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MIC POPAS ÎN ŢARA ASTRONOMIEI 
Dialog dr. Ion Holban – dr. Mirel Birlan

I.H. Domnule profesor Mirel Birlan, pa-
rafrazându-l pe astronautul Neil Armstrong 
(1930-2012), primul om care a păşit pe Lună, 
Vă întreb: când şi unde aţi făcut acel mic pas 
pe Pământ?

M.B. Am venit pe lume la 1 septembrie 1963, 
duminică, în satul Vieru, o localitate din lunca Du-
nării, nu departe de oraşul Giurgiu. Ca prim copil 
al părinţilor, am avut parte de o viaţă liniştită şi fe-
ricită, cu vecini şi prieteni cu care în zilele fierbinţi 
de vară mergeam la scăldat, iar în zilele înzăpezite 
de iarnă – la săniuş. Cunoşteam toţi pomii fructiferi 
din curtea familiei şi cele ale vecinilor, căţăratul în 
copaci fiind o pasiune cotidiană de îndată ce înce-
peau să apară fructele. 

I.H. Neverosimil, V-aţi născut într-un sat ce 
poartă numele ilustrului poet român basara-
bean Grigore Vieru (1936-2009), cel mai iubit 
poet de copiii basarabeni şi nu numai.

M.B. Poezia, ca şi astronomia, îl înalţă pe om, 
astfel că, prin ceea ce îmi spuneţi, eu prin definiţie 
trebuia să devin astronom. 

I.H. Dar pasul cel mare spre alegerea profe-
siei de astronom când l-aţi făcut?

M.B. Astronomia a venit în viaţa mea mult mai 
târziu, în timpul studiilor la facultate. Iniţial, idea-
lul meu a fost să devin fizician, am dat examen la 
Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti. 
A fost o perioadă de maturizare şi de mare plăcere: 
am gustat din satisfacţiile cercetării sub îndrumarea 
unor profesori extrem de competenţi, am început 
„construcţia” unui proiect de viaţă profesională. 
Mediul universitar mi-a făcut o deschidere extra-
ordinară spre cunoaşterea ştiinţifică, mi-a permis 
schimbul de opinii şi legarea de prietenii cu persoa-
ne de  înaltă calitate intelectuală. Astronomia mi-a 
zâmbit în anul doi de studii, în anul trei am efectuat 
un stagiu de trei luni la Observatorul din Bucureşti. 
În ultimul an am luat drept temă de cercetare pentru 
diplomă un subiect din astronomie, la confluenţă cu 
ştiinţa plasmei. 

I.H. Ce înseamnă în ştiinţă a cuceri piscul 
profesional? 

M.B. Nu ştiu ce înseamnă atingerea piscului 
profesional. În ştiinţă e ca într-o drumeţie pe mun-
te. Vezi o înălţime la care vrei să ajungi, ţi se pare 
că are cea mai mare altitudine. În fapt, este o iluzie, 
odată ajuns acolo, vezi că este un vârf mic, pe care 
efectul de perspectivă ţi-l prezenta ca fiind cel mai 
mare. Mereu ai alte înălţimi de ajuns şi de învins, 
ceea ce rămâne în final este plăcerea drumului, 
învingerea propriilor limite, pitorescul peisajelor, 
dificultatea nopţilor în refugiile montane, liniştea 
monumentală a locurilor rar frecventate de oameni.  

I.H. Care dintre astronomii lumii v-au capti-
vat prin lucrările lor, cu care aţi discutat?

