândreşte, membru al A.A.SIRIUS), am aflat de
existenţa asociaţiei astronomice bârlădene conduse de profesorul Ioan Adam şi Alexandru a devenit
membru al acestei asociaţii.
Am avut onoarea să primesc propriul meu manual de astronomie (pe care l-am conspectat în
scris chiar, cu sârguinţă) şi astfel a început pentru noi, ca părinţi, aventura cunoaşterii în frumosul
imperiu stelar. Ne-am dovedit că niciodată nu este prea târziu să înveţi ceva nou şi să te laşi cucerit
de fascinanta lume a astronomiei.
Am participat alături de copiii de la SIRIUS la serile de observaţii în aer liber; am avut parte
de nopţi geroase în care constelaţiile ni se arătau ca nişte diamante strategic aruncate pe bolta
cerească, am fost martorii câtorva „ploi de stele” de vară (Perseidele), am văzut conjuncţii între
astrele cereşti, craterele de pe Lună şi multe minunăţii. Am aflat că Aldebaran nu este un nume cu
iz oriental, ci este steaua alpha din Taurus, şi multe, multe altele…
Am legat prietenii cu oameni minunaţi şi Alexandru a progresat, ajungând olimpic naţional
5 ani consecutivi şi, datorită acestei performanţe, a fost admis la UBB, Facultatea de Fizică, cu
media 10, pe loc special de olimpic.
Suntem onoraţi că facem parte din marea familie A.A.SIRIUS şi, în acelaşi timp,
recunoscători pentru drumul către cunoaşterea academică pe care Alexandru a început să păşească.
Domnul profesor Ioan Adam este, alături de noi, fondatorul viitorului lui Alexandru, iar asta
nu se va schimba niciodată.
Cu respect, Iulia şi Cristi, părinţii lui Alexandru Vătămanu
***
În marea familie a Asociaţiei Astronomice SIRIUS avem multe poveşti, mai vechi sau mai noi.
Familia Popa, de exemplu: toţi membrii familiei au devenit colaboratori sau membri şi sunt alături de
noi de ani buni. Dar, mai bine, să-i lăsăm pe ei să vă povestească.
@ Ion şi Romaniţa Mariana Popa:
Când spui AAS, spui profesor Ioan Adam, președintele asociației. Când spui profesorul, spui
specialistul, cercetătorul, prietenul, colegul, omul! A fost și este sufletul acestei asociații! Și-a dedicat
tot timpul pentru existența ei, toată pasiunea și răbdarea pentru a trezi interesul și curiozitatea
elevilor pentru astronomie. Și a reușit!
Cerul, cu toate necunoscutele lui, le-a captat atenția, prin observațiile efectuate (planete,
meteori, comete, eclipse etc). A organizat cursuri pentru pregătirea olimpiadelor de astronomie și
astrofizică, naționale și internaționale, la care membrii asociației au obținut rezultate foarte bune.
Pentru echilibru, împreună cu membrii asociației, și-au oferit și momente de relaxare, tabere de
creație, concursuri de fotografie, pictură, grafică, spectacole.
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Îmi amintesc că, în obținerea telescopului, domnul profesor a dovedit multă tenacitate în
lupta cu sistemul și ignoranța oamenilor, dar, în cele din urmă, a avut sorți de izbândă.
Am avut plăcerea să cunosc pe profesorul Ioan Adam încă din liceu, fiind elevă la Liceul
Pedagogic, apoi dirigintele și prietenul copiilor mei, Andreea și Andrei, dar și colegul, cât am fost
pedagog școlar, timp de 30 de ani. Am fost încântată când Andrei și-a exprimat dorința de a fi
membru A.A.S.. Am realizat că va avea oportunitatea să cunoască lucruri noi și va evolua ca asistent
organizatoric și secretar al publicației ,,Pași spre infinit”, apoi, tehnoredactor.
Ne-am implicat toți din familie, chiar și Maria, fiica noastră mai mică, care a participat la
pregătirea expozițiilor, spectacolelor. Ca pedagog, am determinat elevii din internat să se implice
în activitățile AAS, chiar participând la observații împreună cu ei.
A fost o mare bucurie colaborarea cu AAS, la rubrica ,,COSMOPOEZII”. S-au publicat din
2014 poezii care îmi aparțin și în Suplimentul ASTRO-ART 2015, 2016, proiect realizat în
colaborare cu scriitoarea Liliana Liciu.
