
CUVÂNT ÎNAINTE

Judeţul Cluj, cu o suprafaţă de aproximativ 
6.700 de km pătraţi, se situează în partea nord-
vestică a României, aflându-se în zona de contact 
a trei unităţi naturale: Munţii Apuseni, Podişul 
Someşan şi Câmpia Transilvaniei. Păstrătoare a 
unor moșteniri istorice deosebit de importante 
și a influențelor specific transilvănene, locurile 
de aici se remarcă prin diversitate și amploare, 
rămânând întipărite în memoria tuturor celor 
care le explorează.

Clujul se numără printre judeţele cele mai active 
în sfera culturală, având un patrimoniu valoros, 
o veche reputaţie în domeniul învăţămîntului şi 
culturii, precum şi instituţii de prestigiu. Bogăţia 
de monumente şi obiective istorice, alături de 
patrimoniul arhitectural și tradițional, incluse în 
mare parte în circuitul naţional, constituie o certă 
şi permanentă sursă de atracţie turistică.

Nu în ultimul rând, judeţul Cluj are un potenţial 
turistic ridicat, reflectat în existenţa unei game 
variate de forme de practicare a activităţilor de 
agrement: drumeţie, alpinism, tratament balnear, 
sporturi de iarnă şi de vară sau tabere pentru copii 
şi tineret. Toate aceste atribute îl califică drept o 
destinaţie ideală ce oferă multiple posibilităţi, atât 
de petrecere a timpului liber, cât şi de dezvoltare 
a afacerilor din diverse domenii de activitate.

Așadar, să dăm startul unei călătorii de neuitat în 
județul Cluj...

FOREWORD

Cluj county, covering an area of approximately 6.700 
square kilometres, is located in the Northwestern 
part of Romania, within the contact area of three 
natural units: Apuseni Mountains, Someşan Plateau 
and Transilvania Plain. Preserving prominent 
historical legacies and specific Transylvanian 
influences, places here distinguish themselves by 
diversity and extent, remaining imprinted in the 
memory of all who explore them.

 
Cluj is among the most active counties in the 
cultural sector, being endowed with a valuable 
patrimony, an established reputation in education 
and culture, as well as prestigious institutions. The 
richness of monuments and historical spots, as well 
as the architectural and traditional heritage, most 
of all these included in the national circuit, stand 
for a certain and permanent tourism resource.

Furthermore, Cluj county benefits of a high 
touristic potential, reflected in a wide range of 
leisure activities: backpacking, mountain-climbing, 
balneary treatment, winter and summer sports or 
youth camps. All these attractions of Cluj county 
qualify it as an ideal destination which offers 
multiple possibilities, both for spending free time, 
as well as concerns business development within 
various areas of activity.

So, let’s start our unforgettable journey in Cluj 
county…
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Muzeul Etnografic al 
Transilvaniei
Muzeul Etnografic al Transilvaniei a fost înfiinţat în 
1922. Sediul central este localizat în clădirea „Reduta”, 
în sala cu acelaşi nume desfăşurându-se cunoscutul 
proces politic „Procesul memorandiştilor”. Expoziţiei 
pavilionare i s-a adăugat, în anul 1929, un muzeu în 
aer liber, primul din România, numit Parcul Etnografic 
Naţional „Romulus Vuia”.  

Expoziţia permanentă actuală se intitulează „Cultura 
populară din Transilvania – sec. XVIII–XX”, vernisată 
în anul 2006, și abordează principalele domenii ale 
culturii materiale şi spirituale din Transilvania rurală, 
ilustrate prin exponate reprezentative, selectate din 
cele peste 40.000 de artefacte existente în colecţiile 
instituţiei muzeale.

Expoziţia cuprinde: benzi podotactile (pentru 
nevăzători), vitrina cu cununi tradiţionale de seceriş, 
vitrina cu piese evreieşti de cult, exponate ce evocă 
naşterea, copilăria (leagăn, scaun şi suport pentru învăţat 
mersul, jucării grupate pe sexe) şi tinereţea (elemente 
din recuzita cetelor de feciori, daruri simbolice 
făcute de flăcăi fetelor). Exponatele ce evocă naşterea, 
copilăria şi tinereţea sunt grupate în două module 
expoziţionale care prefaţează sectorul obiceiurilor: cele 
din ciclul vieţii (nunta, înmormântarea), cele de peste 
an (Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza, Paştele) şi cele de 
primăvară (Sângiorzul, Plugarul).

Ethnographic Museum of 
Transylvania
The Ethnographic Museum of Transylvania was 
established in 1922. The headquarters is located in 
“Reduta” building, in the room with the same name 
being held the political trial known as “Procesul 
memorandiştilor” (The Trial of the Memorandum). An 
open-air museum, the first one of its kind in Romania, 
was added to the indoor exhibition in 1929, known as 
“Romulus Vuia” National Ethnographic Park. 

The permanent exhibition is called “The popular culture 
in Transylvania – 18th-20th centuries”, varnished in 
2006, and approaches the main areas of the material 
and spiritual culture in rural Transylvania, displayed by 
representative exhibits selected from more than 40.000 
artefacts found in the collections of the museum.

The exhibition comprises podotactile strips (for visually 
impaired), showcases with traditional harvest crowns 
and Jewish cult pieces and exhibits which evoke the birth, 
the childhood (swing, chair and walking support, toys 
grouped per genders) and the youth stages (items from 
the props of boy groups, symbolic gifts from boys given 
to girls). The exhibits which represent birth, childhood 
and youth stages are grouped in two exhibition modules 
which precede the traditions sector: those from the life 
cycle (wedding, funeral), those over the year (Christmas, 
New Year, Epiphany, Easter) and the spring traditions 
(Sângiorzul, Plugarul [the Plougher]).

MUZEE
MUSEUMS

CLUJ-NAPOCA
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Parcul Etnografic Naţional 
,,Romulus Vuia”
Parcul Etnografic Naţional ,,Romulus Vuia” este un 
muzeu în aer liber şi una din cele două secţii ale Muzeului 
Etnografic al Transilvaniei, înfiinţat în 12 aprilie 1929. 
Această secţie a fost denumită ,,Romulus Vuia”, omagiind 
astfel personalitatea întemeietorului acestui parc.   

Primul sector include instalaţii tehnice şi ateliere ţărăneşti 
din secolele XVIII-XX, care ilustrează tehnicile tradiţionale 
de prelucrare a lemnului şi a fierului, de obţinere a aurului, 
de prelucrare a ţesăturilor de lână, a lutului, a pietrei, de 
măcinare a cerealelor şi de obţinere a uleiului comestibil. 
Al doilea sector conţine gospodării ţărăneşti tradiţionale 
reprezentative pentru zone etnografice distincte din 
Transilvania, cuprinzând construcţii datate din perioada 
secolelor XVII-XX, echipate cu întregul inventar 
gospodăresc necesar. 

În Parcul Etnografic Naţional ,,Romulus Vuia” se păstrează 
trei dintre cele mai frumoase biserici de lemn din 
Transilvania: Biserica din Cizer (judeţul Sălaj), construită 
în anul 1773 de Nicola Ursu (Horea); Biserica din Chiraleş 
(jud. Bistriţa Năsăud), sec. al XVII-lea, şi Biserica din 
Petrindu (jud. Sălaj), datată din  anul 1612. 

“Romulus Vuia” National 
Ethnographic Park 
“Romulus Vuia” National Ethnographic Park is an open-air 
museum and one of the two sections of the Ethnographic 
Museum of Transylvania, established on April 12th 1929. 
This section was called “Romulus Vuia”, paying homage to 
the founder of this park.  

The first sector includes technical installations and rural 
workshops from the 18th -20th centuries, which display the 
traditional techniques of wood and iron crafting; of gold, 
wool canvas, clay and stone processing, cereals milling and 
oil production. The second sector contains traditional rural 
households representative for distinct ethnographic areas 
from Transylvania, comprising constructions dating from 
the 17th-20th centuries, equipped with the entire necessary 
household inventory. 

Three of the most beautiful wood churches in Transylvania 
are preserved in “Romulus Vuia” National Ethnographic 
Park: the church from Cizer (Sălaj county), built in 1773 
by Nicola Ursu (Horea); the church from Chiraleş (Bistriţa 
Năsăud county) from 17th century and the church from 
Petrindu (Sălaj county), dated from 1612.
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Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Înfiinţat în anul 1951, Muzeul de Artă Cluj-Napoca 
a beneficiat de fonduri patrimoniale mai vechi: o 
colecţie de artă provenind din fondurile fostului Muzeu 
Ardelean şi, mai ales, de colecţia Pinacotecii „Virgil 
Cioflec”.

Muzeul are sediul în Palatul Banffy, construit în 
perioada anilor 1774-1785 ca reşedinţă privată a 
contelui Gheorghe Bánffy, guvernator al Transilvaniei, 
de către arhitectul german Johann Eberhard Blaumann.

Galeria Naţională reprezintă expoziţia permanentă a 
Muzeului de Artă Cluj-Napoca realizată în 21 de săli 
de la etajul clădirii. Patrimoniul instituției cuprinde 
peste 13.000 de piese deosebit de valoroase de artă 
românească şi universală (sec. XV-XXI), fiind compus 
din piese de pictură, sculptură, arte grafice, arte 
decorative şi fond documentar.

Art Museum of Cluj-Napoca
Established in 1951, The Art Museum of Cluj-Napoca 
benefited from older heritage collections: an art collection 
from the former Transylvanian Museum and, most 
particularly, the collection of “Virgil Cioflec” art gallery.  

The museum is located in the Banffy Palace, built during 
1774-1785 as a private residence of count Gheorghe 
Bánffy, governor of Transylvania, by the German 
architect Johann Eberhard Blaumann.

The National Gallery represents the permanent exhibition 
of Cluj-Napoca Art Museum, carried out in 21 rooms at 
the upper floor of the building. The heritage comprises 
over 13.000 valuable exhibits of Romanian and universal 
art (15th – 21st centuries), merging paintings, sculptures, 
graphic arts, decorative arts and documentary collections.
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Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei
Patrimoniul valoros al muzeului cuprinde peste 450.000 
de obiecte ilustrând istoria şi civilizaţia Transilvaniei 
din preistorie până în zilele noastre. E organizat 
în 9 colecţii reprezentative, printre care: „Colecția 
egipteană” (ce se bucură de mare interes datorită piesei 
centrale, o mumie din epoca ptolemaică), „Colecţia 
de istorie dacică” ce expune unelte, arme și artefacte 
produse în Dacia preromană, dar şi numeroase piese de 
import sau cea de „Istorie romană” ce ilustrează viața 
cotidiană, religioasă, artistică şi practicile funerare din 
Dacia romană. 

„Colecţia de istorie medievală şi modernă” 
oglindește istoria şi civilizaţia spaţiului multietnic şi 
pluriconfesional al Transilvaniei din secolul al IX-lea 
până în primele decenii ale secolului XX, cea de „Istorie 
contemporană” reflectă momentele de mare dramatism 
prin care a trecut societatea ardeleană în secolul XX, 
iar „Cabinetul numismatic” cuprinde peste 100.000 de 
piese (peste 80% clasate ca obiecte de tezaur).  

National History Museum of 
Transylvania 
The valuable heritage of the Museum includes over 
450.000 objects illustrating the Transylvanian history 
and civilisation from prehistoric ages until our times. It 
is organised in 9 representative collections, among which: 
“The Egyptian Collection” (which enjoys a great interest 
due to its central piece, a mummy from the Ptolemaic 
age), “The Dacian history collection” which exhibits tools, 
weapons and artefacts made in pre-Roman Dacia, but 
also numerous import pieces or “The Roman history col-
lection”, which illustrates the daily, religious, artistic life 
and the funerary customs of Roman Dacia. 

“The Medieval and Modern History Collection” shows the 
history and civilisation of the multi-ethnic and multi-con-
fessional area of Transylvania from the 9th century until 
the early decades of the 20th century, “The contemporary 
history collection” reflects the dramatic moments which 
the society in Ardeal went through in the 20th century 
and “The numismatic cabinet” includes over 100.000 
pieces (more than 80% are classified as treasury items).

photo credits: MNIT Cluj
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Colecţia de Istorie a Farmaciei
Colecţia de Istorie a Farmaciei își are sediul în cea mai 
veche farmacie din Cluj, datând din sec. al XVI-lea. 
Muzeul deschis publicului în 1954 reface atmosfera şi 
structura vechilor farmacii, cuprinzând o mare varietate 
de exponate: piese de mobilier din sec. XVII-XIX, 
vechi aparate farmaceutice, tratate, rețete și diplome 
farmaceutice, celebrul praf de mumie, vândut contra 
greutăţii sale în aur, ca panaceu, dar şi bizare produse 
de origine animală sau sticluţe pictate manual în care se 
vindea Elixirul dragostei. Pictura barocă de pe tavanul 
oficinei e unul dintre puținele exemple de pictură laică 
păstrate în Transilvania.

În prezent, clădirea colecției muzeale se află într-un 
amplu proces de reabilitare și consolidare.

Pharmacy History Collection
The Pharmacy History Collection is located in the oldest 
pharmacy in Cluj, dating since the 16th century. The 
museum was opened for the public in 1954 and remakes 
the atmosphere and structure of the former pharmacies, 
containing a large variety of exhibits: furniture pieces 
from the 17th – 19th centuries, old pharmaceutical 
equipment, pharmaceutical treaties, prescriptions and 
diplomas, the famous mummy dust, sold for its weight in 
gold, as a panacea, but also strange animal products or 
small hand-painted bottles in which the Love Potion was 
sold. The Baroque painting on the ceiling is one of the few 
examples of laic paintings preserved in Transylvania. 

Currently, the museum undergoes extensive renovation 
and consolidation works.
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Muzeul Botanic 
Muzeul Botanic este situat la parterul Institutului Botanic în 
cadrul Grădinii Botanice „Alexandru Borza” şi funcţionează cu 
statut de colecţie academică încă din anul 1919. 

Printre cele peste 6.000 de exponate se află şi colecţia de seminţe 
de palmieri cu circa 180 specii, remarcându-se, printre acestea, 
„sămânţa campion” a lumii seminţelor, cu greutatea de 16 kg. 
În două vitrine sunt expuse anomalii în creşterea plantelor, 
malformaţii la trunchiuri, ramuri, flori sau fructe, cauzate de 
atacul unor virusuri, ciuperci, insecte sau chiar plante. Printre 
cele mai valoroase și bogate colecții din țară ale muzeului botanic 
se numără și colecţia dendrologică care conţine aproximativ 450 
de mostre, cu secţiuni transversale atât prin esenţe lemnoase 
indigene (tisă, brad, arţar, ienupăr, cireş, scumpie, nuc, lariţă etc.), 
cât şi exotice (cocotier, eucalipt, abanos, roşcov, cedru, arborele 
de camfor etc.).

Botanical Museum
The Botanical Museum is located at the ground floor of the Botanical 
Institute, within the “Alexandru Borza” Botanical Garden, and runs 
as academic collection since 1919.  

Among the 6.000 exhibits there can be found the collection of palm 
tree seeds with approximately 180 species, “the champion seed” of 
the world of seeds being noted, with a weight of 16 kg. Anomalies in 
the growth of plants, malformations to trunks, branches, flowers or 
fruits, caused by the attack of viruses, fungi, insects or even plants 
are exhibited inside two glass showcases. Among the most valuable 
and rich collections from the country, there is also the dendrological 
collection which contains approximately 450 samples, with 
transversal sections indicated by indigenous wood essences (yew, fir 
tree, maple, juniper, cherry tree, sumac, walnut, hackmatack etc.) 
and exotic ones (coconut tree, eucalyptus, ebony tree, carob, cedar, 
camphor tree etc.). 

photo credits: UBB Cluj-Napoca
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Muzeul Mitropoliei  Clujului
Începuturile muzeului datează din anul 1924, din timpul 
episcopului Nicolae Ivan, ctitorul Catedralei Ortodoxe din 
Cluj-Napoca, însă doar în anul 1938 Muzeul Eparhial se 
deschide pentru public în câteva săli de la etajul al doilea al 
reşedinţei Arhiepiscopiei Ortodoxe a Clujului. 

Muzeul Mitropoliei Clujului se află în prezent la demisolul 
Catedralei Ortodoxe şi a fost reorganizat în cursul anului 
2011. Una dintre valoroasele icoane expuse este cea a  Maicii 
Domnului cu Pruncul, pictată în jurul anului 1699 de vestitul 
pictor de icoane Luca din Iclod, cel care a pictat şi celebra 
icoană de la Mănăstirea Nicula.

În incinta muzeului se găseşte cripta ierarhilor, mai exact 
locurile de veci ale episcopilor ortodocși ai Clujului: Episcopul 
Nicolae Ivan - primul ierarh ortodox român după reînființarea 
unei eparhii ortodoxe în zona Clujului, Arhiepiscopul Teofil 
Herineanu, Arhiepiscopul și Mitropolitul Bartolomeu Anania.