M.B. Ceea ce m-a fascinat în întâlnirile profe-
sionale a fost totdeauna modestia colegilor cu renu-
me cu care am discutat, cu unii dintre ei ulterior am 
lucrat. Îmi face plăcere să aduc un omagiu coordo-
natorului echipei în care am început să lucrez la teza 
de doctorat în Franţa, André Brahic (1942-2016), 
profesor de planetologie la Universitatea Paris 7 
„Denis Diderot”. Îmi amintesc de lungile şi multele 
discuţii purtate cu André mult după miezul nopţii în 
biroul şi în parcul Observatorului din Meudon. Lu-
cra în cercetare cu aplomb, fără ca să dea impresia 
că acest lucru este ceva serios. André zicea: „Dacă 
aş candida pentru preşedinţia Franţei, programul 
meu ar fi imbatabil. Pentru progresul Franţei aş sus-
ţine financiar trei direcţii: cultura, cercetarea şi în-
văţământul. Nu poţi să-ţi imaginezi progresul unei 
ţări şi urmele pe care le lasă această ţară în lume 
fără oameni educaţi”. Era un inamic declarat al pse-
udoculturii şi mediocrităţii ştiinţifice, veşnic era în 
luptă cu promotorii „ştiinţelor horoscopice”, agnos-
tic în modul său de gândire şi argint-viu în acţiunile 
sale. Activitatea de câteva decenii în domeniul şti-
inţific mi-a permis întâlnirea cu numeroase perso-
nalităţi din domeniu. Am avut şansa să fiu prezent 
la una din ultimele conferinţe la care a participat 
Carl Sagan (1934-1996), astrofizicianul preocupat 
de problema vieţii extraterestre şi de comunicare 
cu civilizaţiile extraterestre, să discut cu Eugene 
Shoemaker (1928-1997), astrogeologul, fondatorul 
ştiinţei planetelor, cu Brian Marsden (1937-2010), 
specialist în domeniul asteroizilor şi cometelor. Am 
avut şansa să lucrez cu Antonella Barucci, care a 
acceptat să fie conducătorul lucrării mele de docto-
rat (asteroidul 3485 îi poartă numele). Am învăţat 
statistica asteroizilor împreună cu Marcello Fulchi-
gnoni, nume legat de proiectul „Rosetta în vizită la 
Lutetia”. Îmi place să discut cu Therese Encrenaz 
(1946), specialist în atmosferele planetelor. Lucrez 
mai bine de 10 ani cu Richard Binzel, specialist de 
vază în domeniul asteroizilor geointersectori (aste-
roidul 2873 îi poartă numele). 

 I.H. Aş dori să facem o călătorie prin univer-
sul stelelor în compania literaturii şi artei, căci 
adevărurile ştiinţifice în adâncurile lor se înge-
mânează cu frumosul. 

 M.B. Să încercăm şi această abordare. Imagi-
narul de multe ori depăşeşte cunoaşterea ştiinţifică, 
fraza nu-mi aparţine, repet şi eu ceea ce au spus alţi 
mari oameni ai lumii.

I.H. Chimistul şi scriitorul basarabean Ion 

Vatamanu (1937-1993) a scris o carte ingeni-
oasă pentru copii, Isprăvile lui Atomică, ai cărei 
eroi sunt poetul Oxigen, medicul Iod, generalul 
Plumb. Dacă în această carte ar apărea un erou 
astronom, ce nume i-aţi da? 

M.B. Planetică sau Meteorică, mai aproape de 
domeniul pe care îl profesez. Sistemul Solar este 
fascinant, suntem încă departe de a-i înţelege ge-
neza şi evoluţia. Avem nevoie de un „cineva” care 
să ne plimbe prin el, să se lase influenţat de câmpul 
gravitaţional al Soarelui, să se apropie de o planetă 
gigantă, unde jocul dintre câmpul gravitaţional al 
Soarelui şi cel al planetei să îl facă să oscileze în 
jurul unei poziţii de echilibru asemenea unui balan-
soar sau să îl facă să devină satelit al planetei. Dacă 
Planetică ajunge într-un punct de echilibru, poate 
deveni asteroid troian. Dacă se apropie prea tare de 
Soare, orbita lui poate deveni una foarte alungită 
şi Soarele să-l propulseze în afara sistemului solar, 
dat afară, asemenea unui elev neascultător la lecţii.  

I.H. Ajuns în lumea ştiinţei astronomice, 
Dumneavoastră aţi ales să studiaţi asteroizii, 
corpurile cereşti mici, reci, fără lumină, fără 
apă, fără atmosferă, fără, fără…? De ce? 