Alături de domnul profesor, de ceilalți membri ai AAS, am cunoscut mari personalități,
pasionate de astronomie. Ioan Adam este ,,un om între oameni”, omul care și-a dedicat întreaga
carieră cercetării cosmosului. A obținut succese naționale și internaționale, prin activitatea sa.
Îi mulțumim domnului profesor Ioan Adam pentru că a fost nu numai diriginte și profesor
pentru copiii noștri, Andreea și Andrei, ci și prieten, îndrumându-i cu tact, subtil, să-și urmeze
visul. Din partea familiei Popa, toată aprecierea și prietenia!
@ Andreea și Andrei Popa:
A fost o onoare pentru noi să fim elevii domnului profesor Ioan Adam. Au fost cei mai
frumoși ani, cu experiența cea mai bogată. Am devenit membri AAS, cu funcții importante pentru
noi: asistent al publicației AAS, apoi, tehnoredactor, secretar, redactor. Andreea era în colectivul
de redacție ca secretar, apoi redactor.
A fost mai greu la început, însă, chiar dacă erau sarcini complicate, învățam lucruri noi.
Aveam ore de observații și ne adunam toți colegii din clasă. Era o plăcere, dar și o distracție. Uneori,
vremea ne era potrivnică, nu se puteau face observații și eram dezamăgiți.
Asociația era la început și domnul diriginte făcea eforturi să găsească sponsori. Era dificil,
unii nu înțelegeau că Astronomia este o știință importantă și trebuie studiată de elevi. La puțin timp
după ce am activat în cadrul filialei SARM Bârlad, s-a înființato structură nouă sub denumirea
AAS (Asociația Astronomică SIRIUS). Sunt bucuros că sigla pe care eu am creat-o (ceva
semnificativ, Pământul cu Soarele și Luna), a fost selectată în urma unui miniconcurs tematic.
Domnul diriginte a reușit să formeze o clasă unită. Deși erau colegi cu personalități
complexe, erau elevi buni. Când aveam activități, toți ne mobilizam și reușeam să facem lucruri
deosebite. Fiecare aveam responsabilitățile lui și am învățat să lucrăm în echipă.
În cei patru ani, am făcut tehnoredactare computerizată, designer, traduceri, grafică,
coperți și postere. O parte dintre colegi erau în colectivul de redacție și aveau sarcini precise. Am
învățat să colaborăm, să comunicăm, să fim prieteni și am conștientizat că am devenit mai
responsabili. Se lucra la tehnoredactare și ziua și noaptea, de multe ori ne apuca dimineața. Se
verifica fiecare propoziție, fiecare cuvânt, să nu fie greșeli. Am învățat că numai muncind cu
seriozitate poți face lucruri de calitate. Într-un fel, m-am pregătit pentru facultate, căci acolo am
studiat intens. Atât eu, cât și Andreea, ne-am implicat în activitățile organizației, concursuri de
grafică, la nivel național și am obținut premii.
În toți aceşti ani am primit lecții de viață de la domnul diriginte. Este și va rămâne un model
pentru noi. Face totul cu multă pasiune și nu renunță niciodată la visul său, Astronomia. Îl apreciem
pentru spiritul de sacrificiu, perseverență și pentru corectitudinea lui!
Toată considerația noastră domnului diriginte!
@ Liliana Liciu, Director ,,Revista Eminesciana”:
Dincolo de faptul că fiecare proiect îmi aduce mulțumire sufletească, există acele colaborări
care implică sprijinul unor oameni altruiști, creativi și sensibili. Oameni dăruiți întru totul culturii,
artei și științei, aflați mereu, necondiționat, în slujba acestora.
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Și dacă e să vorbesc despre cei care nu doresc să fie priviți ca excepții și recompensați în
vreun fel, cu multă bucurie mă opresc la colaborarea cu domnul profesor Ioan Adam, Președinte
al Asociației Astronomice SIRIUS. Omul care promovează Astronomia și datorită căruia, astăzi, în
calendarul olimpiadelor școlare este înscrisă și Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică.
O oază de identitate pentru noi, românii, având în vedere că dumnealui a înscris copiii geniali ai
României în rândul elitelor mondiale! Și spun acest lucru, referindu-mă la olimpicii naționali și
internaționali pregătiți de-a lungul anilor de Asociația Astronomică SIRIUS.
Este un act de curaj prin care domnul profesor nu a ezitat nicio secundă în a face demersuri
către oamenii în drept, atunci când a întâlnit opreliști în derularea proiectelor sale. Or, pentru
parcurgerea acestor pași, îți trebuie multă răbdare, pasiune, devotament. Iată câteva dintre
elementele esențiale ce îi contureză portretul și pentru care merită toată admirația. Este cel care
sădește în inima tinerilor sămânța omului de calitate, arătându-le că, în viață, nu ai voie să nu faci
ceva folositor.
