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Astronomia a lăsat puternice urme asupra culturii oamenilor care au locuit 
aceste meleaguri deosebite. Pasionații pot descoperi în România un bogat izvor de 
astronomie, istorie și cultură. Monumente istorice, clădiri și case tradiționale,
semne și simboluri, cadrane solare, toate conțin o puternică influență 
astronomică pe care o puteți descoperi în timpul unor drumeții în natură sau 
plimbări cu mașina. Acestea reprezintă o oglindă a cosmosului pe pământ, 
o încercare a omului de a interpreta aici jos ce a văzut acolo sus. 

Numeroase cluburi, planetarii, observatoare și 
muzee așteaptă pasionații și curioșii deopotrivă să le treacă pragul.
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Alinieri   astronomice

În România regăsim numeroase situri 
datând din preistorie și până în perioada 
romană ce conțin alinieri astronomice 
după Soare și stele:

Tăblițele de la Tărtăria (Transilvania - 5500 î.Hr.)
Sanctuarul de la Parța (Banat - 5000 î.Hr.)
Necropole orientate astronomic (Muntenia, Transilvania - 4600-4000 î.Hr.)
Fortificația de la Iarcuri-Cornești (Banat - 1500 î.Hr.)
Sarmizegetusa Regia (Transilvania - sec. I î.Hr.)
Tropaeum Traiani (Dobrogea - sec. II d. Hr.)
Bazilici paleo-creștine (Dobrogea - sec. IV-VI d.Hr.)

Reconstruit integral din materialele 
originale, la jumătate din dimensiunea 
inițială, monumentul se află în incinta 
Muzeului Banatului din Timișoara.

Cel mai vechi exemplu de clădire ce prezintă alinieri astronomice
                                                                      este Sanctuarul de la Parța (județul Timiș),

mai vechi cu 2000 de ani decât celebrul
Stonehenge din Marea Britanie.

Sanctuarul era aliniat E-V, având în partea estică un altar 
format dintr-o figurină feminină alături de care se afla una 
zoomorfă cu cap de taur. La echinocții (de toamnă și de primăvară) 
lumina Soarelui pătrundea la apus printr-un orificiu în partea 
vestică și se stingea pe capul de Taur. Astfel, se realiza un ritual
al fertilității și fecundității, în momente cheie din an,
îndeosebi primăvara când natura reînvia după lunga iarnă.
Interesant este că la momentul construirii sanctuarului,
Soarele răsărea la echinocțiul de primăvară din constelația
Taurului, una dintre cele mai vechi constelații.



La circa 23 km nord de Timișoara se regăsește probabil cea mai mare fortificație de pământ din Europa. 
Cercetările de la fața locului continuă și în prezent. Această structură de circa 6 km în diametru este 
formată din patru valuri de pământ prezentând urme de foc și de ocupare începând cu epoca bronzului.

Așa-zisa fortificație de la    Cornești-Iarcuri ar fi fost folosită în scopuri religioase.
Preoții unui                           cult solar au ales pesemne acest loc datorită amplasării

speciale a acestuia la intersecția a două axe solstițiale

ce pornesc din vârfurile Țarcu (munții Țarcu) și Highiș 
(munții Zarandului), cele mai mari vârfuri vizibile la orizont. 
La solstițiul de vară (21 iunie), Soarele, privit din complex 
răsare din spatele vârfului Highiș, pe când la cel de iarnă 
(22 decembrie) acesta răsare din dreptul vârfului Țarcu. 
Presupusul observator, localizat la 
45° 55’  45″ N și 21° 14′ 30″ E, poate fi vizitat de pe drumul 
DN69 Timișoara-Arad.

Este vorba despre trei tăblițe din ceramică (a căror datare este 
incertă) care au fost descoperite lângă scheletul unei preotese 
de circa 55 de ani bolnavă de tuberculoză osoasă. Două din cele 
trei tăblițe sunt dreptunghiulare iar cealaltă circulară. 
Dintre ele, două conțin o serie de simboluri despre care se 
presupune că ar face parte din așa-numita scriere Danubiană. 