M.B. S-o pornim ca la şcoală. Sistemul solar 
conţine o stea, Soarele, pe lângă care gravitează opt 
planete, de la Soare: Mercur, Venus, Pământ, Marte, 
Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Planetele pot avea 
sateliţi naturali, cum este Luna, în cazul Terrei. În 
afară de aceste corpuri, sistemul solar mai conţine 
multe obiecte de dimensiuni relativ mici: asteroizi, 
comete, obiecte transneptuniene. Telescoapele au 
mai descoperit benzi de praf interplanetar. Subiec-
tele legate de cosmogonie, de evoluţia Sistemului 
Solar sunt complexe, explicaţiile multiple. Nu tre-
buie să ne mire faptul că studiul unor corpuri de 
mici dimensiuni ar putea oferi răspuns global pri-
vind formarea şi evoluţia Sistemului Solar. Această 
abordare m-a pasionat. Observ asteroizii, le disec 
lumina pe care o reflectă suprafeţele lor, merg în 
laborator şi caut echivalentele mineralogice, aflu că 
unii conţin apă, hidrocarburi, argile, bazalt, minera-
le pe bază de siliciu. 

I.H. Cam câţi asteroizi există în Sistemul So-
lar? Câţi dintre ei sunt deja înregistraţi de astro-
nomi? La câţi le este determinată orbita? Câţi 
dintre ei sunt deja „botezaţi”, au nume?

M.B. Asteroid este numele pe care l-a propus 
William Herschell (1738-1822), cuvânt compus din 
„aster” (astru) şi sufixul „id” (la fel), „corp ceresc 
ce se aseamănă unei stele”, li se mai spune şi „pla-
nete mici”. Numărul asteroizilor este estimat la 1-2 
milioane. În prezent catalogul de asteroizi conţine 
peste 700 000 de obiecte. Pentru a fi inclus în cata-
log, asteroidul trebuie să fie observat cel puţin cât 
face două rotaţii în jurul Soarelui, să i se cunoască 
relativ bine traiectoria. Iniţial lor li se dă o denu-
mire provizorie, ce conţine anul descoperirii şi un 
set de litere şi de cifre. „Botezarea” vine în sarcina 
unei comisii speciale a UAI, numărul „botezaţi-
lor” depăşeşte 20 000. Asteroizii nu sunt denumiţi 
în ordinea înscrierii în catalog, ci după criterii mai 
complexe. D.e., asteroidul 8258 are nume provizo-
riu (1982RW1), pe când cel cu numărul 100 000 se 
numeşte Astronautica. Asteroidul 1000 se numeşte 
Piazzia, în cinstea lui Giuseppe Piazzi (1746-1826), 
cel care a descoperit în 1801 primului asteroid. As-
teroidul 2419 se numeşte Moldavia, în 1995, la Ob-
servatorul din Haute Provence, Franţa, am descope-
rit, în premieră, că el se roteşte în  jurul propriei axe 
în aproximativ 2h25m. Cea mai mare parte a aste-
roizilor se află în Centura Asteroidală Principală – 
zona de tranziţie dintre planetele telurice (Mercur, 
Venus, Pământul şi Marte) şi cele gazoase (Jupiter, 
Saturn, Uranus, Neptun). Alte grupuri de asteroizi 
sunt capturaţi în zonele de stabilitate gravitaţională 
(punctele Lagrange). Observaţiile făcute asupra as-
teroizilor în diverse lungimi de undă oferă informa-
ţii importante despre compoziţia lor mineralogică. 
Unii dintre asteroizi sunt survolaţi sau vizitaţi de 
sondele spaţiale în căutare de eşantioane de mate-
rial extraterestru pentru a fi studiat în laboratoarele 
terestre. Asteroizii sunt studiaţi şi ca posibile resur-
se de materii prime pentru viitorii călatori în spaţiul 
interplanetar.

În catalog există peste 15 000 de asteroizi geo-
intersectori, care intersectează orbita terestră. Cei 
mai mari au diametre ce depăşesc câţiva kilome-
tri, cei mai mici - 10-15m. Periculoşi se consideră 
cei care se pot apropia de Pământ la o distanţă mai 
mică de 5 000 000 km, aceştia sunt supravegheaţi 
cu mare atenţie. Orice asteroid cu diametrul mai 
mare de 250 m poate produce un cataclism pe Ter-
ra. Praful ridicat în atmosferă la căderea acestuia 
poate produce o modificare esenţială a transparen-
ţei atmosferei. Razele solare vor fi împiedicate să 
ajungă până la sol, ceea ce va duce la o diminuare 
a temperaturilor, lipsa luminii solare va diminua 
procesul de fotosinteză, ca rezultat va dispărea ve-
getaţia şi odată cu ea şi multe specii de animale. 
Prin asemenea „experienţe” Pământul a trecut, cel 
mai bine documentat fiind cel avut loc în era cre-
tacico-terţiară, urmat de dispariţia dinozaurilor. La 
nivel mondial există preocupări pentru a evita o 
asemenea catastrofă. Oamenii de ştiinţă împreună 
cu inginerii şi specialiştii în ştiinţe spaţiale caută 

mecanisme de deviere de pe orbită a asteroizilor 
care pot prezenta pericol pentru civilizaţia te-
restră, în ultimele două decenii fiind înregistate 
rezultate notabile la acest capitol.