Totodată, este dascălul care mi-a îndrumat și mie pașii, în liceu, insuflându-mi nu numai
dragostea pentru materia fizică, dar și pentru literatură. Da, există, de-a lungul vieții, oameni care
te pot ghida pe un drum luminos, cărora trebuie să le fii recunoscător mereu! Dovadă că am debutat
publicistic în revista liceului ,,Aripi tinere”, publicație coordonată la acea vreme de scriitorul Viorel
Dinescu, membru al Uniunii Scriitorilor din România.
Colaborarea cu domnul profesor, implicit cu Asociația Astronomică SIRIUS continuă și
astăzi. Faptul că îmi regăsesc versurile în revista ,,Pași spre infinit” este o bucurie pentru mine. Mam implicat cu mare drag și în proiectul ,,Concursul Regional de Creație literară Luceafărul”, iar pe
viitor, alte proiecte așteaptă să-și urmeze cursul.
Trebuie doar să trecem cu bine acest prag pandemic...”

***
Printre noii membri, la juniori ni s-au alăturat doi fraţi susţinuţi de dedicata lor familie:
@ Cotună Eduard:
Mă numesc Cotună Eduard și sunt elev în clasa a VIII-a la Școala Gimnazială ,,Episcop Iacov
Antonovici” Bârlad. Am aflat de Asociația Astronomica SIRIUS de la fratele meu, Marian. Când
am ajuns prima dată, domnul profesor s-a asigurat că am toate materialele necesare pentru
desfășurarea orei. Am învăţat foarte multe lucruri.
Îmi place să particip la serile de observaţii astronomice și să identific constelațiile, stelele și
planetele, chiar în apropierea casei, la ,,Sinaia” de Bârlad. Sunt atât de multe lucruri interesante de
aflat!”
@ Cotună Marian:
„Sunt elev în clasa a VI-a şi am aflat despre astronomie anul trecut, în clasa a V-a. Doamna
directoare a venit la noi în clasă împreună cu domnul profesor Ioan Adam şi ne-a invitat să facem
cunoștință cu secretele stelelor la clubul de astronomie.
La început am fost doar vreo 3-4 curioşi din clasă; apoi, noi am povestit colegilor ce frumoasă
este ştiinţa astronomiei şi mai mulţi dintre ei ni s-au alăturat. L-am convins şi pe fratele meu să vină
şi acum este şi el membru la SIRIUS.
Domnul profesor ne explică foarte frumos şi învăţăm foarte multe lucruri interesante. Avem
telescoape grozave, videoproiectoare şi un profesor care are răbdare cu noi. Îmi doresc să treacă
mai repede pandemia să putem face activităţi la fel ca înainte.
Îmi place astronomia şi sper să învăţ cât mai multe lucruri noi!”
@ Cotună Valentin şi Gabriela:
Suntem părinții lui Marian și Eduard. Îi susținem în toate activitățile. Am fost încântaţi când
băieţii s-au înscris la cea mai cunoscută asociație de astronomie, AAS. Am început să mergem
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împreună cu Marian şi Eduard la serile de obvservaţii astronomice şi am descoperit misterele bolții
cereşti o dată cu ei. Copiii au progresat în privința cunoștințelor și deprinderilor de a utilize
telescoapele asociației și au obținut premii la diverse concursuri de profil.
Pentru noi, părinții, este o experiență plăcută, și vom fi în continuare alături de copii și de
Asociația SIRIUS.”
***
@ Vlad Mărgărint, membru AAS:
Îmi amintesc cu drag de anii petrecuți la AAS. Am început acest drum pe când aveam doar
14 ani. Au trecut 16 ani de atunci și până astăzi...de necrezut!
Mă bucur că am ocazia să rememorez momentele petrecute la AAS! Îmi amintesc
bineînțeles de toate olimpiadele și cursurile de pregătire la care am participat în ultima parte a
gimnaziului și în perioada licelui. Am petrecut foarte mult timp în preajma AAS, chiar și în afara
Bârladului în anii aceia...
Ani de zile am stat peste vară la Călimănești în Centrul de Pregătire pentru Olimpiade
organizat de domnul prof. Mihail Sandu. Pe lângă acestea, am mers și la taberele de la Sulina și
Suceava și la multe nopți de observație în Bârlad ți în proximitatea lui. Amintiri care mă urmăresc
o viață întreagă pentru că au făcut parte din existența mea timp de mulți ani!