În 1961, arheologii au realizat lângă localitatea       Tărtăria
din județul Alba una dintre cele mai însemnate
descoperiri arheologice de pe teritoriul României.

Deși controversate, acestea au fost interpretate în diverse feluri.Deosebit de interesantă este 
tăblița circulară, datorită semnificației sale strâns legate de astronomie, mai precis de ciclul 
lunar. Tăblița este împărțită în două zone, lumea de sus și lumea de jos. Pe cer, se află Soarele, 
reprezentat printr-un disc aflat la amiază și Luna, simbolizată de un tron dublu precum și de o 
serie de „D”-uri, ce pot semnifica fazele acesteia. Prezența ei alături de Soare nu este 
întâmplătoare, ea fiind regina nopții și partenerul Soarelui pe cer.

Tăblițele se află depozitate la Muzeul de Istorie a Transilvaniei făcând uneori obiectul unor 
expoziții temporare. Pentru a putea vedea o replică a tăblițelor, puteți vizita monumentul 
dedicat acestora (45° 56′ 51,7″ N 23° 24′ 36,7″ E), aflat pe DN7 între Orăștie și Sebeș.



Orientările au fost determinate în funcție de locul spre care privea defunctul, 
estimate din orientarea craniilor. Orientarea mormintelor către răsărit este un 
obicei ce se mai păstrează în multe cimitire moderne.

De bună seamă, el era interesat și de viața de apoi și de posibilele legături ale 
acesteia cu cerul. Dovadă stau numeroasele alinieri est-vest ale mormintelor din 
câteva necropole neolitice de pe teritoriul României.

Exemplele includ siturile de la      Iclod (județul Cluj, circa 4200 î.Hr.)
Cernica (județul Ilfov, 4600 î.Hr. - 

44° 25′ 27″ N 26° 16′ 07,2″ E)

Grădiștea Ulmilor (județul Călărași, 
44° 11′ 16,1″ N 27° 00′ 09,6″ E).

În general, bazilicile paleo-creștine sunt orientate pe axa E-V cu absida spre est, fiind aliniate 
după răsăritul Soarelui (Capidava – solstițiul de vară), marcând uneori locul de unde acesta răsărea în 
ziua de naștere a sfântului protector.

al unor stele  
(Dinogeția).

sau
par a se alinia după punctul de răsărit al          Lunii (Argamum)

construite probabil pe locul unor temple păgâne,Alte bazilici,

Soarele de andezit, un gigant ceas solar, are forma unui disc și 
conține o prelungire ce indică nordul geografic. Pe disc, se găsește 
o serie de 10 spițe pe care unii cercetători le-au legat de ciclul de activitate solară.
Santuarul mare circular este o structură din lemn ale cărei stâlpi au fost adăugați în 
timpul filmărilor din anul 1980 la filmul Burebista. Privind de la soare prin centrul sanctuarului mare 
putem vedea răsăritul Soarelui la solstițiul de iarnă. De numărul de lespezi de piatră se leagă numeroase 
ipoteze despre existența unui calendar dacic.

Argedava la         Sarmizegetusa RegiaCapitala Daciei a fost mutată de către Burebista de la
în munții Orăștiei, undeva în a doua jumătate a secolului I î.Hr.

Omul din neolitic nu s-a rezumat la a crea monumente și calendare astronomice cu scopul 
de a determina momentele cheie din an propice agriculturii sau închinate unor 
culte ale fertilității și fecundității.

În sudul Dobrogei de astăzi, găsim localitatea Adamclisi, 
unde putem vedea impresionantul monument ridicat de împăratul 
Traian în anul 109 d.Hr. pentru a sărbători victoria din 101-102 d.Hr. 
Complexul este format din monumentul în sine, un tumul funerar și un altar. 
Împreună formează un triunghi isoscel ce indică spre răsăritul Soarelui la data de 
18 septembrie 53 d.Hr. anul nașterii împăratului Traian.