I.H. Cred că succesele enorme pe care 
le-a obţinut astronomia se datorează ilustru-
lui astronom Camille Flammarion, care a sti-
mulat în fel şi chip organizarea cercetărilor 
astronomice pe întregul glob, a „molipsit” de 
„boala stelară” multă lume. Nicolae Donici 
ţinea atât de mult la Flammarion, încât la 
moartea acestuia, în 1925, a plecat împreună 
cu soţia ca să-şi ia rămas-bun. Care din as-
tronomii lumii au avut o influenţă pe potriva 
celeia pe care a avut-o  Flammarion?

M.B. Camille Flammarion este în continu-
are considerat un mare promotor al astronomi-
ei, inegalat şi inegalabil. În amintirile şi notele 
contemporanilor este prezentat ca o persoană ce 
ştia să vorbească în cuvinte simple deopotrivă 
oamenilor culţi, pasionaţilor de astronomie, oa-

menilor politici, în sala de conferinţe, în cluburile 
pariziene, în separeurile restaurantelor, în intimi-
tatea saloanelor doamnelor din societatea france-
ză a epocii. Aura lui, marcată de ideile Revoluţiei 
Franceze şi de idealurile de emancipare purtate de 
aceasta, a depăşit cu mult teritoriul Franţei, savan-
tul fiind invitat în  multe ţări ale lumii pentru a pro-
mova astronomia ca o ştiinţă nobilă. 

I.H. Domnule profesor, circa 20 de astero-
izii poartă numele unor personalităţi ce ţin de 
arealul de ştiinţă şi cultură românească. Aste-
roidul 2331 poartă numele astronomului de la 
Cernăuţi Constantin Pârvulescu (1895-1992); 
4268 – numele matematicianului şi astronomu-
lui Eugeniu Grebenicov (1932-2013); 6429 - al 
sculptorului Constantin Brâncuşi (1876-1957); 
9253 – cel al părintelui cosmonauticii Hermann 
Oberth (1894-1989); 9493 – cel al compozitoru-
lui George Enescu (1881-1955); 9494 – al astrofi-
zicianului Nicolae Donici (1874-1960); 9495 – al 
poetului Mihai Eminescu (1850-1889); 10034 
– al astronomului Mirel Birlan (1963); 10504– 
al compozitorului Eugen Doga (1937); 12498 
– al biologului şi astronomului Jean Dragesco 
(1920); 263516 – cel al popularizatorului astro-
nomiei Matei Alexescu (1929-1993). Ce pânză 
diamantină cerească de nume de oameni de şti-
inţă şi de cultură români!

M.B. Aş pune aici încă două nume de asteroizi: 
2419, Moldavia, şi 7698, România, nume care ne 
încântă şi evocă sentimente şi emoţii legate de cele 
două ţări, nume dragi cititorilor. 

I.H. Asteroidul 10034 poartă numele Dum-
neavoastră, dat de UAI. Se cunoaşte orbita, di-
mensiunea şi forma asteroidului? În cât timp 
înconjoară el Soarele? Câţi ani asteroidici aveţi? 

M.B. Asteroidul se află în centura principală, la 
aproximativ 2,5 u.a. (cca 375 000 000 km) de Soa-
re, are orbita eliptică cu excentricitatea 0,1 (aproa-
pe circumferinţă), înclinarea orbitei faţă de planul 
ecliptic este de 14 grade. Nu se cunosc detaliile 
fizice, magnitudinea permite a estima diametrul la 
6-7 km, efectuează o rotaţie în jurul Soarelui în cca 
4 ani şi 2 luni. Dacă aş raporta vârsta mea la acest 
an asteroidal, acum ar trebui să fiu încă în  perioada 
adolescenţei timpurii.  