Cluj Mitropoly Museum  
The beginning of the museum dates from 1924, from the time of 
the bishop Nicolae Ivan, the founder of the Orthodox Cathedral 
from Cluj-Napoca, but the Eparchial Museum opens for the 
public only in 1938 in several rooms from the second floor of the 
Orthodox Archiepiscopate of Cluj.  

Nowadays, Cluj Mitropoly Museum is located at the basement 
of the Orthodox Cathedral and it was rearranged during 2011. 
One of the valuable icons exhibited is the one of the Virgin 
Mary with baby Jesus, painted around 1699 by the icon artist 
Luca from Iclod, who also painted the famous icon from Nicula 
Monastery.  

In the premises of the museum can be also found the crypt of 
hierarchs - the graves of orthodox bishops from Cluj: the Bishop 
Nicolae Ivan - the first Romanian Orthodox hierarch after 
the establishment of an Orthodox eparchy in Cluj area, the 
Archbishop Teofil Herineanu and the Archbishop Bartolomeu 
Anania.
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Biserica Romano-Catolică 
„Sfântul Mihail”
Biserica „Sfântul Mihail”, ce domină una din pieţele 
centrale ale oraşului - Piaţa Unirii -  este un important 
edificiu în stil gotic realizat în Transilvania. Turnul 
bisericii, realizat în stil neogotic, împreună cu crucea 
din vârful său au o înălţime de 80 m. 

Construcția bisericii datează din anul 1316,  din timpul 
regelui Carol Robert de Anjou. Oraşul ajunsese la o 
dezvoltare ce impunea realizarea unui astfel de edificiu, 
iar locul ales a fost Piaţa Mare a oraşului în locul unei 
biserici mai vechi. Din anul 1349 datează un document 
emis de cancelaria papală de la Avignon, în fapt o 
aşa numită indulgenţă prin care se promitea iertarea 
păcatelor celor ce ofereau donaţii Bisericii „Sfântul 
Mihail”.  

În anul 1400, papa Bonifaciu al IX-lea emite un 
document prin care îndeamnă toţi enoriaşii din Europa 
să susţină ridicarea bisericii Sfântul Mihail. Biserica va 
fi finalizată în anul 1442, după cum indică o inscripţie 
de pe al doilea contrafort, la vest de poarta sudică a 
bisericii.

Unul dintre cele mai importante ornamente ale 
bisericii, tocul uşii sacristiei, datează din 1528 şi este 
realizat în stilul Renaşterii târzii. În această biserică 
s-au ţinut numeroase sesiuni ale Dietei Transilvaniei şi 
au fost investiţi în funcţie principii Sigismund Bathory, 
Sigismund Rakoczi, Gabriel Bathory şi Gabriel Bethlen.

“Saint Michael” Roman-Catholic 
Church
“St. Michael” Church, which rises above one of the 
central squares of the city - Piaţa Unirii (Unirii Square) 
- is an important Gothic edifice from Transylvania. The 
Neogothic tower, together with the cross from its top, have 
a height of 80 m.

The beginning of the construction dates from 1316, in the 
time of King Carol Robert de Anjou. The city had reached 
a major stage of development which demanded the 
construction of such building and the chosen place was 
the Main Square of the city, instead of an older church. In 
1349, a document was issued by the papal chancery from 
Avignon, a so-called clemency, by which it was promised 
the forgiveness of sins for those who offered donations to 
“St. Michael” Church. 

In 1400, Pope Bonifacius IX issues a paper by which he 
encourages all worshipers from Europe to support the 
building of the “Saint Michael” Church. The edifice will 
be finalized in 1442, as indicated by an inscription placed 
on the second abutment, located to the West from the 
Southern gate of the church.

One of the most important decorations of the church, the 
doorframe of the sacristy entrance, dates from 1528 and 
is built in the late Renaissance style. Numerous sessions 
of the Transylvanian Diet were held here and the princes 
Sigismund Bathory, Sigismund Rakoczi, Gabriel Bathory 
and Gabriel Bethlen were enthroned inside this church.

EDIFICII RELIGIOASE
RELIGIOUS EDIFICES

CLUJ-NAPOCA

12



13



Catedrala Mitropolitană Ortodoxă 
,,Adormirea Maicii Domnului” 
Anul 1918 marchează realizarea statului unitar român 
prin unirea politico-administrativă a teritoriilor 
româneşti aflate sub jurisdicţia Imperiului Austro-
Ungar şi a Imperiului Ţarist cu Regatul România. După 
anul 1918 se reînfiinţează la Cluj un scaun episcopal 
ortodox cu titulatura de Episcopia Vadului, Feleacului şi 
Clujului. Între anii 1923-1933, la iniţiativa episcopului 
Nicolae Ivan şi cu sprijinul Casei Regale a României, în 
spaţiul din faţa Teatrului Naţional „Lucian Blaga” Cluj-
Napoca, în Piaţa Avram Iancu, este ridicată catedrala 
episcopală. Catedrala a fost realizată după proiectul 
arhitecţilor George Cristinel şi Constantin Pomponiu, 
fiind un monument în stil bizantin cu elemente 
definitorii ale stilului brâncovenesc. Recesiunea din 
anii 1930 nu a permis însă realizarea proiectului iniţial, 
catedrala fiind totuşi inaugurată în data de 5 noiembrie 
1933. 

Între anii 1997-2000, la iniţiativa arhiepiscopului 
Bartolomeu Anania, începe un amplu proces de 
renovare a catedralei, proces în cadrul căruia s-a reuşit 
şi adăugarea elementelor din proiectul iniţial care în 
anii 30’ nu au putut fi realizate. Astfel, au fost adăugate 
cele patru turle mici ce încadrau turla centrală, au fost 
sculptate bazele şi capitelurile coloanelor monumentale 
din rotonda turlei mari, cele opt medalioane sculptate 
în piatră şi arcele de piatră de pe faţadele laterale.

În prezent, la subsolul catedralei funcționează un 
muzeu ce prezintă istoria eparhiilor ortodoxe din zona 
Cluj, arta iconografică începând cu secolul al XIV-lea şi 
cripta ierahilor. 

“Assumption of Virgin Mary” 
Orthodox Metropolitan Cathedral
1918 marks the establishment of the Romanian unitary 
state as a result of the political-administrative union of 
the Romanian territories under the jurisdiction of the 
Austrian-Hungarian Empire and of the Czarist Empire 
with Romania Kingdom. After 1918, the orthodox throne 
carrying the title of the Episcopacy of Vad, Feleac and Cluj 
is reerected in Cluj. Between 1923 and 1933, the Episcopal 
Cathedral is built in front of “Lucian Blaga” National 
Theatre of Cluj-Napoca from Avram Iancu Square, on 
the initiative of the bishop Nicolae Ivan and with the 
support of the Royal House of Romanian. The cathedral 
was built according to the architectural plan made by 
George Cristinel and Constantin Pomponiu, resulting in 
a byzantine monument carrying specific features of the 
brâncovenesc style. The Recession from 1930 did not allow 
the completion of the initial work, however the cathedral 
was inaugurated on November 5th 1933. 

Between 1997 and 2000, on the initiative of the 
Archbishop Bartolomeu Anania, an extensive renovation 
process of the cathedral begins, due to which aspects from 
the initial project, which could not had been worked 
out in the ‘30s, were then included. Thus, the four small 
towers that bordered the central tower were added, along 
with the bases and capitals of the monumental columns 
from the dome of the big tower, the eight stone carved 
medallions and the stone arches from the lateral facades.

At the present, a museum which was opened in the 
basement of the cathedral, presents the history of the 
Orthodox eparchies from Cluj area, the iconographic 
art starting with the 14th century and the crypt of the 
hierarchs.
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Biserica Romano-Catolică „Calvaria” 
În cartierul Mănăştur, pe o colină ce în perioada medievală 
domina intrarea în oraş dinspre vest, întâlnim ceea ce a mai 
rămas din una din cele mai importante instituţii ale Transilvaniei 
medievale, abaţia benedictină de la Cluj-Mănăştur. Cercetările 
arheologice făcute în această zonă demonstrează existenţa unei 
fortificaţii ce datează din secolul al IX-lea.

Începând cu secolul al XI-lea, dealul a fost fortificat, folosindu-se 
tehnica specifică vremii - ziduri din valuri de pământ şi buşteni. 
În interiorul fortificaţiilor, în secolul al XI-lea, a fost ridicată 
abaţia benedictină ce nu intra în jurisdicţia Episcopieie Romano-
Catolice de Alba Iulia, ci se subordona direct Arhiepiscopului 
de Esztergom. Invazia tătară din anul 1241 a distrus abaţia, 
singurul element ce poate fi considerat că ar aparţine epocii 
abaţiei benedictine fiind leul de pe peretele sud-estic al bisericii 
de astăzi. 

Biserica de astăzi a fost ridicată după 1896 şi conţine câteva 
elemente ale bisericilor din perioadele anterioare: vechea 
poartă a bisericii sau un cadran solar pe care se poate identifica 
numele abatelui Anton. În jurul bisericii se regăsesc monumente 
funerare datând din secolele XVI-XIX. 

Roman-Catholic Church “Calvaria” 
In Mănăştur neighbourhood, on a hill which dominated the western 
entrance of the city in the Middle Ages, we find what is left from one 
of the most important institutions of medieval Transylvania, the 
Benedictine abbey of Cluj-Mănăştur. The archaeological research 
carried out in this area confirms the existence of a fortification 
from the 9th century.  

Starting with the 11th century, the hill was fortified, for that 
being used the technique of the time, such as building walls made 
of mould and logs. Inside fortifications, in the 11th century, 
the Benedictine abbey was built and did not come under the 
jurisdiction of the Roman-Catholic Episcopacy from Alba Iulia, 
but was directly subordinated to the Archbishop of Esztergom. The 
tartar invasion from 1241 destroyed the abbey, the only element 
which can be considered to belong to the Benedictine edifice being 
the lion found on the South-Eastern wall of the present church.

This one was built after 1896 and includes several elements of the 
churches from previous periods: the old gate of the church or a 
sun dial on which the name of Anton the abbot can be identified. 
Around the church are found funerary monuments from the 16th 
– 19th centuries. 
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Catedrala Episcopală Calvină
În anul 1486, pe strada Lupilor - actuala stradă Mihail Kogălniceanu - 
lângă Bastionul Croitorilor, municipalitatea oferă un spaţiu ordinului 
franciscan-minorit la cererea regelui Matei Corvin. Acesta sprijină 
financiar ridicarea mănăstirii şi trimite un călugăr-arhitect, specialist 
recunoscut în stilul gotic al acelor vremuri, să supervizeze lucrările. 
Biserica cu hramul Fecioara Maria şi clădirile adiacente au fost 
terminate în anul 1516. Reforma cuprinde Clujul, călugării şi clericii 
romano-catolici sunt alungaţi din oraş şi, până în 1580, aşezământul 
rămâne pustiu, fiind preluat apoi de ordinul iezuit.

Începând cu anul 1603, majoritatea edificiilor catolice, în principal 
cele iezuite, sunt distruse de către unitarieni. În anul 1638, principele 
Gheorghe Rakoczi decide să refacă biserica conform proiectului 
iniţial, în acest scop fiind nevoit să aducă meşteri din zona Mării 
Baltice, experţi în bolţi ogivale. Biserica este o construcţie gotică de 
tip sală, cu un sistem de bolte gotice în formă de stea. 

Cel mai important obiect de artă al catedralei este amvonul datând din 
secololul al XVII-lea. În 1646 sculptorul sibian Elias Nicolai a terminat 
lucrările de pietrărie ale amvonului bisericii, plăcile din alabastru, 
amplasate în parapet, fiind operele lui János Asztalos de Reghin, alias 
Hannes Lew Rehner. Ultimii doi principi ai Transilvaniei, Mihail 
Apafi I şi Mihail Apafi II, împreună cu soţiile lor, sunt îngropaţi în 
interiorul acestei catedrale.

Calvinist Episcopal Cathedral
In 1486, on Lupilor Street - the present Mihail Kogălniceanu Street 
- near the Tailors’ Bastion, the municipality provides a place to the 
Franciscan-Minorites Order at the request of the King Matthias 
Corvinus. He financially supports the construction of the monastery 
and delegates a famous monk and architect, specialized in Gothic style, 
to supervise the works. The church with the patroness of Virgin Mary 
and the adjacent buildings were finished in 1516. The reform took over 
in Cluj, the Roman-Catholic monks and clergymen are chased away 
from the city and, until 1580, the establishment remains deserted, being 
taken over afterwards by the Jesuits Order.

Starting with 1603, the majority of the Catholic edifices, particularly 
the Jesuits ones, are destroyed by Unitarians. In 1638, prince Gheorghe 
Rakoczi decides to rebuild the church according to the initial plan, for this 
purpose having to bring craftsmen from the area of Baltic Sea, carrying 
expertise in ogival arches. The church is build in nave architectural 
form, with a system made of Gothic star-shaped arches.

The most important work of art is the pulpit dating from the 17th century. 
In 1646, the sculptor Elias Nicolai finished the stone works of the church 
pulpit, while the alabaster plaques, placed within the parapet, represent 
the works of János Asztalos of Reghin, aka Hannes Lew Rehner. The 
last two princes of Transylvania, Mihail Apafi I and Mihail Apafi II, 
together with their spouses, are buried inside this cathedral.
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Catedrala Greco-Catolică  
„Schimbarea la Faţă”
În centrul municipiului Cluj-Napoca, pe bulevardul Eroilor, 
ordinul franciscan-minorit hotărăşte să ridice o biserică ce 
serveşte astăzi Catedralei greco-catolice. În anul 1779, cu 
sprijinul împărătesei Maria Terezia, ordinul franciscan îl 
angajează pe arhitectul Johan Eberhardt Blaumann, care reface 
biserica în stil baroc. Rezultă o biserică sub formă de sală, cu 
altar poligonal cu o faţadă amplificată de pilaştrii verticali 
dublaţi. În interior se întâlnesc elemente decorative specifice 
barocului târziu.

Biserica a revenit Bisericii Române Unite cu Roma, în prezent 
fiind Catedrala Episcopiei de Cluj-Gherla.

“Transfiguration” Greek-Catholic 
Cathedral 
In the centre of Cluj-Napoca, on Eroilor Street, the Franciscan-
minorite order decides to erect a church which today serves as the 
Greek Catholic Cathedral. In 1779, with the support of Empress 
Maria Theresa, the Franciscan order hires the architect Johan 
Eberhardt Blaumann, who rebuilds the church in Baroque style. 
The edifice embodies in a nave form, having a polygonal altar 
with a façade enlarged by vertical double pilasters. Inside, there 
can be found specific late Baroque decorative elements. 

The church was given back to the Romanian Church United with 
Rome, now being the Cathedral of Cluj-Gherla Episcopacy.   
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Catedrala Unitariană 
În anul 1716, biserica Sfântul Mihail este luată de la cultul 
unitarian şi este retrocedată confesiunii romano-catolice, 
adepții cultului unitarian fiind nevoiţi să ţină slujbe în diferite 
case particulare timp de aproape 75 de ani.

Între anii 1791-1796 arhitectul din Viena, Anton Turk, 
supervizează ridicarea unui edificiu monumental în stilul 
barocului târziu, cu elemente clasiciste si rococo. Catedrala, 
aflată pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, este în formă de navă, 
având o lungime interioară de aproximativ 40 de metri.

Unitarian Cathedral
In 1716, “Saint Michael” Church is taken away from the Unitarian 
cult and given back to the Roman-Catholic communion, 
determining Unitarian followers to perform religious rites in 
different houses for almost 75 years. 

Between 1791 and 1796, the architect from Vienna, Anton Turk, 
supervises the building of a late Baroque style edifice with classic 
and rococo elements. The cathedral, located on 21 Decembrie 
1989 Boulevard, has the form of a nave, with an internal length 
of approximately 40 meters. 
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Biserica Mănăstirii Franciscane 
Biserica şi mănăstirea franciscană sunt situate în 
Cetatea Veche, actuala Piaţa Muzeului, lăcaşul de 
cult fiind ridicat pe locul unde a fost prima biserică a 
oraşului în secolul al XI-lea. În 1390, biserica Sfântul 
Mihail a putut fi utilizată ca biserică parohială, iar 
această locaţie a fost dată ordinului dominican. 
Călugării dominicani au început, cu sprijinul lui 
Iancu de Hunedoara, construirea actualelor clădiri din 
incinta mănăstirii. Anul 1556 marchează începutul 
Reformei la Cluj, călugării sunt alungaţi din oraş, iar 
din 1693, odată cu instaurarea jurisdicţiei habsburgice 
asupra Transilvaniei, biserica şi clădirile sunt date 
ordinului iezuit. În anul 1697, un incendiu a mistuit 
biserica şi clădirile, distrugând definitiv bolta gotică, 
iezuiţii începând ridicarea unei noi biserici pe strada 
Universităţii - azi Biserica Piariştilor.