Simboluri        astronomice megalitice

În România, regăsim numeroase locuri ce conțin simboluri astronomice inscripționate 
pe roci în locuri retrase din munți sau peșteri.

Gura Haitii (Bucovina)
Muntele Teasc (Transilvania)
Peștera Cizmei (Transilvania)
Peștera Gaura Chindiei 2 (Banat)

În România putem întâlni o serie de locații ce conțin 
picturi rupestre realizate cu precădere 
în peșteri. Dintre acestea, cele mai vechi sunt în 
peștera Coliboaia 
(județul Bihor – 35000 ani vechime),

peștera Cuciulat 
(județul Sălaj – 12000 de ani vechime). 

Ele datează din paleolitic, pe când omul se

  

(peșterile Coliboaia și
(peștera Popii)Cuciulat) sau ale unor spirite

reprezentări de animaleDeși multe din semnele descoperite aici sunt
ocupa cu vânătoarea și culesul fructelor sălbatice.   

unele conțin figuri abstracte, cercuri, cruci,

Peștera 

Gaura Chindiei 2

pentagrame ce pot fi asociate cu diverse simboluri solare, astrale și cardinale.
Discul poate simboliza Soarele, pentagrama stelele, iar crucea punctele cardinale.

se află pe un versant, în dreptul bornei kilometrice ce indică 4 km spre Coronini 

Accesul se face prin partea dreaptă a unui marcaj albastru 
aflat pe un stâlp de curent. 

Chindiei 2 se află sub ea. 

(Caraș-Severin) pe DN57. De jos, este vizibilă peștera Gaura Chindiei 1.  



  

Alături de picturile rupestre regăsite mai ales în peșteri, în România 
întâlnim și numeroase inscripții incizate (petroglife) în piatră,
folosindu-se unelte ascuțite. Peștera Cizmei – 

județul Hunedoara

Peștera cu Incizii 
– județul Bihor

Valea Someșului – județul Sălaj
Muntele Teasc – județul Harghita, 46° 55′ 05,7″ N 25° 30′ 41,7″ E
Gura Haitii – județul Suceava, 47° 11′ 36,3″ N 25° 15′ 17,2″ E

cât și în aer liber pe diverse blocuri de piatră:

Acestea se află atât în peșteri precum

Printre acestea, se pot remarca o serie de simboluri solare și lunare, îndeosebi cercuri. Se bănuiește că 
unele ar reprezenta eclipse (Gura Haitii) sau Soarele (Peștera Cizmei, Gura Haitii, Muntele Teasc). 

Un fapt interesant este prezența unor figuri soleiforme (Peștera cu Incizii) asemănătoare cu 
picturile rupestre de la Peștera Popii.

Simboluri astronomice în ornamentica 
  tradițională

Cercetările etnoastronomice au condus la concluzia că diverse semne precum: 
punctele, cerculețele, cruciulițele, romburile, spiralele, vârtelnița, rozetele, 
coloanele, brăduțul  etc., pe care le întâlnim pe cusături, țesături, ceramică, ouă 
încondeiate, în ornamentica caselor și lăcașurilor de cult, pe stâlpi de poartă 
reprezintă Soarele, Luna, stelele, zodiacul, eclipsele, pomul vieții sau arborele cosmic. Casele tradiționale din 
diverse zone ale țării conțin decorațiuni cu caracter astronomic. Amintim aici case din Banat, Maramureș, 
Bucovina și Moldova. Ornamentele conțin sori, raze de soare, stele.



  

reprezintă legătura între cer și Pământ (axa cerului) și exprimă 
evoluția omului în concordanță cu mediul înconjurător. 