I.H. Cunoştinţele dobândite de astronomie 
le putem clasifica în cunoştinţe dobândite prin 
intermediul telescoapelor terestre scoase în cos-
mos, al misiunilor cosmice, pilotate şi automate 
… 

M.B. Privită din partea ştiinţelor fizice, astrono-
mia este indisolubil legată de studiul proceselor fi-
zice la nivelul astrelor, aşa a luat naştere astrofizica. 
Privită din partea matematicii (mecanica cerească), 
astronomia este indisolubil legată de modul cum se 
mişcă astrele pe sfera cerească, cum evoluează sis-
temele din de 2, 3, n-corpuri în spaţiu (studiul hao-
sului, sistemele dinamice, ecuaţiile mişcării). Deci, 
astronomia este o ştiinţă situată între matematică şi 
fizică, este cea care generează modele matematice 
şi fizice ale Universului.

Referitor la domeniul astronomiei observaţi-
onale. De la suprafaţa Pământului, Universul este 
scrutat cu telescoape în domeniul vizual şi cel al 
infraroşului apropiat. Evoluţia telescoapelor în ul-
timele două decenii este spectaculoasă. S-au con-
struit telescoape de 4-6 m (Gemini, Magellan), de 
8-12 m (Very Large Telescope, Grantecan, Keck, 
SALT), se lucrează la telescoape din categoria 25-
35 m (TMT, E-ELT…). Observatoarele se situează 
la mare înălţime. Bunăoară, complexul de telescoa-
pe din Mauna Kea, Hawaii,  se află la 4200m alti-
tudine. 

Un alt domeniu de lungimi de undă accesibil 
de pe Terra este cel al undelor radio. Astronomii îşi 
unesc eforturile în a construi detectori din ce în ce 
mai mari şi mai sensibili, utilizează pe larg tehnicile 
interferometrice. Este vorba de radiotelescopul de 
la Arecibo, complexul ALMA, instalat de Observa-
torul European în Chile, reţeaua Hess şi Ska… 

Atunci când domeniile de lungimi de undă nu 
pot fi acoperite de pe Terra din cauza atmosferei, 
instrumentele sunt trimise în spaţiu. Este vorba de 
Hubble Space Telescope, misiunea GAIA, trimisă 
de Agenţia Spaţială Europeană într-unul din punc-
tele Lagrange ale Terrei să măsoare cu o precizie 
de zece ori mai mare peste un miliard de stele. Alt 
obiectiv al instrumentelor trimise în spaţiu – stu-
dierea de aproape sau analiza caracteristicilor unor 
corpuri din Sistemul Solar, cum ar fi misiunea ro-
botică europeană Rosetta, începută acum 14 ani, 
care a vizitat asteroizii Lutetia şi Steins şi cometa 
Ciuriumov-Gherasimenko, unde „s-a pensionat”. 

Câteva cuvinte şi despre programele studierii 
planetei Marte. În ideea populării unor corpuri ce-
reşt, opţiunea este una – vecina noastră Marte, Ve-
nus are temperaturi insuportabile. Pe Marte există 
calote polare alcătuite din dioxid de carbon şi apă, 
temperatura medie este de aproximativ – 600C, va-
riaţiile ei însă sunt mari, de la 00C, până la 1200C. 
Actualmente Marte are o mulţime de sateliţi arti-
ficiali, trimişi de agenţiile spaţiale:  NASA, ESA, 
ISRO, Roscosmos, JAXA (Nozomi). Pe suprafaţa 
planetei îşi desfăşoară activitatea doi roboţi, Op-

portunity şi Curio-
sity, care analizea-
ză rocile, vântul, 
aerosolii, praful, 
craterele, dunele de 
nisip. Agenţia Spa-
ţială Chineză îşi 
propune să trimită o sondă spaţială spre Marte până 
în 2020. SUA preconizează să trimită către 2030 un 
echipaj uman. Puţin probabil că va avea loc înainte 
de 2050. Amartizarea pe Marte e dificilă din cauza 
atmosferei foarte rarefiate, absenţa ionosferei va 
expune echipajul unor radiaţii din domeniul razelor 
ultraviolete, X şi gamma. 