Anii au trecut, și îmi dau seama cî spiritul acelor ani încă este cu mine, și că practic acolo miam format o bună pare din natura mea umană!
Am avut ocazia prin intermediul AAS, să cunosc foarte mulți oameni din România (chiar și
din afara ei!) și pentru un tânăr în formare - care eram pe atunci - consider că asta a contat foarte
mult! Astăzi, trăind în mediul internațional de 7-8 ani (alt număr de necrezut! timpul trece foarte
repede...), constant ușurința cu care mă pot adapta în mai multe țări și culturi diferite. Momentan
sunt în Asia, și faptul că am reușit să mă adaptez atât de departe de casă, e și o consecință a faptului
că am început devreme cu interacțiunea cu alte culturi!
Timpul a trecut, însă asta îmi dă și posibilitatea să mă pot uita în urmă acum și să apreciez
efortul unor oameni pentru mine! Putem răsplăti cel mai bine asta, dând mai departe
generațiilor viitoare! Le recomand tuturor membrilor asociației, să contribuie la ce simt că se
pricep mai bine, pentru mine au fost olimpiadele!
La mulți ani, AAS! La cât mai multe proiecte prin care să obișnuim tinerii cu lumea de mâine,
care devine din ce în ce mai complexă!
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ACTIVITĂȚI CLUB UNESCO
Astronomie și ecologie
prof. Adrian Dodonete, prof. Iulian Mancaș
Privind din spațiul cosmic, ne dăm seama cât de mic este Pământul în Univers. Dezvoltarea
demografică și puterea tehnologiilor noastre, au sporit considerabil impactul asupra mediului.
Dorim să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în acest moment la nivel planetar.
Acest lucru ne va da posibilitatea să înfruntăm adevărul și să luăm decizii care să protejeze viața
pe planeta Pământ.
Istoria formării Pământului constă dintr-o succesiune de evenimente, catastrofale pe termen
scurt, dar pozitive pe termen lung, care au contribuit la apariția și dezvoltarea vieții. Cu ajutorul
științei putem face predicții. Ecologia ne arată că viitorul nostru este amenințat, dar ne oferă soluții
care să ne permită să continuăm aventura umană în bune condiții.
Combaterea schimbărilor climatice și protejarea biodiversității merg mână în mână.
Formarea elevilor cu o conduită ecologică devine o cerinţă deosebit de importantă pentru orice
demers educativ şcolar şi extraşcolar. Iată de ce în cadrul Comisiei Eco-Sirius, realizăm educaţia
pentru mediu ce are ca scop schimbarea viziunii pe care o avem asupra lumii şi înţelegerea relaţiilor
care se realizează în interiorul sistemelor ecologice, între om şi natură.
Pentru atingerea acestui deziderat utilizăm forme de realizare diversificate: observaţii
asupra mediului, experimente, activităţi practice, realizarea de proiecte de mediu, excursii tematice,
realizarea de expoziţii, scenete ecologice, participarea la concursuri, tabere și școli de vară, activități
în domeniul artei plastice și artei fotografice. Dintre proiectele și activitățile derulate în ultimii ani,
menționăm:
-Organizarea de evenimente cu ocazia Zilei Mondiala a Mediului, Masa rotundă „Alimentația
sănătoasă”;
-Plantare de puieţi cu ocazia „Lunii pădurii”: „Avem nevoie de oxigen”;
-Realizarea de obiecte din materiale refolosibile: „Nu arunca, refoloseşte!”;
-Participare la Concursul Internaţional prin Corespondenţă „Green Planet”, Moscova;
-Participare la Tabăra „Sub cerul astral al Deltei”, Tabăra / Concursul Regional Junior
Astronomer Rangers, Școala de vară Mai aproape de natură;
-Excursie la „Rezervaţia Bădeana”: „Natura – bunul cel mai de preţ!”;
-Vizită la Staţia de epurare Bârlad: „Apa – o comoară de nepreţuit”;
-Activitate de determinare a calităţii aerului în Bârlad şi zona Bârlad: „Avem un aer curat”;
-Concurs de idei privind ECONOMISIREA ENERGIEI şi imaginarea unor soluţii pentru
aceasta;
-Participare la evenimentul Ziua de Curăţenie Naţională organizat de Let's Do It, România.
Situația existentă cere acțiune. Ce s-ar întâmpla dacă specia umană ar dispărea? Astăzi ne
confruntăm cu această mare responsabilitate, aceea de a trebui să ne dăm răspunsul la întrebarea:
este inteligența un cadou otrăvit?