În anul 1728, ordinul franciscan începe reconstrucţia 
în stil baroc a bisericii ce a durat până în 1745. 
Biserica este una de tip sală ce mai păstrează încă 
urme ale elementelor gotice, urmele fostelor geamuri 
şi contraforturile. În partea centrală a altarului se află 
un tablou religios pictat în 1730, copie fidelă a unui 
tablou aflat la Roma în Biserica „Santa Maria Magiore”. 
În capelele laterale se află monumentele funerare ale 
aristocraţilor transilvăneni, cel mai important fiind cel 
al familiei Korniş. Acest monument a fost amenajat 
la iniţiativa contelui Sigismund Korniş, guvernatorul 
Transilvaniei între anii 1713-1731. Acesta aduce, din 
capela castelului de la Mănăstireni, un crucifix de 
dimensiuni impresionante care poate fi considerat cel 
mai important obiect de artă aflat în biserică.

În anul 1949, ordinul franciscan a fost dizolvat pe 
teritoriul României, călugării franciscani reîntorcându-
se în Cluj-Napoca după 1990, când începe un proces de 
retrocedare al proprietăţilor pe care le-au deţinut.

Church of the Franciscan 
Monastery 
The church and the Franciscan monastery are located 
in Cetatea Veche (Old Fortress) - the present Piaţa 
Muzeului (Museum Square) - the worship place being 
built on the place where first church of the city existed in 
the 11th century. In 1390, “St. Michael” Church served 
as parochial church, while this location was given to the 
Dominican order. The Dominican monks started to build 
the current edifices within the precinct of the monastery, 
with the given support of Iancu de Hunedoara. The year 
1556 marks the beginning of the reform in Cluj, the monks 
are chased away from the city and, starting with 1693, 
along with the proclamation of the Habsburg Monarchy 
over Transylvania, the church and buildings are given to 
the Jesuits Order. In 1697, a fire burned up the church 
and the buildings, the Gothic arch being permanently 
destroyed; afterwards the Jesuits began building a new 
church on Universităţii Street – today the Piarist Church. 

In 1728, the Franciscan order commenced the Baroque 
reconstruction of the church which lasted until 1745. 
The church is build in nave architectural form which still 
preserves traces of Gothic elements, the traces of former 
windows and the abutments. In the center of the altar there 
can be found a religious painting from 1730, this being an 
accurate copy of a painting from “Santa Maria Magiore” 
Church of Rome. Funerary monuments of Transylvanian 
aristocrats are found in the lateral chapels, the most 
important being the one of Korniş family. This monument 
was built on the initiative of Count Sigismund Korniş, 
the governor of Transylvania between 1713 and 1731. He 
brings a crucifix of impressive sizes from the chapel of the 
castle from Mănăstireni that can be considered the most 
important work of art from the church.

In 1949, the Franciscan order was dissolved within the 
Romanian territory and the Franciscan monks returned 
to Cluj-Napoca after 1990, when a trial concerning 
retrocession of owned properties had been launched.
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Biserica Piariştilor 
Anii 1700 marchează epoca contrareformei catolice în 
Europa. În Imperiul Habsurgic, în a cărui jurisdicţie intră 
şi principatul Transilvania, stilul dominant al arhitecturii 
bisericeşti devine stilul baroc. Primul edificiu ridicat în stil 
baroc în Transilvania, o biserică monumentală ce respectă 
fidel trăsăturile acestui stil, a fost realizat de către iezuţi între 
anii 1718-1724. În prezent, aceasta se află în Cluj-Napoca, 
pe strada Universităţii.

Biserica este închinată Sfintei Treimi, fiind un edificiu cu 
o faţadă sobră dominată de două turnuri. Interiorul este 
structurat într-o navă unică din care se desprind mai multe 
capele. Deasupra altarului regăsim o icoană învelită în 
metal a Fecioarei Maria.  În 1773, papa Clement al XIV-lea 
desfiinţează ordinul iezuit, iar împărăteasa Maria Terezia 
transferă edificiul către ordinul piarist.

Piarist Church
The year 1700 marks the era of the Catholic Counter 
Reformation in Europe. Within the Habsburg Monarchy, 
under the jurisdiction of which also Transylvania principality 
is found, the prominent style of ecclesiastic architecture 
becomes the Baroque style. The first Baroque edifice from 
Transylvania, represented by a monumental church, which 
faithfully complies with the attributes of this style, was built 
by Jesuits between 1718 and 1724. At the present time, this is 
found in Cluj-Napoca, on Universităţii Street.

The church is dedicated to the Holy Trinity, being highlighted 
by an austere facade framed by two towers. The inside of it is 
structured in a unique nave form from which more chapels 
are detached. Above the altar we find an icon of St. Mary 
covered in metal. In 1773, Pope Clement XIV dissolves the 
Jesuit Order and the Queen Maria Theresa transfers the 
building to the Piarist Order.
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Biserica Evanghelică 
Între anii 1816-1829, arhitectul Georg Winkler ridică 
un edificiu ce îmbină elementele stilului neoclasic 
cu cele ale barocului. Biserica situată pe Bulevardul 
21 Decembrie 1989 este orientată sud-nord, faţada 
principală având o lăţime de 18 metri. Edificiul este în 
formă de navă, cu o lungime totală de aproximativ 30 
de metri. Turnul are o bază pătrată şi o înălţime totală 
de aproximativ 40 de metri. Pilaştrii au baze înalte şi 
capiteluri ionice.

Evangelical Church
Between 1816 and 1829, the architect Georg Winkler 
erects a building which merges neoclassical and Baroque 
elements. The church located on 21 Decembrie 1989 
Boulevard is oriented towards South-North, the main 
façade having a width of 18 metres. The building has the 
form of a nave, with the total length of approximately 30 
metres. The tower has a square base and a total height of 
approximately 40 metres. The pillars have tall bases and 
Ionic columns. 
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Sinagoga Neologă 
Sinagoga neologă, situată pe strada Horea, este un monument 
arhitectonic de sfârşit de secol XIX, fiind ridicată între anii 
1886-1887 și având elemente specifice stilului maur, precum 
faţada şi cele patru turle.

În perioada interbelică şi cea din timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial sinagoga a fost avariată, însă după terminarea 
celui de-al Doilea Război Mondial, aceasta a fost restaurată, în 
exterior fiind montate două plăci comemorative. În prezent este 
cunoscută şi cu denumirea de ,,Templul deportaţilor”. 

Neologist Synagogue 
The Neologist Synagogue, located on Horea Street, is an 
architectural monument from the end of the 19th century, being 
erected between 1886-1887 and having specific Mudéjar style 
features, such as the façade and the four spires. 

 During the interwar period and World War II, the synagogue 
was damaged, but after the end of the Second World War it was 
restored, afterwards two memorial stones being put up outside 
the church. It is now also known as the “Memorial Temple of 
Deportees”. 
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Cimitirul Central Cluj-Napoca
Cimitirul Central apare în documentele vremii cu denumirea 
de Hajongard, devenind cimitir la sfârşitul secolului al XVI-
lea și întinzându-se pe o suprafaţă de mai multe hectare. 
Aici se află monumentele funerare ale unor personalităţi cu 
un rol determinant în viaţa politică, culturală şi artistică a 
Transilvaniei. 

O particularitate a sa este dată de faptul că nu există o 
delimitare prin gard între confesiuni şi naţionalităţi. Cele mai 
vechi monumente funerare din cimitir datează din secolele 
XVI-XVII.

Central Cemetery of Cluj-Napoca 
The Central Cemetery appears in the early historical documents 
under the name of Hajongard, becoming a cemetery at the end 
of the 16th century and spreading on an area of several hectares. 
Funerary monuments of personalities with decisive role in the 
political, cultural and artistic life of Transylvania can be found 
here.

One of its particularities is given by the fact that there is no fence 
delimitation between communions and nationalities. The oldest 
funerary monuments from the cemetery date from the 16th – 
17th centuries.
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Grădina Botanică „Alexandru 
Borza”
Grădina botanică a fost înfiinţată în anul 1920 de 
către profesorul Alexandru Borza şi este subordonată 
Universităţii „Babeş-Bolyai”. Aceasta ocupă o suprafaţă 
de 14 hectare, având diverse colecţii de plante care 
însumează aproximativ 10.000 de specii. Spaţiul 
este împărţit în mai multe sectoare: ornamental, 
fitogeografic, sistematic, economic şi medicinal, fiecare 
cu specificul său.

Grădina romană este dominată de statuia zeiţei Ceres şi 
de diverse piese arheologice descoperite în municipiul 
roman Napoca, fiind amenajată cu o diversitate de plante 
ce creşteau în grădinile romane. De asemenea, Grădina 
japoneză este aranjată într-un stil tradiţional japonez şi 
cuprinde elemente de peisaj specifice Japoniei: un lac 
artificial, în mijlocul căruia se află o mică insulă legată 
de marginile lacului pe o parte printr-un pod curbat 
japonez la capătul căruia se află o poartă sacră japoneză. 
Zona este amenajată cu plante aduse din Orient.

În incinta Grădinii botanice este situat şi Institutul 
Botanic, Muzeul Botanic și Herbarul Universităţii 
care adăposteşte 655.000 de coli de herbar cu plante 
provenite din toate regiunile globului.

“Alexandru Borza” Botanical 
Garden
The Botanical Garden was founded in 1920 by professor 
Alexandru Borza and it is subordinated to the “Babeş-
Bolyai” University. It spreads on a 14 ha area, consisting of 
collections of plants which sum up around 10.000 species. 
The area is divided in several sectors: the ornamental, 
phytogeographic, systematic, economical and medicinal, 
each of these with its own particularities.  

The Roman garden is patronized by the statue of goddess 
of Ceres and by different artefacts discovered in the 
Roman municipality known as Napoca, being decorated 
with a diversity of plants which used to grow in the 
Roman gardens. The Japanese garden is arranged in a 
traditional Japanese style and includes specific Japanese 
landscape components: an artificial lake in the middle of 
which there is a small island connected with the shore 
of the lake on one side through an arched bridge, at the 
end of which a sacred Japanese gate is found. The area is 
decorated with plants brought from the East. 

In the precinct of the Botanical Garden there are also 
found the Botanical Institute, The Botanical Museum and 
the University Herbarium which hosts 655.000 sheets of 
herbarium with plants brought from all over the world.  

GRĂDINI ȘI PARCURI 
GARDENS AND PARKS

CLUJ-NAPOCA
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Parcul Cetăţuia
Cetăţuia este locul cu cea mai frumoasă panoramă 
din Cluj-Napoca  și un important punct turistic de 
belvedere. Situată la o altitudine de 405 metri, are 
aspectul unui platou pe care a fost construită de către 
habsburgi, în secolul al XVIII-lea, prima fortificaţie de 
tip Vauban din Transilvania. Fortificaţia a fost folosită 
şi ca închisoare, mai ales în timpul Revoluţiei de la 
1848, aici fiind închis şi executat cunoscutul pastor sas 
Stephan Ludwig Roth, unul dintre eroii Revoluţiei.

Din fortificaţie s-au mai păstrat până în prezent o parte 
din ziduri, câteva clădiri şi două porţi. Pe colină a fost 
ridicat, în anul 1997, un monument în formă de cruce, 
închinat „Eroilor Neamului”- martirii Revoluţiei de la 
1848. 

Cetăţuia Park
Cetăţuia is the place with the most beautiful panoramic 
view from Cluj-Napoca and an important tourist 
sight. At a height of 405 m, it has the appearance of a 
plateau where the Habsburgs have built the first Vauban 
fortification in the 18th century. The fortification 
also served as a prison, specifically in the time of the 
Revolution from 1848, this also being the place where the 
famous pastor Stephan Ludwig Roth, who was one of the 
heroes of the Revolution, was imprisoned and executed. 

A part of the walls, some buildings and two gates have 
been kept until present out of the fortification.  A cross-
shaped monument, dedicated to the honour of national 
Heroes - the martyrs of the Revolution from 1848 - was 
erected on the hill in 1997. 

photo credits: Visit Cluj
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Parcul Central „Simion Bărnuţiu”
Parcul Central, numit popular şi Parcul Mare, este 
deschis publicului încă din anul 1830, numindu-se 
iniţial Parcul Poporului. Ulterior, au fost amenajate 
aleile și lacul şi a fost inaugurat, în anul 1874, Teatrul 
de vară, astăzi fiind sediul Teatrului Maghiar de Stat. 
Pavilionul de patinaj (azi restaurantul Chios), clădirea 
cazinoului şi fântâna arteziană au fost realizate în stil 
eclectic. După 1989 parcului i-a fost atribuită denumirea 
de Parcul Central „Simion Bărnuţiu”.

În prezent, parcul se bucură de o popularitate foarte 
mare. Clădirea Cazinoului şi lacul sunt atracţiile 
principale, iar toţi cei care îi trec pragul se pot 
recrea folosind multitudinea de posibilităţi pe care 
acesta le oferă. De asemenea, amenajarea în aer liber 
oferă, pe lângă floră, teren de baschet cu nocturnă, 
aparate de fitness cu acces gratuit, o fântână arteziană 
înconjurată de bănci, parc special amenajat pentru 
copii și restaurant. Tot aici se găsesc și statui ale unor 
personalităţi marcante precum Antonin Ciolan, George 
Coşbuc, Liviu Rebreanu, Octavian Goga sau Sigismund 
Toduţă.

“Simion Bărnuţiu” Central Park
The Central Park is open to the public from 1830, being 
initially named “The Folk Park”. Later, the alleys and the 
lake were set up, and in 1874 the Summer Theatre was 
inaugurated - today The State Hungarian Theatre. The 
skating pavilion (today the Chios restaurant), the Casino 
building and the artesian well were built in an eclectic 
style. After 1989, the park was named “Simion Bărnuţiu” 
Central Park.

Nowadays, this place enjoys a great popularity, the 
Casino building and the lake being the main attractions. 
In addition, everybody that takes a walk here can benefit 
of the great variety of amenities the park offers. The 
open air setting is offering, besides the flora, a nocturnal 
basketball ground, free access to the fitness equipment, an 
artesian well surrounded by benches, a designated area 
for children and a restaurant. There also can be found 
the statues of fine Romanian personalities like Antonin 
Ciolan, George Coşbuc, Liviu Rebreanu, Octavian Goga 
or Sigismund Toduţă.

photo credits: Visit Cluj
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Bastionul Croitorilor
Bastionul sau Turnul Croitorilor face parte din al doilea sistem de ziduri 
şi întărituri ale oraşului, ridicate din secolul al XV-lea până în secolul al 
XVII-lea. Prima atestare documentară datează din secolul al XV-lea, din 
timpul regelui Ungariei, Matei Corvin. Acest turn şi-a primit numele după 
breasla croitorilor care avea obligaţia să-l întreţină şi să păzească oraşul în 
acel punct, fiind singurul bastion al cetăţii care s-a păstrat integral. 

De-a lungul timpului, turnul a fost distrus de mai multe ori. În forma 
actuală a rămas de la ultima mare reconstrucţie din anii 1709-1711, făcută 
de austrieci, când au fost aduse peste 150 de căruţe cu piatră. Turnul a 
mai fost restaurat în perioada 1956-1957, când s-a dorit deschiderea unui 
muzeu de istorie al oraşului Cluj, însă autorităţile comuniste de la acea 
vreme s-au opus.

Azi, turnul are o nouă denumire - „Centrul de Cultură Urbană”- și cuprinde 
o cafenea literară, o sală de conferinţe şi spaţii expoziţionale.

Tailors’ Bastion
The Tailors’ Bastion or Tower is part of the second system of walls and 
fortifications of the city built between the 15th and 17th centuries. The first 
documented reference dates from the 15th century, from the time of King of 
Hungary, Matthias Corvinus. This tower was named after the tailor’s guild 
which had the obligation to support and protect the city in that place, being 
the only bastion of the fortress which has been completely preserved. 

During the time, the tower was destroyed many times. It remained in its 
current shape since the last major reconstruction which took place between 
1709 and 1711, carried out by Austrians, when over 150 carriages with 
stone have been brought. The tower was restored between 1956 and 1957 as 
well, when the opening of a history museum of Cluj was intended, but the 
Communist authorities from that time opposed to this initiative.

Nowadays, the tower  is also called “Centre of Urban Culture”, and comprises 
a literary coffee house, a conference room and exhibition halls.

CASE ȘI BASTIOANE
HOUSES AND BASTIONS

CLUJ-NAPOCA
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Casa Matei Corvin
Casa Matei Corvin este singurul imobil din veacul al 
XV-lea care se regăseşte în forma iniţială. Este o clădire 
gotică ce a fost construită prin contopirea a trei case, 
poarta ogivală fiind elementul arhitectonic definitoriu 
ce o încadrează în acest stil. 

Potrivit tradiţiei, în această casă s-a născut Matei, rege al 
Ungariei, fiul cel mic al lui Iancu de Hunedoara. Regele 
Matei Corvin a emis un decret prin care această casă este 
scutită de plata impozitelor către stat, decret respectat 
de către toţi regii Ungariei ce i-au urmat. În secolul al 
XVIII-lea, casa a intrat în patrimoniul oraşului, fiind 
folosită drept închisoare sau spital militar.