I.H. Scriitorul basarabean Ion Druţă zicea 
că nu Pământului rotund îi duce omul dorul, 
ci unui ogor cu o ciocârlie în creştet. Preocupat 
mereu de corpurile cereşti, totuşi, din când în 
când, vă este dor de „un ogor cu o ciocârlie în 
creştet”. 

M.B. Cred ca e multă profunzime în aceste 
rânduri. Când eram copil, m-a fascinat cântecul 
acestei păsări în timpul zilelor toride de vară. Cum 
se poate că, atunci când aerul devine irespirabil şi 
toate vieţuitoarele caută un colţ de umbră, o aşa de 
nesemnificativă fiinţă poate zbura şi cânta în ace-
laşi timp. Cercetătorii sunt şi ei oameni obişnuiţi, 
au nevoie să comunice, să râdă, să fie trişti, să facă 
plajă, să meargă în drumeţii montane. Îmi place să 
fac o mulţime de lucruri pe care în adolescenţă şi 
tinereţe nu am avut ocazia să le fac, de exemplu, 
să imortalizez culorile toamnei în fotografii, să ad-
mir amestecul de lumină şi culoare din pădurea de 
lângă casă. 

I.H. Care ar fi „pasărea lui Brâncuşi” care 
simbolizează zborul gândurilor Dumneavoas-
tră?

M.B. În  atelierul lui Brâncuşi din Centrul Bea-
ubourg din Paris se poate de admirat câteva din 
operele lui de artă, între care Măiastra, Pasarea în 
spaţiu. Fascinant este să vezi cum o idee (obiect de 
artă) are o perioadă de materializare, de metamor-
foză (mulaje, materiale, studii) de o imensă bogăţie. 
Pasarea mea este încă în curs de a învăţa să zboare, 
încă în  metamorfoză.  

I.H. Discipolii din Kazahstan ai ilustrului 
astronom Eugeniu Grebenicov i-au acordat 
profesorului iubit titlul de Doctor Honoris Ca-
usa al Universităţii din Atârau. În plus, i-au 
dăruit şi un mânz de rasă. Dumnealui le-a 
mulţumit pentru titlul acordat, iar referitor la 
mânz, a zis: „Lăsaţi-l să zburde liber prin ste-
pele kazahe, precum gândurile mele zburdă ne-
stingherite pe câmpiile nelimitate ale Universu-
lui”. Prin care văi „zburdă mânzul gândurilor” 
Dumneavoastră?

M.B. Zburdă împreună cu misiunile spaţiale 
care fac observaţii asupra diferitor corpuri din 
Sistemul Solar. Anul trecut m-am bucurat până 
la lacrimi la vederea primelor imagini ale pla-
netei pitice Pluto şi ale sateliţilor acesteia oda-
tă cu survolul sondei New Horizons. Ce peisaje 
într-o lume total îngheţată! Gândurile, alături de 
misiunea Casini, au contemplat planeta Saturn, 
deseori se plimbă cu noul laborator Curiosity pe 
„drumurile” planetei Marte.  

I.H. Arhimede cerea un punct de sprijin, 
promiţând să urnească Lumea din loc utilizând 
o pârghie. Şi, metaforic vorbind, a reuşit, trimi-
ţând lumea la şcoală să înveţe a fi creativă şi să 
stăpânească forţele cosmice. Harap-Alb, eroul 
crengian, când a plecat în lumea mare, şi-a luat 
de însoţitori pe Flămânzilă, Sătilă, Păsări-Lă-
ţi-Lungilă şi Gerilă, care stăpâneau cele patru 
stihii ale lumii: pământul, apa, aerul şi focul. As-
tăzi Cosmonautica cu adevărat utilizează forţele 
cosmice.

M.B. Omenirea îşi are viitorul în educaţie, 
şcoala jucând un rol esenţial în evoluţia societăţii. 
Cuceririle cosmice importante din ultima jumăta-
te de secol sunt un rezultat al educaţiei. Bunăoa-
ră, sonda spaţială New Horizons în drumul ei spre 
Pluto şi exteriorul Sistemului Solar a atins cea mai 
mare viteză de croazieră, 58 000 km/h, graţie utili-
zării câmpului gravitaţional al planetei Jupiter, tim-
pul de călătorie Pământ-Pluto fiind redus astfel la 
9 ani. Câmpul gravitaţional al planetelor mari este 
des utilizat în manevrele de apropiere, accelerare şi 
transfer de orbită ale sondelor spaţiale, micşorându-
se astfel cu mult costurile misiunilor spaţiale. 