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ACTIVITĂȚI CLUB UNESCO
De la stele la meşteşuguri tradiţionale
Prof. drd. Dan Horgan

„A educa înseamnă înainte de toate a integra pe copil în viaţa neamului său”, spunea
profesorul universitar şi academicianul Simion Mehedinţi. Aceasta fiind şi deviza Olimpiadei
Naţionale de meşteşuguri artistice tradiţionale, competiţie organizată anual la Muzeul „Astra"
din Sibiu.
Oraşul Bârlad, veche capitală a ţinutului Tutova este cunoscut în judeţul nostru pentru
sfinţenia cu care locuitorii săi au păstrat vechile tradiţii. Bârladul care este atestat documentar
încă din 1144 în cronicile unui cneaz rus. Din păcate a fost desfiinţat ţinutul în anul 1864, în
urma reformei administrative a Principatelor Române prin care s-au desfiinţat toate ţinuturile
şi s-au înfiinţat judeţele. Teritoriul ţinutului Tecuci a fost inclus în nou-înfiinţatul judeţ Vaslui.
În ceea ce priveşte cultivarea acestor meşteşuguri arhaice demult uitate, în rândul noilor
generaţii, Asociaţia Astronomică SIRIUS - Club UNESCO din Bârlad şi preşedintele ei prof.
Adam Ioan au avut un rol esenţial. Dar să vedem evoluţia un pic mai amănunţit:
Într-o zi obişnuită de primăvară, doi oameni inimoşi se întâlnesc în sediul Asociaţiei
Astronomice SIRIUS. O discuţie la început banală începe să prindă contur. A început de la o
idee care treptat a prins aripi. Dan Horgan, un artist plastic, profesor de Educaţie plastică şi
meşter popular pune o întrebare adânc gândită interlocutorului său. Era vorba despre o idee
de proiect de meşteşuguri care să se desfăşoare sub egida asociaţiei şi al preşedintelui şi
fondatorului ei, prof. Adam Ioan.
„Să redăm tradiţia în zona Tutova!” ni s-a părut o titulatură bună pentru un cerc de
meşteşuguri tradiţionale româneşti. Chiar dacă la prima vedere acest cerc de meşteşuguri
populare tradiţionale nu are mai nimic de-a face cu o asociaţie astronomică. La prima vedere,
poate nu. Dar mai târziu…
Un cerc de meşteşuguri extracuricular în care un număr considerabil de copii de şcoală
de diferite vârste au fost iniţiaţi în tehnicile străvechi ale artelelor plastice popular-tradiţionale
româneşti. Printre acestea se numără icoanele pe sticlă, icoanele de vatră, ouăle încondeiate,
ouăle potcovite, cioplitura ţărănească, masca tradiţională din ţesătură şi din lemn.
Început în 2007 proiectul acestui cerc de meşteşuguri „SĂ REDĂM TRADIŢIA!” a captat
rapid interesul tinerilor elevi. Performanţele nu au întârziat să apară. S-au perindat pe băncile
cercului în cest timp câteva sute de elevi. Dar şi cercul de meşteşuguri s-a perindat prin toată
ţara, pe la concursuri şi olimpiade de profil sau expoziţii şi chiar ateliere de lucru. Aici putem
aminti doar câteva: Sibiu, Galaţi, Tulcea, Vaslui, Bârlad, Iaşi, Botoşani, Suceava, Gura
Humorului, Agrij, Cehu Silvaniei, Zalău. Inimoşii participanţi au participat și la 12 ediţii a
concursului internaţional „Green Planet” de la Moscova de unde s-au întors de fiecare dată cu
titlul de LAUREAT.
După nici doi ani de activitate, cercul de tradiţii participă cu doi elevi la Olimpiada
Naţională de meşteşuguri de la Sibiu de unde se întoarce cu două locuri II. De atunci au urmat
în fiecare an participări la manifestări, concursuri, tabere de creaţie, expoziţii și ateliere în
Bârlad, dar şi în ţară, fiecare fiind recompensată cu un multiple locuri pe podium.
Una dintre taberele de creaţie este ajunsă în acest an la cea de-a VIII-a ediţie şi a luat
fiinţă chiar în sânul Asociaţiei Astronomice SIRIUS - Club UNESCO. Tabără care se
desfăşoară în fiecare an mai puţin 2020 din motive obiective.
În toţi aceşti ani, s-a demonstrat încă o dată că încă mai există cadre didactice dedicate în
totalitate profesiei și ţării în care îşi duc cu bucurie traiul şi tradiţiile care trebuie duse pe mai
departe ca o ştafetă înmânată tinerii generaţii.