În urma vizitei făcute la Cluj, împăratul-rege Francisc I 
face o donaţie din care se realizează placa comemorativă 
ce aminteşte faptul că în această locaţie s-a născut regele 
Matia cel Drept. Începând cu secolul XX, imobilul intră 
în patrimoniul Societăţii Carpatine Ardelene - una 
din primele asociaţii ce aveau ca obiect de activitate 
turismul, balneologia şi etnografia. După cel de-al 
Doilea Război Mondial casa a devenit colegiu pentru 
studenţi, mai târziu clădirea revenind Universităţii de 
Artă şi Design Cluj. În anul 1996 a fost montată placa 
comemorativă în limbile română şi engleză dedicată 
regelui Matei Corvin.

House of Matthias Corvinus 
The house of Matthias Corvinus is the only building from 
the 15th century which is found in its initial form. It is a 
Gothic structure built by merging three houses, the ogival 
gate being the distinct architectonic element that classifies 
it in this style. 

According to tradition, Matthias, the King of Hungary, 
the youngest son of Iancu de Hunedoara, was born in 
this house. The King Matthias Corvinus issued a decree 
by which this house was exempted from paying taxes to 
the state and which was complied with by all subsequent 
Hungarian kings. In the 18th century the house was 
included in the heritage of the city, serving as prison or 
military hospital.

After his visit in Cluj, the Emperor-King Francisc I 
makes a donation due to which the memorial stone is 
created, being as well a reminder that in this location 
the King Matthia was born. Starting with 20th century, 
the building had been added to the patrimony of the 
Carpathian Transylvanian Society – one of the first 
associations activating in tourism, balneology and 
ethnography sectors. After the Second World War, the 
house turned into a student college, the building getting 
back later to the University of Art and Design from Cluj. 
In 1996, the memorial stone transcribed in Romanian 
and English language and dedicated to the King Matthias 
Corvinus was set up. 
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Casa Heltai 
Casa Heltai este situată pe strada Matei Corvin la 
nr. 4, a fost ridicată de familia Eppel şi a intrat apoi 
în proprietatea familiei Heltai, adăpostind prima 
tipografie din Cluj-Napoca înfiinţată de către pastorul 
sas Gaspar Heltai.

În această casă s-a născut în anul 1557 principele 
Transivaniei Ştefan Bocskai. Pe peretele stâng, 
imediat după intrarea pe poartă, se află câteva plăci 
comemorative ce amintesc de acest eveniment, iar într-
una din sălile clădirii se regăseşte blazonul principelui 
sculptat în 1606 ce este înconjurat de stemele 
Transilvaniei şi Ungariei. Clădirea a aparţinut mai 
apoi conţilor Teleki și Bethlen, între anii 1870-1890 a 
funcţionat ca şi clădire a oficiului poştal, iar în prezent 
este rectoratul Universităţii Sapientia.

Heltai House
The Heltai House is located on 4 Matthias Corvinus 
Street and it was erected by the Eppel family, afterwards 
becoming the property of Heltai family and housing the 
first publishing house from Cluj-Napoca founded by the 
German pastor Gaspar Heltai.

The Transylvanian prince Stephen Bocskai was born in 
this house, in 1557. On the left wall, after entering the 
main gate, there are several memorial stones which 
remind of this event and, in one of the rooms of the 
building, is found the coat of arms of the prince, sculpted 
in 1606 and surrounded by the emblems of Transylvania 
and Hungary. The building belonged later to the counts 
Teleki and Bethlen, it served as the building of the post 
office between 1870 and 1890 and, at the present time, 
stands as the chancellor office of the Sapientia University 
from Cluj. 
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Ansamblul Monumental Matei 
Corvin
Statuia lui Matei Corvin, în fapt ansamblul sculptural 
ce îl are în centru pe regele maghiar Matthias Corvinus 
(1443-1490), este amplasată în Piaţa Unirii, spaţiu 
public central al oraşului medieval Klausenburg, la 
aproximativ 500 de metri de casa în care s-a născut 
acesta în anul 1443 ca fiu al lui Iancu de Hunedoara 
(1407-1456) şi al Elisabetei, devenit rege al Ungariei. 
Macheta acestei statui a fost realizată de către sculptorii 
Janos Fadrusz şi Lajos Pakey, obţinând în 1900 marele 
premiu al Expoziţiei Universale de la Paris.

Matei Corvin este înconjurat de patru conducători 
contemporani: Blasiu Magyar - comadantul Armatei 
Negre, Ştefan Zapolya - al doilea om în statul maghiar, 
Paul Chinezul banul - comitele de Timiş și Ştefan 
Bathory - voievod al Transilvaniei. Monumentul este 
realizat din bronz şi a fost inaugurat în 1902. În anul 
1919, istoricul Nicolae Iorga intervine pentru păstrarea 
monumentului pe actualul amplasament, plasând o 
plăcuţă pe postament în care se preciza şi originea 
română a regelui maghiar.

Matthias Corvinus Monumental 
Complex 
The statue of Matthias Corvinus, in fact the sculptural 
ensemble which portrays the Hungarian King Matthias 
Corvinus (1443-1490), is located in Piaţa Unirii, the 
central square of the medieval city Klausenburg, at 
approximately 500 metres from the house in which he was 
born in 1443 as son of Iancu de Hunedoara (1407-1456) 
and Elisabeth. The layout of this statue was designed by 
the sculptors Janos Fadrusz and Lajos Pakey, winning in 
1900 the grand prize of the Universal Exhibition from 
Paris.  

Matthias Corvinus is surrounded by his four 
contemporary leaders: Blasiu Magyar – the commander 
of the Black Army, Stephen Zapolya – the second man of 
importance in the Hungarian state, Paul Chinezul – the 
leader of Timiş County and Ștefan Bathory – the voivode 
of Transylvania. The monument is made of bronze 
and it was inaugurated in 1902. In 1919, the historian 
Nicolae Iorga strives in preserving the statue in its current 
location, placing a small stone on the pedestal which 
mentions the Romanian origin of the Hungarian king.

MONUMENTE
MONUMENTS

CLUJ-NAPOCA
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Monumentul Memorandiştilor
În anul 1892, principalele personalităţi ale românilor 
din Transilvania redactează un memoriu adresat 
curţii imperiale de la Viena prin care protestează 
împotriva situaţiei etnicilor români din Transilvania ce 
reprezentau populaţia majoritară, solicitând respectarea 
drepturilor fireşti ale acestora. În 1892, o delegaţie 
românească a încercat să înmâneze împăratului Franz 
Joseph memoriul, dar nu au fost primiţi de acesta. 

În anul 1894, memorandiştilor li s-a intentat un proces 
la Cluj, acesta având loc în sala Reduta, în actuala clădire 
a Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Prin sentinţă 
aceştia au fost condamnaţi la închisoare şi activitatea 
Partidului Naţional Român a fost interzisă. În urma 
intervenţiei diplomatice a regelui României, Carol I de 
Hohenzollern-Sigmaringen, autorităţile îi graţiază pe 
cei condamnaţi.

La împlinirea a 100 de ani de la acest eveniment, în 
1994, autorităţile locale au decis să amplaseze în centrul 
oraşului, în Piaţa Unirii, la începutul bulevardului 
Eroilor, un monument în amintirea celor care au 
reprezentat comunitatea românească în acele vremuri. 
Monumentul este opera sculptorului Eugen Paul, are o 
înălţime de aproximativ 18 metri şi are inscripţionat pe 
soclu cuvintele lui Ioan Raţiu: ,,Existenţa unui popor nu 
se discută, se afirmă!”.

Monument of the Memorandum 
Signatories
In 1892, the most prominent Romanian personalities 
from Transylvania drew up a memorandum addressed to 
the imperial court from Vienna, by which they protested 
against the condition of the Romanian ethnic groups 
from Transylvania, who represented the majority of the 
population, and requested regard of their fair rights. 
In 1892 a Romanian delegation tried to hand in the 
memorandum to the Emperor Franz Joseph but he did 
not greet them. 

In 1894, the memorandum signatories were sued in Cluj, 
the trial taking place in the Reduta hall, inside the present 
building of the Ethnographic Museum from Transylvania. 
They were sentenced to imprisonment and the activity of 
the Romanian National Party was prohibited. After the 
diplomatic intervention of the Romanian King, Carol I of 
Hohenzollern-Sigmaringen, the authorities released the 
convicted ones.

In 1994, when 100 years turned since the event took 
place, the local authorities decided to place in the centre 
of the city, on Eroilor Street, a monument in the memory 
of those who represented the Romanian community 
during those times. The statue is the work of the sculptor 
Eugen Paul, has a height of 18 metres and the words of 
Ioan Raţiu are written on the pedestal: ”The existence of a 
nation shall not be discussed, it shall be affirmed!”.
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Statuia Lupa Capitolina 
Statuia Lupa Capitolina din Cluj, numită şi Statuia 
Lupoaicei, este o copie a Lupei Capitolina din Roma. 
În anul 1921, statul italian donează două copii ale 
statuii Lupoaica cu Romulus şi Remus - întemeietorii 
mitologici ai Romei -  una dintre ele ajungând la Cluj. Ea 
a fost amplasată în Piaţa Unirii, în faţa statuii lui Matei 
Corvin. În urma dictatului de la Viena, când Clujul a 
intrat sub administraţia horthystă, statuia a fost mutată 
la Sibiu.

După cel de-al Doilea Război Mondial, statuia a revenit 
la Cluj şi, la propunerea profesorului Constantin 
Daicoviciu, a fost plasată în faţa sediului central al 
Universităţii „Babeş-Bolyai” în anul 1967, din anul 1973 
revenind în Piaţa Unirii. În anul 1994 a fost preluată 
de Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei pentru 
restaurare, în prezent fiind amplasată pe bulevardul 
Eroilor. Sculptura este realizată din bronz, iar pe soclu 
apare inscripţia în limba latină : ,,Alla Citta de Clvj, 
Roma madre, MCMXXI”.

Statue of Lupa Capitolina 
The statue of Lupa Capitolina from Cluj, also named the 
Statue of the Wolf, is a copy of the Lupa Capitolina from 
Rome. In 1921, the Italian state donates two replicas of 
the statue of the Wolf with Romulus and Remus – the 
mythological founders of Rome – one of them coming to 
Cluj. It was placed in the Unirii Square, in front of the 
statue of Matthias Corvinus. After the Second Vienna 
Award, when Cluj came under Horthyst authority, the 
statue was taken to Sibiu.

After the Second World War, the statue returned to 
Cluj and, at the suggestion of the professor Constantin 
Daicoviciu, it was placed in 1967 in front of the central 
building of the “Babeş-Bolyai” University, later being put 
back in Unirii Square in 1973. In 1994 it was taken over 
by the National History Museum of Transylvania for 
restoration, at the present time being located on Eroilor 
Street. The sculpture is made of bronze and on the pedestal 
there can be noticed the inscription in Latin language: 
”Alla Citta de Clvj, Roma madre, MCMXXI”.

35



Obeliscul Carolina 
Obeliscul Carolina, situat în Piaţa Muzeului, a fost realizat în anul 1831 
cu sprijinul financiar al procurorului Imre Topler. El celebrează vizita, 
în anul 1817, a familiei imperiale austriece, Francisc I şi împărăteasa 
Carolina. Obeliscul are o înălţime de 10 metri, pe laturile sale regăsindu-
se basoreliefuri ce înfăţişează stema Clujului, o inscripţie latină, intrarea 
familiei imperiale în Cluj şi vizita lor la diverse instituţii. Acestea au fost 
realizate de sculptorul din Viena, Iosef Klieber.

Se poate remarca îngerul care poartă efigiile într-o cunună de lauri şi 
cei patru vulturi de piatră ce ţin în cioc lauri din fier forjat, cei din urmă 
fiind realizaţi de Anton Csuros şi Samuel Nagy din Cluj. Locaţia iniţială 
de amplasare a fost în Piaţa Mare a oraşului, actuala Piaţă a Unirii, din 
1898 monumentul regăsindu-se în locaţia în care se află în prezent.

Carolina Obelisk 
Carolina Obelisk is located in Muzeului Square and it was built in 1831 
with the financial support of the prosecutor Imre Topler. It celebrates the 
visit of the Austrian imperial family, Francisc I and Empress Carolina, in 
1817. The monument has a height of 10 m, on its sides being found the 
bas-reliefs that represent the coat of arms of Cluj, a Latin inscription, the 
entry of the imperial family in Cluj and their visit to different institutions. 
These were made by the Viennese sculptor named Iosef Klieber.

There can be noticed the angel with effigies in a laurel wreath and the 
four stone eagles with wrought iron laurels in their beaks, the latter being 
designed by Anton Csuros and Samuel Nagy from Cluj. The initial location 
of the obelisk was the Main Square of the city - the present Unirii Square - 
the monument being found in its current location from 1898.
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Crucea „Eroilor Neamului”
Monumentul este opera arhitectului Virgil  Salvanu, 
are 23 de metri înălţime şi aproximativ 60 de tone. 
Poartă inscripţia „Eroilor Neamului” şi a fost 
inaugurat la 1 decembrie 1997, Ziua Naţională 
a României, fiind dedicat memoriei martirilor 
Revoluţiei de la 1848-1849. Acesta se află în parcul 
Cetăţuia, pe dealul cu acelaşi nume, locul oferind 
o frumoasă panoramă asupra întregului oraş. În 
perioada dominaţiei habsburgice aici a fost locul de 
încartiruire a garnizoanei austriece. 

Fortăreaţa a avut şi rol de închisoare, îndeosebi în 
perioada paşoptistă, iar la 1848, pastorul Stephan 
Ludwing Roth, liderul comunităţii germane, este 
închis şi executat în acestă fortăreaţă la ordinul 
conducătorului revoluţiei maghiare de la 1848, Lajos 
Kossuth. Între anii 1936-1937, episcopul greco-
catolic Iuliu Hossu ridică aici o troiţă în memoria 
celor închişi în acestă fortăreaţă pentru apărarea 
ideilor naţionale, pe aceeaşi locaţie fiind ridicat apoi 
monumentul actual. 

Cross of the National Heroes
The monument is the work of the architect Virgil 
Salvanu, it is 23 m high and has approximately 60 
tons. It bears the inscription of the National Heroes 
and it was inaugurated on December 1st 1997 - the 
National Day of Romania - being dedicated to the 
memory of the martyrs of the Revolution from 1848-
1849. It is located in the Cetăţuia Park, on the hill with 
the same name, from where a beautiful panorama of 
the entire city can be admired. During the period of 
the Habsburg domination, the accommodation place 
of the Austrian garrison was placed here. 

The fortress also served as prison, particularly during 
the Revolution from 1848. In 1848, Pastor Stephan 
Ludwing Roth, leader of the German community, was 
imprisoned and executed in this fortress at the order 
of the leader of the Hungarian revolution from 1848, 
Lajos Kossuth. Between 1936 and 1937, the Greek 
Catholic bishop, Iuliu Hossu, builds here a crucifix 
in the memory of those imprisoned in this fortress for 
defending national causes, on the same location being 
afterwards built the present monument. 
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Statuia Sfântului Gheorghe 
Statuia Sfântului Gheorghe este situată pe strada Mihail 
Kogălniceanu în faţa Bisericii reformate, fiind un valoros 
monument ecvestru al Clujului. Este o reprezentare a 
Sfântului Gheorghe omorând balaurul, o copie fidelă a unei 
statui situate în Praga, realizată de meşterii clujeni Martin 
şi Gheorghe, în anul 1373, la comanda împăratului Carol 
al IV-lea.

Inscripriţia de pe soclul este în limba latină: A.D. 
MCCCLXXIII HOC OPUS IMAGIS S. GEORGII PER 
MARTINUM ET GEORGIUM DE CLUSSENBERCH 
CONFLATUM EST, într-o traducere aproximativă 
,,Anul Domnului 1373. Această operă îl reprezintă pe 
Sfântul Gheorghe şi este făcută de Martin şi George de 
Clussenberch.”

Statue of Saint George
The statue of St. George is located on Mihail Kogălniceanu 
Street, in front of the Reformed Church, being a valuable 
equestrian monument of Cluj. It is a representation of St. 
George killing the dragon, constituting an accurate copy of a 
statue from Prague made by craftsmen Martin and Gheorghe 
from Cluj, in 1373, at the request of the Emperor Carol IV.

The inscription found on the pedestal is in Latin: A.D. 
MCCCLXXIII HOC OPUS IMAGIS S. GEORGII PER 
MARTINUM ET GEORGIUM DE CLUSSENBERCH 
CONFLATUM EST, fairly translated “A.D. 1373. This work 
represents Saint George and it is made by Martin and George 
of Clussenberch.” 
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Stadionul Cluj Arena 
Stadionul Cluj Arena a fost inaugurat în anul 2011 și 
este cotat ca fiind un stadion din categoria UEFA Elite, 
având o capacitate de aproximativ 30.000 de locuri.