I.H.  Cum aţi aprecia gestul, pentru unii ne-
cugetat, al Universităţii Tehnice din Republica 
Moldova, de a construi un Observator Astro-
nomic şi de a pregăti pentru lansare un „satelit 
moldovenesc”?  

M.B. Ambele iniţiative îmi par excelente şi 
demne de luat în considerare; cercetătorii, noile ge-
neraţii de cercetători au dreptul să îşi facă proiecte 
şi să-şi promoveze ideile. Încurajez asemenea iniţi-
ative, numai ideile promovate pot avea viaţă şi pot 
fi perene.  

I.H. Domnule profesor Mirel Birlan, Vă mul-
ţumesc din inimă pentru amabilitatea de a între-
ţine acest dialog sincer şi simplu şi „răbdarea de 
astronom” de care aţi dat dovadă, ca el să decur-
gă aidoma unuia ţinut de săteni pe prispa casei 
în zilele de sărbătoare. Vă rog, câteva cuvinte şi 
un autograf pentru cititorii noştri.

M.B. Împărtăşesc cu dumneavoastră bucuria de 
a citi şi a scrie în  limba română şi trăiesc aceleaşi 
emoţii când mă exprim în limba comună a oameni-
lor de pe ambele maluri ale Prutului.

Stimaţi cititori, îmi face o deosebită plăcere să Vă prezint 
interlocutorul. Îi zice Mirel BIRLAN, doctor în astronomie fun-

damentală, mecanică cerească şi geodezie (titlu conferit de 
renumitul Observator Astronomic din Paris în 1998). În prezent 
Domnia Sa activează în calitate de cercetător ştiinţific la Insti-
tutul de Mecanică Cerească şi de Calcul al Efemeridelor din 

cadrul Observatorului Astronomic din Paris şi prin cumul în calitate de cercetător la Insti-
tutul Astronomic al Academiei Române. În 2005 a fost abilitat cu dreptul de a conduce 

activităţile de doctorat în domeniul de referinţă la Observatorul din Paris, la care cândva 
a activat şi ilustrul astrofizician basarabean Nicolae Donici (1874–1960). Domeniul de 

cercetare: asteroizii şi cometele. Este responsabil de Centrul de Observaţii Astronomice 
la Distanţă, centru care în ultimii zece ani a observat în sistemul s`olar peste o mie de noi 
corpuri cereşti. Pentru contribuţiile valoroase aduse ştiinţei astronomice, Uniunea Astro-

nomică Internaţională (UAI) a înveşnicit numele său, atribuindu-l asteroidului cu numărul 
10034. Continuator fidel al ideilor celebrului astronom şi popularizator al ştiinţei Camile 
Flammarion (1842-1925), dl Mirel Birlan, este un bun prieten al ştiinţei din Basarabia. Din 
2011 este membru al Colegiului de redacţie al revistei Fizica şi tehnologiile moderne.

Vezi revista aici: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_numar_revista/26/2138

ÎN GALERIA 
SOMITĂŢILOR 

MONDIALE
Dacă marele filozof şi poet Lucian Blaga presupu-

nea că trăim cu toţii într-o lume a excepţionalului, în care 
normalul n-are nicio şansă să se realizeze, uite că această 
supoziţie blagiană, adică normalul, totuşi se întâmplă, im-
primând în cazul nostru o stare firească, obişnuită, naturală, 
precum o caracterizează 
Dicţionarul explicativ al 
limbii române.

Cu toate că Eveni-
mentul (cu majusculă!) 
ce s-a produs chiar spre 
finalul acestui an pe ducă 
într-adevăr a fost unul de 
rezonanţă mondială, în 
primul rând, pentru lumea 
academică-universitară 
de pe toate continentele 
şi, implicit, pentru Repu-
blica Moldova, acesta a 
fost apreciat la noi ca unul 
normal, deşi s-a dovedit a 
fi frapant, surprinzător şi, 
desigur, senzaţional prin definiţie. Iar explicaţia este destul 
de simplă: omul care a fost încununat cu laurii bine meritaţi 
ai destinului, fiind inclus în Galeria somităţilor mondiale, 
ţine de normalul, adică de normalitatea lucrurilor ce se 
întâmplă totuşi în cotidianul nostru zbuciumat.