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COLABORARE PENTRU A DESCOPERI „STELE”...
PRINTRE ELEVI
„Cosmosul este tot ceea ce este sau
ce a fost vreodată sau ce va fi vreodată.”

Carl Sagan

Noțiunile de astronomie, atât de importante pentru a înțelege lumea în care trăim, nu se
învață în gimnaziu decât foarte puțin, într-un capitol din geografia clasei a V-a. Este un capitol
pe care elevii îl îndrăgesc foarte mult și ar trebui mult mai multe ore pentru a potoli curiozitatea
lor și numărul nesfârșit de întrebări puse la fiecare oră.
Așa se explică și dorința multor elevi din școala noastră de a participa încă din 2001,
anul înființării Asociației Astronomice Sirius, la orele de pregătire susținute de domnul
profesor Ioan Adam. Din colaborarea președintelui AAS cu profesorii de matematică din școala
noastră, Liviu Captarencu și Viorica Captarencu, am avut primii olimpici naționali și
internaționali la Astronomie și Astrofizică: Nicu-David Șerban și Vlad Mărgărint. Astfel, elevul
Nicu-David Șerban a obținut Premiul I la prima ediție oficială a Olimpiadei de Astronomie,
obținând ulterior medalii de argint la Olimpiadele Internaționale desfășurate în Ucraina (2004)
și Thailanda (2007). Vlad Mărgărint (șef de promoție al școlii noastre) a adus două medalii la
Olimpiadele Internaționale de Astronomie și Astrofizică desfășurate în Iran (argint) și China
(bronz). Au urmat pe drumul deschis de cei doi și alți elevi din școala noastră. Elevul Alexandru
Vătămanu (de asemenea șef de promoție al școlii) a fost premiat în fiecare an la etapele
naționale ale olimpiadei, participând de asemenea la multe proiecte și concursuri pe teme de
astronomie. Alături de el, au mai participat și elevii Elena-Eugenia Onose și Marcel Onose, la
diverse ediții ale Concursului Național „Sub cerul astral al Deltei” de la Tulcea și la Concursul
Național „Marin Dacian” de la Gura Humorului, ambele concursuri fiind nominalizate în
Calendarul Activităților Extrașcolare ale Ministerului Educației.
Strânsa colaborare între Asociația Astronomică Sirius și Școala Gimnazială „Episcop
Iacov Antonovici” Bârlad s-a materializat nu numai prin pregătirea de performanță a unui
număr mare de elevi din școală ci și prin pregătirea de specialitate a mai multor cadre didactice
care au participat la proiectul „Curs de inițiere în Astronomie și Astrofizică” susținut de prof.
Ioan Adam în parteneriat cu CCD Vaslui sau prin participarea a două cadre didactice la un
workshop de tehnologie și robotică organizat de Agenția Spațială Europeană. De asemenea,
multe cadre didactice din școala noastră au susținut financiar asociația în derularea diverselor
programe și proiecte.
Și nu în ultimul rând, Școala Gimnazială „Ep.I. Antonovici” a pus la dispoziția AAS un
spațiu pentru desfășurarea activităților urmând ca în viitorul apropiat, cu sprijinul financiar
al Primăriei Bârlad, să putem amenaja o platforma pentru observații.
Sunt sigur că strânsa colaborare între școală și asociație va continua încă mulți ani de
acum încolo pentru că numai așa vom atrage cât mai mulți elevi în lumea fascinantă a
astronomiei, numai așa vom reuși să cunoaștem mai bine universul și, de ce nu, să descoperim
noi „stele” printre elevi.
Prof. Georgel Bradu
Director,
Școala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici” Bârlad
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Dr. HARALD ALEXANDRESCU
Un autentic om de ştiinţă şi un excelent jurnalist de ştiinţă

S-a născut la 7 ianuarie 1945 în localitatea Anadia (Portugalia),
unde părinţii se aflau în misiune diplomatică.
În 1949, la doi ani după venirea în ţară, tatăl său a fost arestat şi
depus ca prevenit, fără judecată, fără condamnare, fiind eliberat în anul
1956.
În perioada 1951-1962 a urmat cursurile primare, gimnaziale şi
liceale în Bucureşti.
În 1967 a absolvit Facultatea de Matematică-Mecanică a
Universităţii Bucureşti, secţia Astronomie, cu lucrarea de diplomă
„Precesia echinocţiilor şi nutaţia” (conducător ştiinţific - prof. Nicolae
Dinulescu).