Prima tribună a „Stadionului Orașului” a fost 
confecționată din lemn și avea o capacitate de 1.500 
locuri. În 1961, a fost inaugurat noul stadion, construit 
în formă de potcoavă, în cinstea echipei studențești ce 
folosea arena: „U”, denumit apoi „Ion Moina”.  Acesta 
avea o capacitate de 28.000 locuri, clasându-se pe locul 
al treilea în topul arenelor din România.

Cluj Arena Stadium
Cluj Arena Stadium was inaugurated in 2011 and is 
ranked as an UEFA Elite Stadium, having a capacity of 
approximately 30.000 seats.

The first arena of the “City Stadium” was made of 
wood and had a capacity of 1.500 people. In 1961, the 
new stadium was opened and had a U-shape form, as 
the name of the student team that used it, afterwards 
being named „Ion Moina”. This had a capacity of 28.000 
seats, reaching the third place in the top of arenas from 
Romania.

ALTE OBIECTIVE
OTHER ATTRACTIONS

photo credits: Cluj Arena

CLUJ-NAPOCA
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Sala Polivalentă BT Arena
Inaugurată în anul 2014, BT Arena din Cluj-Napoca 
este cea mai modernă și încăpătoare construcție 
destinată organizării diverselor activități și evenimente. 
Este dezvoltată pe 5 niveluri, subsol, parter și etajele 
1-3, având un cub video unic în țară cu patru ecrane de 
mari dimensiuni care transmit imagini full HD, chiar în 
timpul evenimentelor.

Cu o suprafață totală de 38.410 mp și o capacitate de 
până la 10.000 de locuri, Sala Polivalentă găzduiește 
competiții sportive de sporturi de contact (judo, box, 
arte marțiale etc), gimnastică, hochei, tenis și alte 
sporturi de echipă (baschet, handbal, volei etc), precum 
și evenimente culturale și corporate, conferințe, 
concerte, târguri de locuri de muncă, de universități și 
vacanțe.

BT Arena Polyvalent Hall of    
Cluj-Napoca
Inaugurated in 2014, the Polyvalent Hall of Cluj-
Napoca is the largest and most modern building aimed 
to organize various activities and events. It is distributed 
over five levels, with underground parking, ground floor 
and floors 1-3, displaying an unique video cube with four 
screens which generate HD images live from the events.

Making use of 38.410 square meters and having a 
capacity up to 10.000 people, the Polyvalent Hall hosts 
sports competitions, such as contact sports (judo, box, 
martial arts), athletics championships, hockey, tennis 
and other team sports (basketball, handball, volleyball 
etc), as well as cultural and corporate events, conferences, 
concerts and carrer, university or vacation fairs. 
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Salina Turda
Salina Turda este unul din principalele obiective 
turistice ale Trasilvaniei, reprezentând un adevărat 
muzeu al mineritului în sare, o bază de agrement 
modernă şi, în acelaşi timp, o bază de tratament. Vârsta 
depozitelor salifere din Transilvania este de aproximativ 
13 milioane ani, zăcământul de sare de la Turda făcând 
parte din acelaşi aliniament ca şi zăcămintele de la 
Ocna Dej, Sic, Cojocna, Valea Florilor şi Ocna Mureş. 

Se presupune că primele etape de exploatare a sării au 
început în epoca romană, dar primele mărturii  privind 
activităţi legate de extragerea acesteia datează din 
secolul al XI-lea, când un document emis de cancelaria 
regatului maghiar aminteşte înfiinţarea unei vămi a 
sării în Turda. Începând cu 1918, rolul Salinei Turda 
decade din cauza tehnologiei precare de extracţie şi 
a dezvoltării minelor de la Ocna Dej şi Ocna Mureş. 
Din anul 1932 aceasta a fost închisă, fiind folosită în 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial ca şi adăpost 
antiaerian. În perioada 1950-1992 a fost folosită ca 
depozit de brânzeturi, iar după 1992 a fost deschisă 
circuitului turistic. 

Turda Salt Mine
Turda Salt Mine is one of the main tourist attractions 
of Transylvania and represents a genuine museum of 
salt mining, a modern leisure facility, as well as a health 
treatment center. The age of salt deposits in Transylvania 
is around 13 million years, the salt ground from Turda 
being of the same range as the ones of Ocna Dej, Sic, 
Cojocna, Valea Florilor and Ocna Mureș.

It is assumed that the first stages of the salt exploitation 
began during the Roman times, but the first testimony 
regarding the extraction of it dates from the 11th century, 
when a document issued by the chancellory of the 
Hungarian kingdom recalls the establishment of a salt 
custom-house in Turda. Beginning with 1918, the role 
of Turda Salt Mine declines as a consequence of poor 
extraction technology and development of Ocna Dej and 
Ocna Mureș salt mines. In 1932, the salt mine was closed, 
having been used during the Second World War as an 
anti-aircraft shelter. Between 1950 and 1992, it ran as a 
cheese storehouse, and after 1992 it was open for visiting. 

PARTEA DE SUD
SOUTHERN PART

JUDEŢUL CLUJ
CLUJ COUNTY
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Salina Turda a intrat într-un amplu proces de renovare ca urmare 
a derulării unui proiect care a avut ca finalitate realizarea unei 
baze moderne de recreere şi tratament. Astfel, în mină au fost 
amenajate un lift panoramic, o pistă de minigolf, două piste 
de minibowling, un teren de sport şi un amfiteatru cu 180 de 
locuri care găzduieşte diverse concerte. De asemenea, în incintă 
funcţionează şi un carusel care oferă o imagine panoramică asupra 
Minei Rudolf. În Mina Terezia a fost amenajat un lac subteran ce 
oferă posibilităţi pentru o plimbare cu barca la 112 m în adâncul 
muntelui de sare. Pentru toți cei dornici de a vizita Salina Turda 
așa cum a fost ea lăsată de mineri în anul 1932, aceștia nu ar 
trebui să rateze preabatajul Minei Ghizela. Accesul se face pe o 
scară de aproximativ 100 de trepte, însă locul este spectaculos prin 
prisma faptului că vizitatorii pot admira o cascadă de sare și păși 
pe cristale de sare, bucurându-se de experiența deschiderii unei 
mine de tip trapezoidal, specifice Salinei Turda.

Lângă intrarea principală funcţionează un ştrand rezultat din 
amenajarea lacurilor de la Durgău.  Acestea au un conţinut ridicat 
de clorură de sodiu deoarece s-au format pe locul unor vechi 
exploatări de sare.

Turda Salt Mine has engaged in an extensive renovation process as a 
result of carrying out a project that had as purpose the development 
of a modern recreational and treatment facility. Thus, the following 
were set up in the mine: a panoramic elevator, a minigolf course, two 
minibowling tracks, a sports ground and a 180-seat amphitheater 
which hosts various concerts. Also, there can be found a carousel 
that offers a panoramic view over the Rudolf mine. In Terezia mine, 
an underground lake was set up in order to provide boat tours at 112 
m in the depths of the salt mountain. For all those eager to discover 
the mine as it was left by colliers in 1932, they should not miss the 
opening-coal mine of Ghizela Mine. The access is made on a stair 
of about 100 treads, but the place is spectacular due to the fact that 
visitors can admire a saltwater cascade and step on salt crystals, 
enjoying one-of-a-kind experience within a trapezoid-shaped mine. 
 
Near the main entrance there is a swimming pool which emerged 
due to the rehabilitation of the Durgău lakes. These contain a high 
level of sodium chloride as they formed on the place where some old 
salt mines existed.  
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Cheile Turzii
Cheile Turzii sunt situate în extremitatea estică a Munţilor Apuseni, 
grupa Munţilor Trascăului. Aceştia din urmă sunt delimitaţi de către 
Valea Ampoiului la sud, Dealurile Clujului la nord şi Masivul Gilău-
Muntele Mare la vest.

Cheile Turzii s-au format in urma erodării calcarelor în perioada 
jurasică de către râul Hăşdate. Au o lungime de aproximativ 2 km şi o 
desfăşurare pe verticală de aproape 200 de metri, fiind cheile cu cei mai 
înalţi pereţi verticali din cadrul Munţilor Apuseni.

Zona prezintă o largă varietate de forme de relief carstic cu grote de 
eroziune (peste 60) pe marginea pârâului Hăşdate, grohotişuri, colţuri 
stâncoase, treceri de la poteci line la pereţi abrupţi sau de la stâncă şi 
grohotiş la vegetaţie abundentă.

Flora regiunii cuprinde peste 1.000 de specii floristice printre care 
garofiţa albă, cimbrişorul, laleaua pestriţă, ochiul boului, etc. În ceea ce 
priveşte fauna sunt  prezente specii de lilieci, de peşti (zvârluga, cleanul), 
de amfibieni şi reptile (buhai de baltă, triton cu creastă, vipera comună) 
sau de păsări (privighetoarea, ciocănitoarea).

Turzii Gorge
Turzii Gorge is located at the eastern boundary of the Apuseni Mountains, 
Trascăului Mountains range. The latter are bounded by the Ampoiului 
Valley in the South, by the Hills of Cluj in the North and Gilău Massif – 
Muntele Mare in the West. 

Turzii Gorge was formed as a result of limestone erosion in the Jurassic 
period caused by the Hăşdate River, it is about 2 km long and 200 m 
vertically expanded, with the highest walls among the Apuseni Mountains. 
 
The area presents a wide variety of karstic topography with erosional caves 
(more than 60) on the edge of Hăşdate stream, scree, rocky corners and 
passings from plain paths to steep walls or from rock and scree fragments 
to rich vegetation. 
 
The region flora includes over 1.000 floral species, among which white 
gillyflower, wild thyme, piebald tulip, daisy etc. As for the fauna, there are 
found bats and fish species (groundling, the chub), amphibians and reptiles 
(bittern, crested triton, adder), birds (nightingale, woodpecker) etc.
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Staţiunea Muntele Băișorii
Staţiunea este situată la poalele Muntelui Mare din 
Munţii Apuseni, pe cursul râului Iara, la altitudini 
cuprinse între 1200-1400 m, oferind o privelişte largă şi 
un peisaj înconjurător deosebit. 
 
Staţiunea Muntele Băișorii poate fi vizitată în orice 
perioadă a anului, oferind posibilităţi de petrecere 
a timpului liber în toate anotimpurile. Iarna, cea mai 
mare atracţie a zonei o reprezintă pârtiile amenajate 
de schi şi de snowboarding. În celelalte perioade ale 
anului, stațiunea este vizitată datorită frumuseţilor 
naturale pe care le oferă. Traseele marcate pot fi folosite 
pentru activităţi precum ciclism montan şi drumeţii. 

Băişorii Mountain Resort 
The resort is found at the base of Muntele Mare (Great 
Mountain) from the Apuseni Mountains, on the course of 
Iara river, at heights between 1200 – 1400 m, offering a 
wide view and a stunning landscape.
 
Băișorii Mountain Resort can be visited in any time of the 
year, providing recreational amenities for spending free 
time during all seasons. In winter, the major attractions 
are the ski and the snowboarding slopes. During the other 
periods of the year, the resort is explored due to its natural 
beauties. The marked trails can be used for mountain 
cycling and hiking activities. 

photo credits: Rareș Sicoe Photography 

photo credits: Rareș Sicoe Photography 

46



Cheile Turenilor 
Cheile Turenilor sau Cheile Turului, situate în 
apropierea Cheilor Turzii, au o lungime de aproximativ 
2 km, cu pereţi înalţi, fiind „sculptate” de Pârâul Racilor.
 
În aceste chei se întâlnesc numeroase repezişuri şi 
mici cascade în albie, precum şi versanţi ce adăpostesc 
numeroase cavităţi. Flora este reprezentată de 
vegetaţie arbustivă (păducelul, alunul şi măceşul), 
specii dominante anuale (garofiţa albă de stânci, 
bănica), păduri de carpen, păşuni şi fânaţe. Fauna este 
reprezentată prin insecte, amfibieni (buhai de baltă, 
triton transilvănean), păsări (corbul, pitrarul sur).

Turenilor Gorge
Turenilor or Turului Gorge, located near the Turda 
Gorge, is about 2 km long, with high walls, carved by 
Racilor stream.
 
Here are found various pitches and small waterfalls, 
as well as slopes which shelter many cavities. Flora is 
represented by the shrub vegetation (hawthorn, hazel and 
wild rose), annual species (cliffs white dianthus, round-
headed rampion), hornbeam forests, pasturage and 
meadows. Fauna is represented by insects, amphibians 
(bittern, Transylvanian triton) and birds (crow, Oenanthe 
oenanthe).
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Băile Sărate Turda
Lacurile sărate Turda sunt situate pe un masiv de sare. 
În prezent, există mai multe lacuri sărate, dintre care 
cele mai importante ar fi lacul Roman şi lacul Durgău, 
datorită cărora, în jurul anului 1840, au fost înfiinţate 
Băile Sărate Turda. 
 
În afara lacurilor, în vecinătatea ștrandului Roman se 
găsește o bază de tratament care funcționează pe toată 
perioada anului. Aceasta pune în valoare proprietățile 
terapeutice ale băilor sărate prin tratamente pentru 
diverse afecțiuni precum: reumatism, sechele post-
traumatice, afecţiuni ale sistemului nervos, tulburări de 
circulaţie periferică, afecţiuni respiratorii cronice etc.

Turda Salt Lakes  
Turda salt lakes are located on a salt massif. Currently, 
there are multiple salt lakes, among which the most 
important ones would be Roman Lake and Durgău Lake, 
due to which, around 1840, Turda Salted Baths were 
established.
 
Besides the lakes, in the vicinity of the Roman pool, there 
is a treatment centre which runs all year. This highlights 
the therapeutic properties of the salt baths by providing 
treatments for various disorders such as: rheumatism, 
post-traumatic sequelae, nervous system disorders, 
peripheral circulation system disorders, chronic 
respiratory disorders etc. 
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Muzeul de Istorie din Turda
Muzeul de Istorie din Turda a luat fiinţă în 1943, 
patrimoniul muzeului însumând aproximativ 30.000 de 
obiecte reprezentative pentru toate perioadele istorice. 
Primele exponate datează încă din paleoliticul mijlociu 
(cranii de urs de peşteră, dinţi de rinocer şi de mamut), 
continuând cu neoliticul (topoare din piatră şlefuită, 
războaie de ţesut), dar şi cu epoca bronzului care este 
foarte bine reprezentată prin ustensile casnice, unelte, 
arme, podoabe. Colecţia epocii romane este cel mai bine 
reprezentată prin monumente epigrafice şi sculpturale, 
precum şi elemente arhitectonice - cum ar fi capiteluri, 
fusuri de coloană, baze de coloană.  
 
Un obiect de atracţie îl constituie tabloul de mari 
dimensiuni (3/4m), pictat în anul 1898 de către 
pictorul maghiar Körösfői-Kriesch Aladar, care are în 
centru figura reformatorului David Francisc. Tabloul 
reprezintă scena proclamării libertăţii cultelor religioase 
în Transilvania în cadrul Dietei de la Turda din anul 
1568 ţinută în Biserica Romano-Catolică.
 
Destinată pentru vama sării de la Turda, clădirea a servit 
şi ca reşedinţă temporară a principilor Transilvaniei în 
timpul vizitelor în zonă, de unde şi denumirea de Casă 
Princiară sau Palat Voievodal.

History Museum of Turda
The History Museum from Turda was established in 
1943, its heritage integrating approximately 30.000 
items representative for all historical periods. The first 
exhibits date from middle Palaeolithic era (cave bear 
skulls, rhinoceros and mammoth teeth), continuing with 
Neolithic (polished stone axes, weavers), and with the 
Bronze era which is properly represented by domestic 
utensils, tools, weapons and jewelry. The collection of 
the Roman era is very well represented by epigraphic 
and sculptural monuments, as well as by architectonic 
elements – such as capitals, column trunks or column 
bases.   
 
An object of interest is the large-sized painting (3/4 m), 
created in 1898 by the Hungarian artist Körösfői-Kriesch 
Aladar, which has in its centre the figure of the reformer 
David Francisc. The painting illustrates the scene of the 
freedom proclamation of religious cults in Transylvania 
within the Diet from Turda held in the Roman-Catholic 
Church in 1568. 
 
Allocated to the salt custom-house from Turda, the 
building also served as temporary residence for princes 
of Transylvanian during their visits in the region, where 
the name of Royal House or Voivodal Palace comes from.

photo credits: Muzeul de Istorie Turda
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Castrul Roman Potaissa
Castrul a fost construit de legiunea romană a V-a 
Macedonica, la Potaissa, lângă municipiul Turda de 
astăzi, pentru a întări defensiva nord-vestică a Daciei 
romane. Legiunea a construit pe platoul Dealul Cetăţii 
cel mai mare castru cu funcţionare îndelungată din 
această provincie romană.
 
Acesta era în formă de dreptunghi, cu laturile de 
aproximativ 400-500 de metri, ocupând o suprafaţă 
de peste 20 de hectare, şi adăpostea aproximativ 5.000 
de militari. Zidurile de apărare aveau o grosime de 
aproape 2 metri, fiind realizate din mortar şi piatră, în 
faţa acestora existând un şanţ cu apă lat de 12 metri. 
Cea mai importantă clădire din castru a fost cea a 
comandamentului.
 