La început, oamenii considerau unii arbori, arbori sacri 
Arborele cosmic,

Pomul vieții,

Coloana Cerului

Asociați cu diferite evenimente: nașterea, nunta, moartea,
arborele justițiar, arborele fertilizator. Primele reprezentări
ale arborelui cosmic sunt arborele de pe plăcuța dreptunghiulară 
de la Tărtăria, Coloana Cerului de la Căscioarele, coloana dacă de pe 
Columna lui Traian. Cea mai rafinată reprezentare este 

reprezintă  simbolul credinței creștine, bazat pe tema răstignirii lui 
Iisus Hristos și are rol de apărare și ajutor. Se întâlnește pe turlele 

Crucea 

Sunt binecunoscute 

bisericilor, pe case, la întretăierea unor drumuri etc. Ca vechi simbol 
cosmic, reprezenta Soarele, punctul de întretăiere  simboliza centrul

Universului, iar cele patru brațe cele patru puncte cardinale.

sau crucile solare de la Ariniș, ambele în  Maramureș.

Coloana Infinitului a lui Brâncuși de la Târgu Jiu.

crucile pictate din Cimitirul vesel de la Săpânța  



  

  
Există  și rozete cu mai multe raze, uneori curbate și care reprezintă  morișca sau vârtejul
sugerând mișcarea Soarelui. Ca reprezentare geometrică a Soarelui, rozeta luminează și 
înfrumusețează, fiind simbol al vieții, al fertilității și al căldurii sufletești.
În arta populară românească întâlnim rozete sculptate pe bisericile de lemn, pe paturi, 
stâlpi de porți etc.

Rozeta este un simbol solar (sau stelar) care a apărut ca motiv decorativ 
în Mesopotamia în urmă cu circa 2500 ani, dar se întâlnește și în 
Grecia Antică, în India în Asia centrală. Cea mai răspândită are

șase raze semnificând faptul că Dumnezeu a creat lumea în șase zile. 

Un exemplu frumos este dat de reprezentarea 
de la Mănăstirea dintr-un lemn din comuna 

Frâncești, județul Vrancea.

Spirala reprezintă simbolul infinitului și 
nemuririi.

Ea semnifică regenerarea și energia vitală, 
atribute ale marii zeițe și ale zeului Soare.
Spirala dublă reprezintă evoluția și involuția: viața și moartea. Este imaginea femeii, 
a rodirii și a nașterii. Ca semn apotropaic apare pe mânerele săbiilor, pe coifuri și 
scuturi. Sunt binecunoscute brățările din aur sub formă de spirală ale dacilor, 
ornamentele de pe vasele din ceramică și ouă încondeiate.

O categorie aparte de ornamente astronomice o constituie  
   Pe cele mai multe le întâlnim prin lăcașurile de cult. Se știe 
         că  Biserica respinge ghicitul în stele, dar zodiacul este 
               utilizat și interpretat ca o metaforă a curgerii timpului.

semnele 
        zodiacale. 

Un exemplu frumos este cel regăsit la 
biserica Adormirea Maicii Domnului din Turda 
(județul Cluj) și care se aseamănă cu zodiacul de la Voroneț.

Unul din cele mai răspândite motive în ornamentica populară
este motivul Soarelui. De obicei, acesta este sub formă de 

cerc, cerc cu raze în interior sau în exterior, romb, 
sau steluță, dar întâlnim și sori stilizați sub forma unor

cercuri sau pătrate de la care pornesc în jos trei raze.

Un ornament deosebit de interesant este cel în care distingem o 
eclipsă de Soare. La acesta vedem un cerc (Soarele) intersectat lateral 

de două arce de cerc, care sugerează trecerea Lunii peste discul Soarelui.
De la acest cerc vedem cele trei raze spre Pământ. Uneori, aceste raze sunt 

intersectate de o bară orizontală în care identificăm norii. Cea mai mare 
densitate a motivului eclipselor de Soare se află pe casele din Bucovina precum și câteva prin județele limitrofe.

....



  

Cadranele sau ceasurile solare reprezintă o categorie aparte de 
patrimoniu astronomic cultural, fiind utilizate de mii de ani la 

măsurarea curgerii timpului. În România există circa 200 de cadrane 
solare aflate în diferite stadii de conservare, majoritatea în 

interiorul Arcului Carpatic.