Urmează stagiul militar la Bacău (1967-1968), la Şcoala militară de
ofiţeri în rezervă.
Este încadrat prin repartiţie guvernamentală ca Cercetător ştiinţific la Institutul
Astronomic al Academiei Române – Sectorul Sateliţi artificiali în 1968 şi funcţionează aici până
în 1977.
Între 1977-1984 este încadrat prin concurs Cercetător ştiinţific principal gradul III la
institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie şi Organizarea Teritoriului – Secţia
Geodezie, Colectivul Cercetare.
În 1978 şi 1980 a urmat Cursurile postuniversitare de informatică la Institutul Central
pentru Conducere şi Informatică.
În anul 1982 a obţinut titlul de doctor in matematici, disciplina Mecanică cerească, cu
teza: „Mişcarea unui satelit artificial al Pământului. Aplicaţii în geodezie” (conducător ştiinţific
- prof.dr.doc. Constantin Drâmbă, Universitatea Bucureşti).
Între 1984-1991 este încadrat prin concurs Muzeograf principal la Observatorul
Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” al Muzeului de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti.
Participă pe bază de contract (1984-1992) la activităţile de cercetare ale Laboratorului
de Gravitaţie şi Tehnici inerţiale al Institutului de cercetări pentru Electrotehnică, finanţate de
CNST („Mişcarea unui satelit artificial în câmpul gravitaţional al Pământului”).
Din 1991 până în 1994 este încadrat prin concurs în funcţia de Cercetător ştiinţific
principal gradul III la Institutul de Gravitaţie şi ştiinţe Spaţiale – Colectivul Dinamică Spaţială.
În 1994 revine prin concurs la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, fiind
încadrat Cercetător ştiinţific principal gradul II. În calitate de coordonator al Observatorului,
a efectuat numeroase demersuri pentru consolidarea clădirii, grav afectată de cutremure.
În paralel cu cercetarea ştiinţifică în domeniile Astronomie sferică, Astronomie
fundamentală, Mecanică cerească, Geodezie spaţială, Dinamică spaţială, a activat (1992-1997)
ca profesor colaborator la Liceul „Ion Creangă” din Bucureşti, Catedra de Matematică,
Disciplina Astronomie (clasa a XII-a, profil real).
Este autor a 15 lucrări ştiinţifice publicate, 3 lucrări realizate experimental, 11 lucrări
prezentate, 4 participări internaţionale, precum şi peste 2.000 de articole de popularizare a
astronomiei şi ştiinţelor spaţiale.
A fost membru al Comitetului Naţional Român de Astronomie al Academiei şi director
executiv al Asociaţiei pentru Studiul Fenomenelor Aerospaţiale Neidentificate (ASFAN)România.
Asociaţia pentru Studiul Fenomenelor Aerospaţiale Neidentificate (ASFAN - România)
este o persoană juridică română, nonguvernamentală, nonprofit, constituită pe o perioadă
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nedeterminată. A fost înfiinţată pe 28 septembrie 1998.Sediul central ASFAN se găseşte în
Observatorul Astronomic Municipal „Amiral Vasile Urseanu”, din Bucureşti, Bulevardul
Lascăr Catargiu nr.21. ASFAN are filiale şi în alte localităţi de pe teritoriul României. Membrii
ASFAN sunt persoane fizice si juridice.
Scop: ASFAN desfăşoară activităţi de cercetare, analiză, catalogare şi informare a
publicului larg şi a cercetătorilor interesaţi, privind fenomenele aerospaţiale neidentificate
(incluzând Obiectele Zburătoare Neidentificate (OZN) şi fenomenele asociate de regulă
acestora), precum şi de evaluare a efectelor sociale şi psihologice ale acestor fenomene. De
asemenea, ASFAN realizează, cu forţe proprii sau în colaborare, studii privind natura
fenomenelor investigate, ca şi eventuala lor valorificare ştiinţifică şi tehnică. Dr. Harald
Alexandrescu a ocupat funcţia de Preşedinte executiv până la încetarea din viaţă pe 16 iulie
2005.
Prin Decretul Prezidenţial nr.38/7.02.2004, semnat de Preşedintele României şi
contrasemnat de Primul Ministru, la propunerea Ministrului Culturii şi Cultelor,
coordonatorului Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu", dr. Harald Alexandrescu,
i s-a conferit Ordinul „ MERITUL CULTURAL " în grad de OFIŢER, Categoria F „PROMOVAREA CULTURII", pentru „contribuţiile deosebite în promovarea culturii şi
civilizaţiei româneşti, pentru realizarea unor programe complexe de mediatizare a acestora atât
în ţară, cât şi peste hotare". Textul Decretului a
fost publicat în Monitorul Oficial Nr.176 , Anul
172 (XVI). din 1 martie 2004.