În anul 274 Legiunea a V-a Macedonica, împreună cu 
celelalte trupe romane, s-au retras din Dacia. În castru 
au fost descoperite mai multe obiecte antice (piese 
arhitectonice, sculpturi, mozaicuri, inscripţii pe piatră, 
monede etc.) precum şi mormântul unei prinţese 
gepide.

 Potaissa Roman Camp
The camp was built by the 5th Roman legion Macedonica, 
at Potaissa, near Turda municipality, in order to 
consolidate the North-Western defensive of Roman 
Dacia. The legion built on “Dealul Cetății” plateau the 
largest camp with long-term functionality from this 
Roman province.
 
This had a rectangular shape, with sides of approximately 
400-500 m, occupying a surface of over 20 ha and 
housing approximately 5.000 soldiers. The defence walls 
were around 2 m broad and made of mortar and stone, 
a water ditch of 12 m width being found in front of them. 
The most important building from the camp was that of 
the head office. 
 
In 274, the 5th legion Macedonica, together with the other 
Roman troops, retreated from Dacia. Many ancient items 
have been discovered within the camp (architectonic 
pieces, sculptures, mosaics, stone inscriptions, coins etc.), 
and the tomb of a Gepid princess as well. 
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Biserica „Sfânta Cuvioasă 
Paraschiva” din Feleacu  
Conform tradiției, biserica arhiepiscopală din Feleac a 
fost construită cu ajutorul material și moral al lui Ștefan 
cel Mare, în timpul mitropolitului Daniil, în jurul anului 
1488, purtând hramul Sfânta Paraschiva.
 
Biserica are două portaluri de tip diferit, asemănător 
bisericilor din Moldova, acestea fiind așezate spre vest 
pentru accesul femeilor și pe latura de sud pentru 
accesul bărbaților în naos. 
 
În epoca lui Ștefan cel Mare, biserica mitropoliei din 
Feleac a fost înzestrată cu manuscrise ce reprezentau în 
perioada aceea importante valori, precum un Liturghier 
slavon datat pe baza calendarului în anul 1481.

“Saint Paraschiva” Church from 
Feleacu
After tradition, the archiepiscopal church from Feleac was 
built with the aid of Ștefan cel Mare (Stephen the Great), 
during Daniel’s episcopate, around year 1488, under the 
patronage of Saint Paraschiva.
 
The church has two different portals, like the Moldavian 
churches, situated to the West for the women access, and 
to the South for men access into the naos.
 
In times of Ștefan cel Mare (Stephen the Great), the 
metropolitan church from Feleac received valuable 
manuscripts for those days , such as a slavonic Bible 
dated from 1481. 
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Biserica Romano-Catolică ,,Sfânta 
Maria” din Turda 
Biserica Romano-Catolică ,,Sf. Maria” din Piaţa 
Republicii a fost ridicată la sfârşitul secolului XV-lea 
pe un amplasament al unei alte biserici mai vechi. 
Clădirea este realizată în stilul gotic, pe contraforturile 
de pe latura sudică identificându-se câteva inscripţii cu 
caractere gotice, respectiv anii 1478, 1498 şi 1504. 
 
În casa parohială a bisericii regăsim două din cheile 
de boltă ale vechii biserici din sec. al XV-lea, purtând 
inscripţia ,,Cheile Sf. Petru 1472”. În anul 1568, aici este 
adoptat primul edict de toleranţă religioasă din Europa 
şi este proclamată înfiinţarea Bisericii Unitariene.

“St. Mary” Roman-Catholic 
Church from Turda 
The “St. Mary” Roman-Catholic Church from Republicii 
square was erected at the end of the 15th century, on the 
premises of another older church. The edifice is built in 
Gothic style, several inscriptions with Gothic characters, 
namely the years 1478, 1498 and 1504, being identified 
on the abutments of the southern side.
 
Inside the parsonage of the church we find two of the 
keys of the old church from the 15th century which carry 
the inscription “The keys of St. Peter 1472”. In 1568, the 
first edict of religious tolerance in Europe was adopted 
here and the foundation of the Unitarian Church was 
proclaimed. 
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Biserica Ortodoxă ,,Sfinții Mihail şi 
Gavril” din Turda
În centrul municipiului Turda, pe strada Andrei Şaguna, pe 
un teren donat de Biserica Română Unită cu Roma, între anii 
1926-1935 a fost ridicată o biserică ortodoxă monumentală 
în stil neobizatin. Edificiul a fost construit după planurile 
arhitectului Ioan Traianescu. Pictura şi icoanele au fost 
finalizate în anul 1938 şi sunt opera a doi pictori importanţi 
ai vremii - Paul Molda şi Gheorghe Belizarie. În proiectul 
original se regăsea o pictură ce îl înfăţişa pe regele Carol 
al II-lea în uniformă de general de vânători de munte cu 
pelerina Ordinului Mihai Viteazul. 
 
Un element de originalitate este turla clopotniţă, realizată 
sub forma unei cule olteneşti - ca un omagiu adus 
domnitorului Mihai Viteazul. În interior, este folosit 
modelul de susţinere a boltelor în stil moldovenesc, ceea 
ce a dus la realizarea unei deschideri  în diametru a turlei 
centrale de 5,40 metri.

“St. Michael and Gabriel” Orthodox 
Church from Turda 
In the centre of Turda, on Andrei Şaguna Street, on a land 
donated by the Romanian Church United with Rome, 
a monumental Orthodox church in neo-byzantine style 
was erected between 1926 and 1935. The edifice was built 
according to the plans of the architect Ioan Traianescu. The 
paintings and the icons were completed in 1938 and represent 
the works of two important painters of the time - Paul 
Molda and Gheorghe Belizarie. The original plan included a 
painting that portrayed the King Carol II in a commandant 
of mountain hunter uniform with the cape of the Order of 
Mihai Viteazul (Michael the Brave).   
 
An original element is the bell tower, built in an Oltenian 
tower-shape – as homage brought to Prince Michael the 
Brave. Inside, a sustaining pattern of the Moldavian arches 
was employed, which has led to an opening of 5.40 meters in 
diameter of the central spire.
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Biserica Reformat-Calvină din 
Câmpia Turzii
În centrul municipiului Câmpia Turzii se află Biserica 
Reformat-Calvină. Este o biserică fortificată, atestată 
documentar din 1680. Acest an apare pe o placă de 
marmură din interiorul bisericii şi pe turnul clopotniţă. 
Zidul de împrejmuire are o grosime de aproximativ 
60 de centrimetri şi o circumferinţă de 75 de metri. 
Acesta este sprijinit de contraforturi şi prezintă orificii 
de observare şi ripostă în caz de atac, specifice epocii 
medievale. Pe poarta de intrare este sculptat anul 
1702, numele şi blazonul contesei Serédi Sophia, care a 
susţinut financiar ridicarea porţii de intrare.

Reformed Calvinist Church from 
Câmpia Turzii
Reformed Calvinist Church is located in the center of 
Câmpia Turzii. It is a fortified church, attested from 
1680. This year is found on a marble stone inside the 
church and on the bell tower. The enclosure wall has a 
width of about 60 cm and 75 m in circumference. This is 
supported by buttresses and has observation and riposte 
holes in case of an attack, which were particularly met 
in the medieval times. The year 1702 is carved on the 
entrance gate, together with the name and coat of arms 
of Countess Sophia Serédi who financially supported the 
building of the entrance gate.
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Tradiții din 
Feleacu

Traditions 
from Feleacu 
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Staţiunea Fântânele
Staţiunea Fântânele este o staţiune climaterică de interes 
local, fiind situată la o altitudine de 1.050 de  metri, în 
comuna Râşca din judeţul Cluj, între Munţii Gilău şi 
Vlădeasa, pe malul Lacului Fântânele.

Atracţia majoră a zonei o reprezintă lacul. Între anii 
1970-1974, satele aflate pe valea Someşului Cald au 
fost strămutate, oamenii fiind nevoiţi să îşi parăsească 
gospodăriile. În verile secetoase, atunci când debitul 
lacului este foarte mic, se pot observa ruinele bisericii 
din Giurcuţa de Jos.

Fântânele Resort
Fântânele Resort is a climatic resort of local interest, 
being found at a height of 1.050 m, in Râşca locality from 
Cluj county, between Gilău and Vlădeasa Mountains, on 
the bank of the Fântânele Lake. 
 
The major attraction of the area is the lake. Between 
1970 and 1974, the villages found on Someşul Cald valley 
have been moved, people being constrained to leave their 
households. In the droughty summers, when the lake flow 
rate is very low, the ruins of the church of Giurcuţa de Jos 
can be seen.
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Lacul Beliş-Fântânele
Lacul Beliş-Fântânele se încadrează în categoria 
lacurilor artificiale de acumulare, fiind localizat 
la confluenţa dintre  Munţii Gilăului (est), Munţii 
Vlădeasa (vest) şi Muntele Mare (sud). Are o suprafaţă 
de 9,8 km pătraţi şi o lungime de 13 km, fiind situat 
la o altitudine de 990 m. Principalul scop al amenajării 
îl reprezintă producerea energiei electrice, acest baraj 
asigurând debitul necesar centralei hidroelectrice de la 
Mărişel.

Beliş-Fântânele Lake
Beliş-Fântânele lake is classified within the category of 
artificial barrier lakes, being located at the confluence 
of Gilău Mountains (East), Vlădeasa Mountains (West) 
and Muntele Mare (South). It spreads on an area of 
9.8 square kilometers and has a length of 13 km, being 
located at an altitude of 990 m. The main purpose for 
sustaining it is to produce electricity, this dam ensuring 
the necessary charge for the hydroelectric power plant of 
Mărişel. 

JUDEŢUL CLUJ
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Cascada Vălul Miresei
Cascada Vălul Miresei, cunoscută şi sub numele de Cascada 
Răchiţele, este situată în versantul estic al masivului 
Vlădeasa, pe Valea Stanciu, în aria comunei Mărgău.
 
Amplasată la o altitudine de aproximativ 1.000 de metri și 
având o înăţime totală de 30 de metri, cascada se prezintă, 
datorită dispersiei apei, sub forma unui voal alb, acest fapt 
aducându-i și denumirea sugestivă. De numele ei se leagă 
şi o legendă care aminteşte de o mireasă care ar fi căzut 
de pe o stâncă abruptă, în locul unde se găseşte în prezent 
cascada, voalul ei agăţându-se de stânci şi acoperindu-le. În 
locul în care a căzut mireasa se spune că s-ar fi strâns toţi 
nuntaşii, lacrimile lor formând cascada.

Vălul Miresei (The Bride’s Veil) 
Waterfall
Vălul Miresei waterfall, also known under the name of 
Răchiţele waterfall, is located on the Eastern slope of the 
Vlădeasa mountain, in Stanciu valley, within the area of 
Mărgău locality. 
 
Situated at an altitude of approximately 1.000 metres with an 
overall height of 30 metres, the water disperses in a way that 
gives the appearance of a white veil, from where its suggestive 
name comes from.
 
Its name is also connected to a legend which reminds of a 
bride who fell off a sheer cliff, where the waterfall can be 
found nowadays, her veil clinging to the rocks and covering 
them up. Close to the place where the bride fell, it is said that 
people gathered and their tears formed the waterfall. 
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Lacul Drăgan 
Lacul Drăgan se află situat la confluenţa râului Drăgan 
cu râul Sebeşel. Barajul are o înălţime de 120 de metri şi 
o deschidere a coronamentului de 442 de metri, această 
deschidere fiind cea mai mare din România. 
 
Acest lac are multiple roluri: producţia de electricitate, 
regularizarea Crişului Repede, atenuarea viiturilor şi 
asigurarea alimentării cu apă a municipiului Oradea. 
El este alimentat şi de debitul a 8 captări secundare 
realizate pe văile din versanţii vecini şi asigură debitul 
necesar pentru hidrocentrala Remeţi, aflată în Valea 
Iadului.
 
Zona este de un pitoresc unic, dispunând de facilităţi de 
cazare de tip pensiune turistică şi favorizând activităţi 
sportive de tip off-road şi mountain-bike.

Drăgan Lake
Drăgan Lake is located at the confluence of the Drăgan 
river with Sebeşel river. The dam has a height of 120 m 
and a crest opening of 442 m, this being the largest one 
in Romania. 

This lake exerts multiple functions: electricity production, 
adjustment of Crișul Repede River, flood mitigation and 
water supply for the city of Oradea. It is also supplied 
by the flow of 8 secondary dams built on the valleys of 
the adjacent slopes and ensures the required flow for 
the Remeți hydroelectric power plant, located in Iadului 
Valley. 
 
The area has a picturesque view, offering board and 
lodging accommodation facilities and favouring off-road 
and mountain-bike sport activities as well.
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Lacul Tarniţa 
Lacul Tarniţa este un lac de acumulare amplasat pe 
râul Someşul Cald. Acesta are o suprafaţă de peste 200 
de hectare, iar barajul existent este construit din beton 
în formă de arc, cu o înălţime de 97 de metri şi cu o 
lungime a coronamentului de 232 de metri, având ca 
principal scop producerea de energie electrică. 
 
Lacul este principala sursă de alimentare cu apă pentru 
staţia de tratare de la Gilău, staţie care furnizează apa 
potabilă şi industrială a municipiului Cluj-Napoca şi a 
altor localităţi din judeţul Cluj.
 
Asociaţii cu profil sportiv organizează aici periodic 
diferite concursuri de înot sau pescuit sportiv.

Tarniţa Lake 
Tarniţa Lake is a barrier lake located on Someșul Cald 
river. It covers a surface of over 200 hectares and the 
existing dam is made of concrete, built in an arch form, 
with a height of 97 m and a crest opening with a length 
of 232 m, while its main purpose is to generate electricity. 
 
This lake is the main source of water supply for the 
hydroelectric preservation plant from Gilău that provides 
potable and industrial water in Cluj-Napoca and other 
localities in Cluj County.

Periodically, sport associations organize here various 
swimming or angling competitions.

photo credits: Răzvan Andrei Photography 
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Lacul Gilău 
Lacul Gilău este un lac de acumulare amplasat în amonte 
de confluenţa Someşului Cald cu Someşul Rece, format 
în urma construirii barajului hidrocentralei în anul 
1972. Este unul dintre pricipalele lacuri de agrement 
ale Clujului, având o suprafaţă de aproximativ 70 de 
hectare. 
 
În aval de baraj funcţionează una din cele mai importante 
păstrăvării din ţară, care are dublu rol: producţia de  
păstrăv pentru consum şi de puiet de păstrăv pentru 
popularea apelor de munte.  

Lacul de la Gilău este unul dintre cele mai solicitate 
obiective pentru pescuitul sportiv, unul din malurile 
sale găzduind o bază complexă de agrement. 

Gilău Lake
Gilău Lake is a barrier lake located upstream of the 
confluence of Someșul Cald river with Someșul Rece river 
and configured after the hydroelectric plant dam was built 
in 1972. It is one of the major barrier lakes from Cluj, 
spreading on an area of about 70 hectares. 
 
Downstream the dam operates one of the most important 
trout farms from the country which has a dual function: 
the production of trout for consumption and offsprings for 
colonizing the mountain waters. 

Gilău Lake represents one of the most searched spots for 
angling, one of its banks housing a complex recreational 
facility.
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Arborele Sequoia din Săcuieu  
Arborele de Sequoia se găsește aproape de satul 
Rogojel, în comuna Săcuieu, pe locul numit ,,Dealul 
Domnului”, semințele fiind aduse de către baronul 
Gal din Statele Unite ale Americii cu aproape un secol 
în urmă. Trunchiul arborelului se desprinde în două 
tulpini care se înalță la peste 40 de metri înălțime.

Sequoia Tree from Săcuieu
The Sequoia Tree is found close to Rogojel village, within 
the locality of Săcuieu, on the place called ,,Dealul 
Domnului” (The Hill of God). The seeds were brought 
from the USA by the baron Gal, almost one century ago. 
The tree divides in two stems which raise above 40 m 
high. 
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Muzeul Memorial „Octavian Goga” de 
la Ciucea
Muzeul Memorial ,,Octavian Goga” s-a constituit în anul 1967, 
ca urmare a donaţiei făcute statului român de către Veturia 
Goga, văduva poetului. Patrimoniul instituţiei cuprinde peste 
14.000 de piese organizate pe colecţii, expuse sau depozitate 
în sălile complexului muzeal. 
 
Muzeul evocă viaţa şi activitatea marelui poet prin 
intermediul unor documente, cărţi şi fotografii, dar, mai ales, 
prin expunerea unui număr semnificativ de obiecte personale 
ale acestuia, cum ar fi: un scrin german din secolul XVIII-
lea, o ladă florentină executată în Transilvania secolului XVI, 
două jilţuri îmbrăcate în piele de Cordoba datate din secolul 
al XVII-lea, precum şi fotoliile şi sofalele Bidermazer.
 
