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La cea mai apro-
piată distanţă, Jupi-
ter şi Saturn se vor 
afla la doar 0,1 gra-
de depărtare.

Aproape nu se 
vor mai distinge 
una de cealaltă

Asta reprezintă 
doar o cincime din 

întregul diametru 
al unei Luni pline, 
scrie descoperă.ro. 
„Cele mai mari pla-
nete din sistemul 
solar se vor afla 
foarte aproape apa-
rent una de alta, atât 
de aproape încât 
vor părea un astru 
dublu”, scrie Obser-

vatorul Astronomic 
Bucureşti. „Apro-
pierea minimă şi 
rară se va petrece în 
ultimele două săp-
tămâni ale lunii de-
cembrie, momentul 
cel mai bun fiind în 
seara de 21 decem-
brie. Atunci, în jurul 
orei 18, se vor ve-

dea înspre sud-vest, 
nu foarte sus pe cer. 
Cele două planete 
aproape că nu se 
vor putea distinge 
una faţă de cealal-
tă, iar prin telescop 
vom putea vedea 
în acelaşi câmp şi 
inelele lui Saturn şi 
benzile de nori ale 

Numărul cazurilor noi de 
coronavirus a scăzut!

Duminică au fost raportate 50 de 
cazuri noi de coronavirus, faţă de 

139 câte au fost înregistrate sâmbă-
tă. Numărul deceselor a crescut din 

nou, fiind în total 504, ultimele patru 
survenind de la ultima raportare. 
A scăzut coeficientul infectărilor 
cumulate la 14 zile, raportate la 

1.000 de locuitori la 2,99 în Argeş.  
Situaţia epidemiologică din judeţ se 
prezenta ieri astfel: persoane aflate 

în carantină instituţionalizată: 1; 
persoane ieşite din carantină institu-
ţionalizată: 1.498; persoane aflate în 

izolare/carantină (anchetă epide-
miologică): 3.506, dintre care 1.452 
în carantină la domiciliu şi 2.054 în 
izolare; persoane ieşite din izolare/

carantină (anchetă epidemiologică): 
32.178; persoane internate în spital: 

371 (ieri  371); persoane internate 
la ATI: 49 (ieri 50); persoane vinde-
cate: 14.931 (ieri 14.835); persoane 

diagnosticate pozitiv: 17.493 (ieri 
17.443); cazuri nou confirmate, în 

ultimele 24 de ore: 50 (ieri 139); 
persoane decedate de la începutul 

pandemiei: 508 (ieri 504). Până ieri, 
20 decembrie, pe teritoriul Româ-

niei, au fost confirmate 591.294 de 
cazuri de persoane infectate cu noul 
coronavirus (COVID – 19).  498.777 

de pacienţi au fost declaraţi vinde-
caţi. În urma testelor efectuate la 

nivel naţional, faţă de ultima rapor-
tare, au fost înregistrate ieri 3.350 

cazuri noi de persoane infectate cu 
SARS – CoV – 2 (COVID – 19), aces-
tea fiind cazuri care nu au mai avut 

anterior un test pozitiv.  M.S.

Saturn și Jupiter atât de aproape, încât vor părea o singură planetă

„Steaua Crăciunului” vizibilă 
în această seară! lui Jupiter, împreu-

nă cu sistemele de 
sateliţi ai planetelor. 
Dacă ar fi să puteţi 
obseva cerul doar 
o noapte în 2020, 
alegeţi noaptea de 
21 decembrie!”, mai 
transmite Observa-
torul Astronomic 
Bucureşti. Majori-
tatea astronomilor 
denumeşte acest 
fenomen astral ca 
”Steaua Crăciunu-
lui” şi se  face o le-
gătură între apro-
pierea planetelor, 
imaginea pe care 
ele o reflectă şi 

povestea biblică a 
Stelei din Betleem, 
cea care i-a anun-
ţat pe cei trei magi 
de Naşterea lui Ii-
sus Hristos. Potrivit 
BBC News, ultima 
oară când acest fe-
nomen a putut fi 
văzut cu ochiul liber 
a fost în anul 1226. 
„Reţineţi că, deşi cei 
doi uriaşi gazoşi pot 
părea apropiaţi, în 
realitate se vor afla 
la o distanţă de sute 
de milioane de ki-
lometri”, au ţinut să 
precizeze reprezen-
tanţii NASA. 

În această seară, în jurul orei 18, fiți cu ochii pe cer pentru a putea observa un 
eveniment astronomic spectaculos, marea conjuncție dintre Jupiter și Saturn, 

fenomen cunoscut ca „Steaua Crăciunului”. Următoarea dată când cele două planete 
se vor afla atât de aproape una de alta va fi pe 15 martie 2080, când se vor vedea 
înainte de răsăritul Soarelui, în constelația Capricornus.  I.Ivănoiu

Steaua de la Betleem este de-
numirea tradițională a astrului 
care, potrivit Noului Testament, 
a apărut pe cer în noaptea Naș-

terii Domnului „Steaua” este 
probabil conjuncția planetelor 
Jupiter și Saturn din anul 7 î.C.  
De asemenea, în tradiția icono-
grafică ortodoxă „Steaua de la 

Betleem” e reprezentată cu opt 
colțuri. În popor, această stea 

mai este numită și „Steaua Maicii 
Domnului” sau „Steaua Magilor”.