Până la 22 decembrie 1989 a refuzat să se
înscrie în fostul partid comunist. Nici după
această dată, nu s-a înscris în nici un partid
politic. În schimb, dr. Harald Alexandrescu a fost
un om de atitudine, membru marcant şi unul
dintre membrii fondatori ai Alianţei Civice.
Fiul său Ionuţ, născut în 1979, este stabilit
în prezent în Montreal, Canada.

Participări la acţiuni în municipiul Bârlad
În mai 1987 participă la Fabrica de rulmenţi, la o activitate coordonată de prof. Gheorghe
Huiban (Brigada ştiinţifică a revistei „Magazin”).
Începând cu anul 1989 (14-16 decembrie) a participat la manifestările coordonate de prof.
Ioan Adam şi organizate la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Biblioteca Municipală „Stroe S.
Belloescu”, Casa de Cultură „George Tutoveanu”, Cercul Militar, Fabrica de Confecţii,
posturile locale de radio şi televiziune.
Dintre activităţile organizate de Cercul de Astronomie „Mihai Eminescu”, Asociaţia
Astronomică „Sirius”, ASFAN-Filiala Bârlad şi Liceul „Mihai Eminescu”, în parteneriat cu
Casa Corpului Didactic Vaslui, Primăria Municipiului Bârlad şi Inspectoratul Şcolar Judeţean
Vaslui, amintim: „Dialog pe teme de Astronomie şi Astrofizică” (cu regularitate anual în lunile
mai şi decembrie), Concursul „Paşi spre infinit”, „Zilele Liceului Mihai Eminescu”, „Fenomene
astronomice în actualitate”, Simpozionul Naţional „Educaţia şi Astronomia în mileniul III”,
„Certitudine şi incertitudine”, lansări de carte.
În 1993, abordând o problematică diferită de cea astronomică, dr.Harald Alexandrescu
a lansat la Bârlad volumul „Apocalipsa lui Ion”, o analogie Biblică cu propria apocalipsă a
poporului român (evenimentele din 14-15 iunie 1990, care prin amploarea şi implicaţiile lor
sociale au marcat profund societatea românească).
A sprijinit permanent activitatea astronomilor amatori din Bârlad şi judeţul Vaslui prin
participarea la manifestările menţionate, realizarea materialului imagistic pentru Cabinetul de
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Astronomie al Liceului „Mihai Eminescu”, materiale informative, hărţi, reviste, prezentarea
unor teme necesare pregătirii olimpicilor, publicarea de articole în revista „Paşi spre infinit”,
referent ştiinţific al „Ghidului pentru Astronomie şi Astrofizică”.
Pentru informarea şi îndrumarea locuitorilor din localităţile aflate în afara benzii de
totalitate a eclipsei totale de Soare din 1999, a înfiinţat la Bârlad în mai 1998, Asociaţia
„Astromedia ’99”.
În 1998 a devenit Cetăţean de Onoare al Municipiului Bârlad, iar în 2001 Membru de
Onoare al Asociaţiei Astronomice „Sirius”- Club UNESCO.
Datorită sprijinului acordat de dr. Harald Alexandrescu, Liceul Teoretic „Mihai
Eminescu” a avut oaspeţi de seamă la diferite evenimente organizate de Asociaţia Astronomică
„Sirius”: scriitorul Ion Hobana, scriitorul Dan D. Farcaş, dr. Florin Munteanu, dr. Gheorghe
Vass, prof. Alexandru Mironov, publicistul Ioan Albescu, jurnalistul Cătălin Mosoia, directorul
Centrului Cultural American.
În memoria primului Membru de Onoare al Asociaţiei Astronomice „Sirius”, se acordă
membrilor AAS Distincţia „Dr.Harald Alexandrescu” începând cu anul 2006 pentru activitatea
excepţională şi contribuţia la creşterea prestigiului organizaţiei (minim 5 ani de activitate).
S-a luptat până în ultima clipă cu o boală necruţătoare. „Sunt singur cu Universul”,
spunea marele nostru prieten în momentele grele.
De dincolo de stelele spre care a privit, amintirea lui ne va lumina şi ne va încuraja.
Dumnezeu să-l odihnească!
Preşedinte AAS,
prof. Ioan Adam
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