Între anii 1938-1958, prin strădaniile văduvei poetului, Veturia 
Goga, s-a realizat ,,Mausoleul”, monument funerar ridicat 
după planurile arhitectului George Matei Cantacuzino, unde 
acum odihnesc rămăşiţele pământeşti ale poetului naţional şi 
ale soţiei acestuia.   

”Octavian Goga” Memorial Museum 
from Ciucea
The ”Octavian Goga” Memorial Museum was founded in 1967, 
as a result of the donation made to the Romanian state by 
Veturia Goga, the poet’s widow. The heritage of the institution 
includes over 14.000 items organized in collections, exhibited or 
stored in the rooms of the museum complex.
 
The museum evokes the life and activity of the notable poet by 
means of documents, books and photographs, as well as through 
exhibiting of a considerable number of personal objects, such as: 
a German chest from the 18th century, a Florentine case made 
in Transylvania in the 16th century, two armchairs covered 
with Cordoba leather from the 17th century, along with the 
Bidermazer armchairs and sofas.
 
Between 1938 and 1958, through the efforts made by the poet’s 
widow, Veturia Goga,  the ”Mausoleum” was built, a funerary 
monument erected according to the plans of the architect George 
Matei Cantacuzino, where the human remains of the national 
poet and of his wife are layed to rest. 
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Mănăstirea ,,Naşterea Maicii 
Domnului”  de la Ciucea
În localitatea Ciucea, Octavian Goga (1881-1938), 
una dintre cele mai importante personalităţi cultural-
politice interbelice, cumpără domeniul ce a aparţinut 
poetului maghiar Ady Endre (1877-1919). Veturia 
Goga, văduva poetului, a donat locaţia statului român, 
astăzi conacul fiind un muzeu dedicat vieţii şi activităţii 
lui Octavian Goga. Tot în incinta proprietăţii a fost 
ridicat monumentul funerar al acestuia. 
 
Mănăstirea a fost înfiinţată în anul 1939, reluându-şi 
activitatea începând cu anul 1994, după ce aceasta a 
fost închisă în perioada comunistă. Biserica de lemn 
de aici a fost adusă în acelaşi an (1939), este din judeţul 
Sălaj şi e folosită în prezent de comunitatea de maici de 
la mănăstire.

“The Birth of Virgin Mary” 
Monastery of Ciucea
In Ciucea locality, Octavian Goga (1881-1938), one of 
the most prominent cultural and political personalities 
of the interwar period, buys the land that belonged to the 
Hungarian poet Ady Endre (1877-1919). Veturia Goga, 
the poet’s widow, donated the location to the Romanian 
state, nowadays the mansion being a museum dedicated 
to the life and activity of Octavian Goga. Also, on the 
premises of the property, the funerary monument of 
Octavian Goga was erected. 
 
The monastery was founded in 1939 and has resumed 
its activity starting with 1994, after it has been closed 
during the communist period. The wooden church from 
here was brought in the same year (1939); it is from Sălaj 
county and is currently used by the nuns community 
from the monastery.
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Muzeul Apei din Floreşti
Muzeul Apei Cluj a fost inaugurat în anul 1992 de 
către Regia Autonomă Judeţeană de Apă-Canal Cluj 
(actuala Companie de Apă Someş). Secția în aer liber 
a muzeului cuprinde materiale tubulare care sugerează 
drumul apei potabile de la sursă la consumator și apoi 
reîntoarcerea apelor uzate în natură. În muzeu se găsesc 
diverse documente, hârtii, fotografii şi planuri tehnice 
care atestă istoria alimentării cu apă și canalizare a 
municipiului Cluj-Napoca.
 
Muzeul funcţionează sub deviza ,,Apa este viaţă”, 
iar în sala muzeului se află o fântână arteziană care 
susţine acest adevăr. Acest muzeu reprezintă primul 
şi singurul muzeu al apei din România, de altfel unul 
dintre puţinele de acest gen din întreaga lume.

Water Museum from Floreşti
Cluj Water Museum was inaugurated in 1992 by the 
County Public Entity for Water from Cluj. The open air 
section of the museum includes tubular materials which 
indicate the course of drinkable water from the source 
to the consumer and then the return of the used water 
in nature. Various documents, papers, photographs and 
technical plans are found in the museum, which certify 
the history of water and sewerage supply of Cluj city.
 
The museum runs under the motto “Water is Life” and 
an artesian well which encourages this statement is 
found in the museum hall. This museum is the first and 
only water museum from Romania, one of the few of this 
type from the world.
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Cetatea Bologa
Cetatea Bologa, situată la poalele masivului Vlădeasa, a fost una dintre cele mai 
importante fortificaţii ale Transilvaniei medievale. Prima atestare documentară a cetăţii 
Bologa, din anul 1304, o menţionează sub denumirea de Sebuswar, o formă păstrată şi 
în menţiunile ulterioare.
 
Cetatea de la Bologa a fost folosită fără întrerupere până în secolul al XVIII-lea, suferind 
numeroase transformări şi adăugiri. Aceasta se remarcă în special prin donjonul circular, 
unul dintre foarte puţinele păstrate în Transilvania.
 
În anul 1399 cetatea a fost donată de regele Sigismund de Luxemburg domnitorului 
muntean Mircea cel Bătrân, pentru aportul adus de acesta în războaiele antiotomane. 
Importanţa cetăţii a crescut în secolul al XVII-lea, după cucerirea Oradiei de către 
turci, când garnizoana cetăţii Bologa opreşte pătrunderea armatei turceşti prin defileul 
Crişului Repede. La începutul secolului al XVIII-lea, în timpul războiului de eliberare 
condus de principele Transilvaniei, Francisc Rakoczi al II-lea, împotriva dominaţiei 
habsburgice din Ungaria, cetatea a fost aruncată în aer de lobonţi, pentru a nu cădea 
în mâinile curuţilor, susţinătorii mişcării de eliberare. La mijlocul secolului al XX-lea 
turnul şi-a pierdut acoperişul, unul dintre ultimele elemente din lemn păstrate. 

Bologa Fortress
Bologa fortress, located at the base of the Vlădeasa Mountain, was one of the most important 
medieval fortifications from Transylvania. The first documented acknowledgment of the 
Bologa fortress, from 1304, is under the name of Sebuswar, name kept in the subsequent 
references.
 
Bologa fortress was used without interruption until the 18th century, suffering many 
transformations and additions. The fortress distinguishes itself due its circular donjon, one 
of the few preserved in Transylvania.
 
In 1399, the fortress was donated by King Sigismund of Luxemburg to prince Mircea cel 
Bătrân in recognition of his contribution brought in the anti-Ottoman wars. Its importance 
grew in the 17th century, after Oradea was conquered by the Turkish, when the garrison of 
Bologa fortress stops the intrusion of the Turkish army through Crişul Repede pass. At the 
beginning of the 18th century, during the liberation war led by the Transylvanian prince, 
Francisc Rakoczi II, against the Habsburg domination of Hungary, the fortress was blown 
up by the Habsburg soldiers in order not to fall into the hands of the kurutz rebels, who 
were the supporters of the liberation movement. At the middle of the 20th century, the 
tower lost its roof, one of the last preserved wooden components.
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Biserica Reformat-Calvină din 
Sâncraiu
Prima atestare a existenţei unei biserici în Sâncraiu datează 
din secolul al XIII-lea. Biserica în forma actuală datează din 
secolul al XVIII-lea, în 1994 fiind refăcute cele 220 de casete ale 
tavanului care au fost pictate cu motive specifice zonei.
 
Biserica este înconjurată cu un zid de incintă cu trei porţi de 
intrare. Turnul clopotniţă a fost ridicat în 1762 şi are trei clopote, 
cel mai vechi fiind datat aproximativ din anul 1800. În curtea 
bisericii întâlnim un clopot din timpul regelui Matei Corvin 
(anul 1481).

Reformed-Calvinist Church from 
Sâncraiu
The first evidence regarding the existence of a church in Sâncraiu 
dates back to the 13th century. The church in its current form 
dates back from the 18th century, the 220 ceiling boxes, painted 
with specific local patterns, being restored in 1994.
 
The edifice is surrounded by a wall with three entrance gates. The 
bell tower was erected in 1762 and has three bells, the eldest being 
dated from around 1800. In the backyard of the church we find a 
bell from 1481, since the times of Matthias Corvinus.
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Biserica Reformat-Calvină din 
Mănăstireni
Biserica calvină din Mănăstireni a fost construită în secolul al 
XIII-lea și este o biserică de tip sală în stil romanic. Mobilierul, 
amvonul şi tavanul casetat datează din secolele al XVIII-lea şi al 
XIX-lea. 
 
Pe faţada sudică a turnului vestic se remarcă un ceas solar şi 
două reliefuri din epoca romană: Sfântul Arhanghel Mihail 
ucigând balaurul şi Melusina – fecioara alăptând doi şerpi – 
această reprezentare fiind unică în Transilvania. La baza acestor 
sculpturi întâlnim doi lei funerari romani, iar pe latura de nord  
o roză romanică simplă, în forma roţii Sfintei Ecaterina.

Reformed-Calvinist Church from 
Mănăstireni 
The Calvinist Church from Mănăstireni was built in the 13th 
century, having a nave form built in the Romanesque style. The 
furniture, the pulpit and the coffered ceiling date back from 18th 
century and 19th century. 
 
On the southern façade of the western tower, a sundial and 
two sculptures from Roman times can be noted: St. Michael the 
Archangel killing the dragon and Melusina - the virgin nursing two 
snakes - this representation being unique in Transilvania. At the 
bottom of these sculptures we find two funeral Roman lions, while 
on the northern side a Romanesque rose window with the shape of 
St. Catherine’s wheel. 
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Biserica Reformat-Calvină din 
Văleni 
În satul Văleni, aflat în jurisdicţia administrativă a 
comunei Călăţele, în secolul al XIII-lea franciscanii 
ridică o biserică în stil romanic. Ulterior, altarul a 
fost transformat în altar gotic poligonal sprijinit pe 
contraforţi. Turnul masiv şi acoperişul tipic bisericilor 
din zona Călata a fost ridicat după cutremurul din 
secolul al XVIII-lea. Iniţial a fost biserică catolică, 
ulterior devenind biserică reformat-calvină.
 
Plafonul este casetat, pictat cu motive specifice zonei. 
În zidul de apărare al bisericii se întâlnește un relief 
funerar din epoca romană şi un cap de tătar sculpat.

Reformed-Calvinist Church from 
Văleni 
In Văleni, a village found under the administrative 
jurisdiction of the Călăţele commune, the Franciscans 
erected a church in Romanesque style in the 13th century. 
Subsequently, the altar was converted into a polygonal 
Gothic one supported by buttresses. The massive tower, 
together with the roof, build in the archetypical style 
of churches from the area of Călata, is erected after the 
earthquake from the 18th century. Originally it was a 
Catholic church, becoming later a Reformed-Calvinist 
church.
 
The ceiling is coffered and painted with specific local 
patterns. On the defensive wall of the church we 
encounter a funerary sculpture since the Roman era and 
a carved Tatar head.
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Castelul Bánffy din Bonţida
Castelul Bánffy din Bonţida este unul din monumentele de 
arhitectură reprezentative pentru barocul transilvan, bogăţia 
de elemente specifice acestui stil arhitectonic aducându-i şi 
numele de „Versailles-ul Transilvaniei”. A fost ridicat de familia 
Bánffy în comuna Bonţida, localitate situată la aproximativ 30 
km est de Cluj-Napoca. 
 
Regele Sigismund de Luxemburg donează în anul 1387 
domeniul de la Bonţida familiei Bánffy, în primă fază fiind 
construit aici un conac. În secolul al XVII-lea, Dénes (Dionisie) 
Bánffy întărește conacul prin realizarea unui ansamblu 
fortificat, cu poziţionarea bastioanelor circulare în cele patru 
colţuri. Turnul înalt de poartă a fost construit pe latura estică a 
castelului, iar pe latura sudică a fost amenajată o grădină.
 
Reconstrucţia castelului este iniţiată de Dénes Bánffy al VI-
lea, începând din 1747, în stil baroc austriac. În timpul său 
castelul este completat cu o curte de onoare în forma literei U, 
în această perioadă fiind realizat şi parcul în acelaşi stil baroc, 
cu alei de tei.
 
În timpul lui József (Iosif) Bánffy, descendent al familiei, 
prin demolarea vechiului turn de poartă se uneşte curtea 
renascentistă cu cea barocă, fațada vestică a ansamblului 
este transformată în stil neogotic, romantic, iar parcul este 
reamenajat în stil englezesc cu alei șerpuitoare, statui și urne.
 
În anul 1944 castelul a fost folosit ca spital militar, fiind apoi 
serios avariat prin vandalizare şi incendiere de către trupele 
germane aflate în retragere. După anul 1950 castelul a devenit 
sediul Cooperativei Agricole de Producţie de la Bonţida.
 
În prezent, castelul este în administrarea Fundaţiei Transylvania 
Trust care are ca scop restaurarea şi valorificarea potenţialului 
domeniului de la Bonţida, aici fiind organizate numeroase 
activităţi educaţionale și cultural-artistice ce atrag un număr 
mare de vizitatori.

Bánffy Castle from Bonţida
The Bánffy Castle from Bonţida is one of the representative 
architectural monuments of the Transylvanian Baroque era, 
its rich elements of this specific architectural style giving it also 
the name of “The Versailles of Transylvania”. It was built by the 
Bánffy family in Bonţida, a settlement located at approximately 
30 km East from Cluj-Napoca.
 
In 1387, King Sigismund of Luxembourg donated the estate of 
Bonţida to the Bánffy family, its members initially building here a 
manor house. In the 17th century, Dénes Bánffy strengthened the 
manor house by building a rectangular fortified ensemble with 
circular bastions positioned in the four corners. A tall gatehouse 
was built at the castle’s eastern side, and a garden was created in 
the southern part.
 
The castle reconstruction was initiated by Dénes Bánffy VI, 
beginning with 1747, in Austrian Baroque style. During his time 
as owner, the ensemble was enlarged with a U-shaped Cour 
d’Honneur, and a French garden with alleys lined by lime trees 
was created.
 
In the time of József Bánffy, a descendent of the family, the 
Renaissance and Baroque courtyards were united by demolishing 
the old gatehouse, the western façade of the ensemble was 
redesigned in Neo-gothic, Romantic style, and the garden was 
redesigned into an English park with winding alleys, statues and 
urns.
 
In 1944 the castle was used as a military hospital, being severely 
damaged by arson and vandalized by the retreating German 
troops. After 1950 the castle became the head office of the 
Agricultural and Production Association of Bonțida.
 
Nowadays, the castle is under the administration of the 
Transylvania Trust Foundation, the main purpose of which 
is to restore and promote the heritage of the estate in Bonţida, 
by organising a number of educational, cultural and artistic 
activities that attract a great number of visitors.
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Castelul Bánffy din Răscruci
Localitatea Răscruci a fost proprietatea familiei Bánffy, fiind o parte a 
domeniului de la Bonţida. Castelul a fost construit în stil neoclasic eclectic, 
înconjurat de un parc de o întindere vastă, domeniul fiind folosit ca reşedinţă 
de vară a familiei Banffy. Accesul în pavilionul castelului, construit de 
contele Dionisie Banffy, se face prin două scări dispuse în partea sudică, care 
conduc pe o terasă susţinută de opt coloane dorice. În urma evenimentelor 
de la 1848, proprietatea este avariată, Adám Bánffy fiind cel ce o reface, 
ocupându-se şi de amenajările interioare.
 
Salonul, construit în stil renascentist, are pereţii îmbrăcaţi în lemn, cu tavan 
din lemn casetat. Deasupra unei uşi este sculptată inscripţia latină „Salus 
intratibus pax exeuntibus” („Sănătate celor care intră, pace celor care ies”). 
Accesul la etaj se face printr-o scară cu balustradă din lemn masiv, iar din 
balconul castelului se poate vedea întreg domeniul Banffy.
 
Clădirea castelului și parcul care îl înconjoară  vor fi supuse unui amplu 
proces de reabilitare și consolidare.

Bánffy Castle from Răscruci
The locality of Răscruci was the property of the Bánffy family and a part of 
the estate from Bonţida. The castle was built in Neoclassical eclectic style and 
was surrounded by a wide-spread park, being also the summer residence of 
the Banffy family. The access to the pavilion built by the count Dionisie Banffy 
is made by two staircases from the Southern part which lead to a terrace 
supported by eight Doric columns. After the events from 1848, the property 
is damaged, Adám Bánffy being the one who rebuilds it, taking care of the 
interior design as well.
 
The saloon, built in Renaissance style, has the walls covered in wood and a 
wood coffered ceiling. Above one door the Latin inscription “Salus intratibus 
pax exeuntibus” (“Health to those who come in, peace to those who leave”) is 
engraved. The access to the floor is made through a staircase with a massive 
wooden balustrade and the entire Banffy estate can be seen from the balcony 
of the castle.
 