De aceea, ştirea ce ne-a încântat sufletul şi inima că 
domnul profesor universitar Vladimir Guţu, decanul Fa-
cultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei (Univer-
sitatea de Stat din Moldova), a devenit prima persoa-
nă din imensul spaţiu post-sovietic inclusă în Galeria 
internaţională a celebrităţilor din domeniul educaţiei 
adulţilor şi formării continue, s-a dovedit a fi pe deplin 
justificată, îndreptăţită. Căci, cu adevărat, Domnia Sa este 
unul dintre remarcabilii savanţi din domeniul invăţământu-
lui care au iniţiat şi au promovat consecvent reformele în 
sistemul educaţional, au elaborat şi au coordonat nemijlocit 
cele mai importante documente strategice, inclusiv: Legea 
Învăţământului, Programul şi Concepţia de dezvoltare a 
acestuia şi, în definitiv, Codul educaţiei.

Profesorului şi pedagogului de excepţie Vladimir Guţu 
îi revine un merit incontestabil, în calitatea Domniei Sale 
de preşedinte al Comisiei Naţionale pentru Curriculum, de 
expert în Comitetul pentru Politici şi Practici Educaţionale 
al Consiliului Europei în promovarea standardelor interna-
ţionale în domeniul educaţiei.

Dar să revenim la subiectul propriu-zis, care a impre-
sionat atât de mult întreaga noastră comunitate academi-
că-universitară, tocmai acesta fiind motivul de a-l ruga pe 
distinsul deţinător al Medaliei-unicat „Prin Educaţie pu-
tem schimba lumea” să ne facă un minicomentariu la cele 
expuse în rândurile de mai sus:

– Evenimentul propriu-zis a avut loc între 14 şi 16 no-
iembrie 2016, în oraşul Orlando, statul Florida (SUA), la 
care au participat pedagogi-psihologi renumiţi din lume. 
Această întrunire de calibru mondial a inclus în structura 
ei organizatorică trei aspecte, adică trei etape: în prima 
etapă, o comisie specială de experţi în domeniu a studiat 
amănunţit dosarele (CV-urile) tuturor candidaţilor, inclusiv 
cel al subsemnatului. Toată procedura s-a desfăşurat exclu-
siv în limba engleză. Mie mi s-au rezervat şapte minute. În 
acest interval scurt de timp am avut onoarea şi responsabi-
litatea să prezint perspectivele dezvoltării învăţământului 
şi procesului educaţional în ţara pe care o onoram (condi-
ţie prevăzută de programul acestui for mondial); cea de a 
doua etapă a fost condiţionată de aducerea la cunoştinţa 
înaltei asistenţe de către un expert special a rezultatelor 
activităţilor mele pe plan naţional şi internaţional; a treia 
etapă a inclus procedura propriu-zisă de înmânare a plăcii 
şi unei  Medalii personalizate.

Apropo, originalul plăcii în cauză este instalat într-un 
loc vizibil al Universităţii din Oklahoma, pe care sunt im-
primate numele celebrităţilor din lume în domeniul învă-
ţământului şi educaţiei. Printre acestea am fost profund 
emoţionat să văd incrustate şi numele a doi remarcabili 
savanţi-pedagogi şi psihologi români – Spiru Haret (pro-
motorul unei mişcări de esenţă poporanistă din perioada 
interbelică, care-i poartă numele) şi George Văideanu, 
care, spre marele nostru regret, nu de mult a plecat în lu-
mea celor drepţi.

***
Iată că în strălucita Galerie a acestor somităţi universale 

figurează şi numele românului-basarabean (precum insistă 
să i se spună) Vladimir Guţu, căruia i s-a acordat acest 
inestimabil Premiu de recunoştinţă şi preţuire unanimă.

La mulţi ani, distinsul nostru profesor şi savant de 
talie mondială Vladimir Guţu!

Mihai MORĂRAŞ

În rândul doi, primul din dreapta – domnul profe-
sor Vladimir Guţu, deţinătorul Medaliei personali-

zate „Prin Educaţie putem schimba lumea” 