Principiul lor de funcționare se bazează  pe evoluția Soarelui pe cer, respectiv pe direcția 
și lungimea umbrelor. În zilele senine, traseul ceresc al Soarelui se oglindește în plan 
terestru prin umbrele obiectelor. Acestea sunt mereu orientate în partea opusă Soarelui și 
pot fi utilizate la determinarea timpului precum arătătoarele unui ceasornic. Primele 
cadrane solare descoperite pe teritoriul României datează din antichitate. 
Caracteristic pentru ele este că aveau formă sferică, cilindrică sau conică și împărțeau 
ziua-lumină în 12 intervale de timp egale - așa-numitele ore temporare - de la răsăritul 
Soarelui până la apus.

Cel mai vechi cadran solar antic din țara noastră a fost dezgropat în 
cetatea grecească Histria de pe malul Mării Negre (jud.Constanța), în anul 
1950. Este vorba despre un fragment de cadran solar din marmură albă, cu 
suprafață sferică, datând din sec. III-IV î.Hr. Acesta se păstrează la Muzeul Național de Istorie a 

României din București. Un al doilea 
exemplar antic a fost descoperit la Cumpăna (jud. Constanța) în anul 
1960, fiind realizat undeva în sec. II d.Hr. Originalul se păstrează la 

din Constanța, o copie fiind 

putem vedea un fragment de cadran solar roman și o încercare de
restaurare la Muzeul de Arheologie din Sarmizegetusa (jud. Hunedoara).
Bucata a fost descoperită în anul 1974 în situl arheologic 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa.

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie 
amplasată în fața Casei de Cultură din Cumpăna. În Transilvania, 

Cadrane 
    solare



  

 
Dacă toate piesele amintite până

 
acum aveau origine greacă,

respectiv romană, ce putem afirma oare despre știința dacilor? La 
marea capitală 

a regatului dac

 

(lângă Grădiştea de Munte, jud. Hunedoara), regăsim în perimetrul 
sacru din preajma așezării civile "Soarele de Andezit", o platformă 
circulară (datând din sec. I î.Hr.) numită astfel după modul în care 
plăcile componente se îmbină formând raze în jurul unui disc central. 
Discul se continuă înspre nordul geografic cu un șir de pietre. 
Conform teoriei avansate de prof. Florin Stănescu, ansamblul 
ar fi putut îndeplini funcția unui cadran solar.

Cadranul solar descoperit într-o săpătură din Florești (jud. Cluj) 
și păstrat acum în depozitul Muzeului Naţional de Istorie a 
Transilvaniei din Cluj-Napoca face trecerea de la antichitate la 
evul mediu timpuriu, când suprafața cadranelor a devenit plană. Asemenea ceasuri solare erau folosite 
în mănăstirile catolice pentru stabilirea orelor canonice de rugăciune (vorbim deci despre cadrane solare 
canonice). Cadranele solare canonice erau amplasate în poziție verticală, cu o tijă metalică perpendiculară 
pe suprafața gravată, iar diviziunile lor erau mult imprecise faţă de orele noastre moderne.
Ele aveau menirea să fixeze mai degrabă în timp etapele de evoluție solară zilnică corespunzătoare ceasurilor 
de rugăciune, sub forma unor durate care variau însă odată cu anotimpurile. În cazul piesei din Florești, 
deși nenumerotate, liniile pentru a treia, a șasea și a noua oră se termină cu mici semne dreptunghiulare
pentru a evidenția probabil importanța acestor repere în liturghia orelor.

Un cadran solar funcțional, utilizat probabil în viața monahală a 
evului mediu, poate fi văzut și azi pe biserica romano-catolică Sf. Maria 
(Calvaria) din cartierul clujean Mănăștur. 

Datând din sec. XV, dar relocat între timp pe alt amplasament decât 
cel inițial, el pare a fi cel mai vechi cadran solar din România expus în 
aer liber, deși incinta bisericii este accesibilă numai cu ocazia slujbelor.

Sarmizegetusa 
      Regia,



  

În ciuda aspectului eterogen, toate piesele enumerate până  aici 
au avut ceva în comun: rigide, reci și austere, toate au fost 

sculptate în piatră sau în marmură. Iată  însă că o dată cu Renașterea 
apar primele cadrane solar pictate, iar meșteșugarului-artist 

i se deschid noi căi de expresie. Un exemplu grăitor de 
cadran solar monumental pictat este cel de pe 

Biserica Evanghelică-Luterană 
Sf. Bartolomeu din Brașov 

(sec. XVII).

Odată cu bogăția de expresie conferită de vopsele apare însăși 
problema degradării mult mai rapide în timp din cauza intemperiilor. Dușmanul cel mai mare 
al cadranelor solare devine apa, un factor de mediu care le scurtează viața și le face 
dependente de restaurări periodice.

Cadranul solar pictat pe vechea Școală  Pittner din Reșița 
(jud. Caraș-Severin) este azi distrus aproape în întregime, 
tija metalică lipsind iar tencuiala ce mai susține o parte 
din cadran stând să cadă.
În schimb, cadranul solar de pe biserica evanghelică
din Seleuș (jud. Mureș) și-a recăpătat gloria de odinioară,
în urma unei restaurări moderne de succes.

La început de secol XXI, cadranul solar se bucură de 
o nouă  apreciere în școlile din România, de pildă la 
Colegiul Tehhnic “Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău 
(jud. Sălaj).

Acum nu mai este un ceas neobișnuit și rece din 
trecutul îndepărtat, ci un ansamblu 
didactic familiar, complex și valoros care
facilitează  înțelegerea astronomiei de 
către copiii societății informaţionale.



Cluburi, 
   planetarii
 și
observatoare
 astronomice

În România regăsim cluburi pentru astronomii amatori, planetarii 
publice și didactice, dar și observatoare științifice și pentru publicul
larg, ultimele activând în interiorul unor muzee.

Planetariul Baia Mare
Planetariul Suceava

Planetariul Galați
Planetariul Pitești

Planetariul Constanța
Planetariul Bârlad

Planetariul Bacău

Planetarii 
   

    (deschise 
  publicului)

Observatorul Astronomic din Cluj-Napoca
Observatorul Astronomic din Timișoara
Observatorul Astronomic din București
Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu din București
(primul observator astronomic din țară)
Observatorul Astronomic din Suceava
Observatorul din Galați
Observatorul Academiei Navale Constanța

Observatoare 
   
   astronomice

Societatea Română pentru Astronomie Culturală (Timișoara)
Societatea Astronomică Română de Meteori (Târgoviște)

Societatea Astronomică Orion Tulcea
Astroclubul București

Astroclubul Meridian Zero Oradea
Astroclubul Micul Ucenic Astronom Miercurea Ciuc

Asociația Astronomică Sirius Bârlad

  Cluburi  și 

societăți de

  astronomie

Dintre evenimentele organizate de acestea amintim:

 sesiuni de observare a cerului                                                                  tabere de astronomie
 cercuri de astronomie                                                                                    expoziții cu tematică astronomică
 lansări de carte                                                                                                   sesiuni științifice

Planetariile și cluburile de astronomie, precum și o parte din observatoarele astronomice derulează
programe cu și pentru public. Participarea la astfel de evenimente este de multe ori gratuită, uneori 
fiind percepută o taxă modică pentru acoperirea unor cheltuieli aferente și uzura echipamentelor folosite.

Observatorul Astronomic „Victor Anestin” Bacău

La realizarea acestei broșuri au participat Marc Frîncu (arheoastronom), 
Dimitrie Olenici (specialist semne și simboluri), 

Dan George Uza (specialist cadrane solare), 
Simina Frîncu (filolog). 
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