The castle building and the surrounding park will undergo extensive renovation 
and consolidation works.
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Mănăstirea ,,Adormirea Maicii 
Domnului” de la Nicula
În zona deluroasă a satului Nicula, la aproximativ 7 km de 
oraşul Gherla, s-a dezvoltat o mănăstire ce avea să devină unul 
dintre cele mai importante centre monahale ale Transilvaniei.
 
Anul 1699 este marcat de un fenomen miraculos - Icoana Maicii 
Domnului, pictată de preotul Luca de la Iclod, a lăcrimat între 
15 februarie şi 12 martie 1699. În prezent, în data de 15 august a 
fiecărui an are loc cel mai mare pelerinaj din Transilvania, odată 
cu celebrarea Adormirii Maicii Domnului, hramul mănăstirii.
 
În zona mănăstirii Nicula se dezvoltă un centru iconografic 
de pictură pe sticlă, tehnică importată din Boemia, Austria şi 
Bavaria. Însă diferenţa între icoanele de la școala din Nicula şi 
cele din Vestul Europei constă în elementele stilistice specifice 
legate de faptul că majoritatea autorilor erau meşteri anonimi 
proveniţi din mediul rural, iar ca tematică este abordată 
aproape exclusiv tematica religioasă.
 
Prima atestare documentară indică existenţa unei biserici de 
lemn în stil maramureşan cu hramul ,,Sf. Treime” care a fost 
distrusă de un incendiu în 1973, fiind înlocuită cu o biserică de 
lemn de secolul al XVII-lea. 
 
Prima biserică de zid este ridicată între anii 1875-1879-
1905, un edificiu de dimensiuni mari cu două turle deasupra 
pronaosului. Iconostasul ce are în centru icoana făcătoare de 
minuni a Fecioarei Maria este sculptat în tei.
 
În prezent, pe lângă biserica de lemn şi cea de piatră, s-a ridicat 
o biserică monumentală în stil brâncovenesc şi un ansamblu 
arhitectonic menit să devină un centru de studii patristice şi 
atelier de creaţie pentru continuarea tradiţiei şcolii niculene de 
pictură pe sticlă. 
 
Mănăstirea Nicula are și un muzeu înzestrat cu o bogată colecţie 
de icoane pe sticlă de la Nicula, Făgăraş, Scheii Braşovului, 
precum şi cu icoane pe lemn maramureşene şi someşene 
datate din secolele XVI-XVIII. De asemenea, muzeul deţine şi 
o colecţie de cărţi bisericeşti, sculpturi în lemn şi în rădăcini, 
ceramică, ţesături, prosoape. 

“The Assumption of Virgin Mary” 
Monastery of Nicula
In the hilly area of Nicula village, at about 7 km from the city 
of Gherla, a monastery which had to become one of the most 
important monastic centres of Transylvania was established.
 
The year 1699 is marked by a miraculous phenomenon: the icon 
of Virgin Mary, painted by the priest Luca from Iclod, weeped 
between the 15th of February and 12th of March 1699. Nowadays, 
15th august of each year is the date of the largest pilgrimage in 
Transylvania, together with the celebration of the Assumption of 
Virgin Mary, the patron of the monastery.
 
An iconographic glass painting center develops within the area 
of Nicula monastery, the glass painting technique been imported 
from Austria, Bohemia and Bavaria. But the difference between 
the icons of Nicula School and those from the Western Europe 
consists of the specific stylistic elements related to the fact that 
most authors were anonymous craftsmen coming from the rural 
areas, and, as regards the theme, the spiritual one is exclusively 
approached.  
 
The first documentary record indicates the existence of a wooden 
church in Maramureşan style, dedicated to the “Holy Trinity”, 
which was destroyed by a fire in 1973, being replaced with a 
wooden church of the 17th century. 
 
The first stone church is erected between 1875-1879-1905 - a 
large building with two spires above the narthex. The iconostasis, 
which has in its centre the miracle-making icon of Virgin Mary, 
is carved in lime.
 
Nowadays, besides the wooden church and the stone one, we 
can find a monumental church in Brâncovenesc style and an 
architectural ensemble, designed to become a center of patristic 
studies and creative workshop for continuing the tradition of the 
glass painting school of Nicula.
 
The Monastery of Nicula has a museum endowed with a rich 
collection of glass icons from Nicula, Făgăraş or Scheii Braşovului, 
and wooden icons from Maramureş and Someş dating from the 
16th and 18th centuries. Also, the museum holds a collection of 
religious books, wood and root sculptures, ceramics, fabrics or 
cloths.
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Catedrala Armeano-Catolică din 
Gherla
Oraşul Gherla este cunoscut în epoca medievală sub numele de 
Armenopolis, fiind unul din importantele centre ale comunităţii 
armeneşti din Europa Centrală şi de Sud-Est. O comunitate 
prosperă de negustori decid să ridice o catedrală episcopală în 
anul 1748. Între 1748-1804, în centrul oraşului Gherla se ridică 
o biserică monumentală în stil baroc cu hramul Sfintei Treimi, 
având hram secundar Sfântul Grigorie Luminătorul.
 
Biserica este un monument de arhitectură al stilului baroc 
transilvan. Deasupra intrării principale au fost ridicate trei 
turle - o turlă principală încadrată de două turle secundare cu 
dimensiuni mai reduse. Pe lângă altarul principal există alte 
patru altare: altarul dedicat Fecioarei Maria, altarul dedicat 
Sfântului Grigorie Luminătorul, altarul dedicat Sfântului Iosif 
și altarul dedicat Sfântului Ioan de Nepomuk. Altarul principal 
şi altarele secundare sunt decorate cu picturi şi statui specifice 
stilului baroc.
 
În biserică se află un tablou ,,Coborârea lui Iisus de pe Cruce” 
ce se presupune a fi opera lui Rubens. Acest tablou a fost 
dăruit de împăratul Francisc I ca recunoştinţă pentru donaţiile 
importante destinate visteriei imperiale. Biserica avea un gard 
pe care se regăseau statuile apostolilor. În 1960 acest gard a fost 
dărâmat, statuile fiind mutate în interiorul bisericii la intrarea 
nordică, respectiv pe holul bisericii. Statuile Sfinților Apostoli 
Petru şi Pavel sunt în mărime naturală.

Armenian Catholic Cathedral from 
Gherla
Gherla is known in Middle Ages under the name of Armenopolis, 
being one of the important centres of the Armenian community 
in Central and South-Eastern Europe. A prosperous community 
of merchants decide to erect an episcopal cathedral in 1748. 
Between 1748 and 1804, in the centre of the city, a monumental 
Baroque church dedicated to the Holy Trinity, as well as to Saint 
Gregory the Illuminator, is erected.  
 
The edifice represents an architectural monument of the 
Transylvanian Baroque style. Three spires were erected above the 
main entrance - a main spire framed by two smaller side spires. 
Besides the main altar there are other four altars: one dedicated 
to the Virgin Mary, another one dedicated to St. Gregory the 
Illuminator, the altar dedicated to St. Joseph and the altar 
dedicated to St. John of Nepomuk. The main altar and the side 
altars are decorated with Baroque paintings and statues.  
 
Inside the church there is a painting named “The Descent of Jesus 
from the Cross”, which is assumed to be the work of Rubens. 
This work was gifted by Emperor Francisc I in recognition of the 
significant donations made to the imperial thesaurus. The church 
had a fence where the statues of the apostles were found on. In 
1960 this fence was pulled down, the statues being moved inside 
the church at the northern entrance, respectively within the hall 
of the church. The statues of St. Apostles Peter and Paul are found 
in natural sizes.
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Biserica Reformat-Calvină din Sic
Biserica reformat-calvină din Sic datează din secolul al XIII-
lea. Aceasta este ridicată cu ajutorul regelui Matei Corvin şi 
este dedicată Sfântului Spirit. Edificiul este un monument de 
arhitectură cu elemente specifice stilului gotic. În perioada 
Reformei, comunitatea din Sic adoptă confesiunea calvină. În 
anul 1555 în această biserică s-a ţinut un sinod al bisericilor 
reformate la care a participat şi Francisc David, întemeietorul 
confesiunii unitariene.
 
În câteva etape cronologice biserica a fost şi catedrală a 
confesiunii reformat-calvine. A fost restaurată de mai multe ori 
în secolele XV-XVI, în secolul XVIII după invazia tătară din 
1717 ce a avariat-o serios, şi între anii 1946-1947.
 
În interior se regăsesc fragmente de frescă ce sunt datate din 
secolul al XIV-lea, un tavan casetat, orgă şi clopote ce datează 
din secolul XVIII.

Reformed-Calvinist Church from Sic
The Reformed-Calvinist church from Sic dates from the 13th 
century. The church is erected with the support of the King 
Matthias Corvinus and is dedicated to the Holy Spirit. The 
edifice is an architectural monument with Gothic style traits. 
During Reformation, the community of Sic has adopted the 
Calvinism confession. In 1555, a synod of the reformed churches 
was held here, where Francis David, the founder of the Unitarian 
confession, was present as well. 
 
During several chronological stages, the church was also the 
cathedral of the Reformed-Calvinist confession. It was restored 
several times between 15th -16th centuries, in the 18th century 
after the invasion of the Tatars from 1717 that severely damaged 
it, and between 1946 and 1947.

Mural fragments dated from 14th century, a coffered ceiling, an 
organ and bells dating from the 18th century can be found inside.  
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Biserica Ortodoxă de lemn din Sic
Biserica de lemn din Sic este unul din monumentele de 
arhitectură în lemn de interes național, realizată din bârne 
de stejar îmbinate în tehnica coadă de rândunică. Este 
datată din 1731, acest an fiind incizat pe ancadramentul 
ușii pronaosului. Ferestrele sunt realizate din sticlă de 
manufactură.

Wooden Orthodox Church from Sic
The Wooden Orthodox Church from Sic is one of the 
architectural monuments of national interest, built of oak 
wood bars joined in dovetail technique. It is dated from 1731, 
this year been carved on the narthex frame. The windows are 
made of manufactured glass.
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Biserica Reformat-Calvină din Dej
Biserica este construită în stil gotic, fiind atestată documentar 
încă din anul 1453. În secolul al XVI-lea aceasta a fost, pe rând, în 
administrarea comunităţii ce avea cei mai mulţi credincioşi – în 
1554 era biserică luterană, în 1558 biserică calvină, iar în 1568 
devenise biserică unitariană.
 
Edificiul monumental se înscrie stilistic în cadrul bisericilor 
gotice construite în oraşele transilvane, fiind o biserică în formă 
de navă, cu un turn pe faţada vestică şi contraforturi. În interior 
întâlnim o boltă gotică ce datează din 1500, iar tavanul casetat, al 
treilea din istoria bisericii, este datat din anul 1779.

Reformed-Calvinist Church from Dej
The church is built in Gothic style, being attested since 1453. 
In the 16th century, the church was under the administration of 
the community which had the most followers - in 1554 it became 
Lutheran Church, later in 1558 a Calvinist one, and in 1568 an 
Unitarian Church.
 
The monumental edifice frames within the Gothic style in which 
churches were built in the Transylvanian cities, being a nave-shaped 
church, with a tower on the west façade and buttresses. Inside we 
find a gothic arch dating from 1500 and the coffered ceiling, the 
third in the history of the church, being dated from 1779.
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Sinagoga Dej
În secolul al XVIII-lea, evreii din zona Urişor se 
stabilesc în Dej, rabinul Mendel Paneth stabilindu-se 
în oraş în anul 1853. Comunitatea mozaică cumpără 
o proprietate, ridică o casă de rugăciune şi amenajează 
un cimitir. Între anii 1907-1909 această comunitate 
ridică sinagoga din oraş, sinagogă ce avea să devină 
una din cele mai frumoase din Transilvania.

Synagogue of Dej
In the 18th century, the Jews from Urişor area established 
in Dej, the Rabbi Mendel Paneth settling in the city in 
1853. The Jewish community buys a property, builds a 
house of prayer and sets up a cemetery. Between 1907 
and 1909, this community builds the city’s synagogue 
that became one of the most beautiful in Transylvania.

88



Mănăstirea ,,Sfântul Ștefan Vodă” 
din Vad
Mănăstirea Vad este situată în comuna cu acelaşi 
nume, aflată la aproximativ 12 km de municipiul Dej. 
Între secolele XVI-XVII, aici au funcţionat o episcopie 
ortodoxă şi o mănăstire, susţinute de voievodul 
Moldovei, Ştefan cel Mare (1433-1504) şi de fiul său, 
Petru Rareş.
 
Biserica din piatră are hramul „Adormirea Maicii 
Domnului”, având un plan triconc moldovenesc, fiind 
prelungită la vest cu un pronaos. Se remarcă portalul 
de vest şi cel dinspre navă, precum şi ferestrele gotice. 

“St. Stephen the Voivode” 
Monastery of Vad
The Monastery from Vad is found in the village with the 
same name, located at about 12 km from Dej. Between 
the 16th and 17th centuries, an Orthodox bishopric 
and a monastery served there, being supported by the 
Moldavian voivode, Ştefan cel Mare (1433-1504) and his 
son, Petru Rareş.
 
The stone church is dedicated to “The Assumption”, built 
in a Moldavian triconque plan and extended to the west 
with a narthex. The western portal and the one from the 
nave, together with the gothic windows are worthy of 
note.
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Biserica de lemn a Mănăstirii 
„Înălțarea Sfintei Cruci” din 
Cășiel
La aproximativ 25 km de municipiul Dej, pe drumul 
ce face legătura între Dej şi Baia Mare, este atestată 
documentar o mănăstire datând din secolul al XVIII-
lea. În  anul 1959 autorităţile comuniste desfiinţează 
mănăstirea, care se reînfiinţează în 1991, având hramul 
Înălţarea Sfintei Cruci şi Sfânta Treime.

Biserica de lemn este de secol al XVIII-lea, construită din 
bârne de stejar îmbinate în tehnica coadă de rândunică 
pe fundaţie de piatră, fiind considerată unul din 
importantele monumente de arhitectură românească 
din spaţiul transilvan.

Wooden Church of “The Ascension 
of the Holy Cross” Monastery of 
Cășiel
At about 25 km from Dej, on the roadway connecting 
Dej and Baia Mare, there is found a monastery attested 
from the 18th century. In 1959, the communist authorities 
dissolved the monastery, which is refounded in 1991, 
being dedicated to the Ascension of the Holy Cross and 
Holy Trinity.
 
The wooden church is of 18th century, built of oak bars 
joined in dovetail technique on a stone foundation, 
being considered one of the most important Romanian 
architectural monuments from the Transylvanian region.
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Muzeul Municipal Dej
Muzeul Municipal Dej a fost înfiinţat în anul 1925. 
Colecţia este formată din piese reprezentând inscripţii 
romane, obiecte de etnografie și folclor, fragmente 
arhitectonice, tuburi ceramice de aducţiunea apei, 
opaiţe, arme sau monede. O categorie aparte o constituie 
resturile fosile ale unor mamuţi: defense, molari şi oase. 
O descoperire interesantă reprezintă și tezaurul monetar 
descoperit la Nireş format din 30 de monede de argint.
 
Existenţa unei mine de sare (Ocna Dej) în localitatea Dej 
a contribuit la dezvoltarea colecţiei de ştiinţă şi tehnică 
cu unelte specifice exploatării, cum ar fi: o balanţă veche 
de cântărit sarea, o roabă din lemn pentru transportul 
sării, un scripete pentru urcat sarea la suprafaţă, lămpi 
ale minerilor cu petrol sau machete ale unor utilaje 
contemporane. 

Municipal Museum of Dej
The Municipal Museum of Dej was established in 1925. 
The collection includes artefacts representing Roman 
inscriptions, ethnography and folklore items, architectonic 
fragments, ceramic tubs for water supply, rushlights, 
weapons or coins. A particular category is the one of the 
fossil remains of mammoths: incisors, molars and bones. 
An interesting discovery is the monetary thesaurus of 30 
silver coins discovered at Nireş. 
 
The existence of a salt mine (the salt mine from Dej) 
contributed to the expansion of the science and technique 
collection with tools used for exploitation, such as: an 
old scale for weighing salt, a wooden wheelbarrow for 
salt transportation, a pulley for mounting the salt to the 
surface, oil lamps and modern machinery simulations. 
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Muzeul de Istorie Gherla
În prezent, muzeul adăposteşte peste 18.000 de piese cuprinse 
în 5 colecţii. Expoziția permanentă prezintă prin materialele 
arheologice și documentare evoluția umană din paleolitic 
până în secolul al XVIII-lea. Sunt inserate în vitrine exponate 
descoperite la Gherla și în zonele limitrofe aparținând epocilor 
paleolitic, neolitic, perioadei dacice și romane, precum și 
cele aparținând Evului mediu. În vara anului 2006, a fost 
vernisat lapidarul roman și medieval, ce cuprinde numeroase 
monumente de piatră (coloane, stele funerare, ancadramente, 
cărămizi cu inscripții etc). 
 
Două dintre sălile de la etaj poartă numele de Sala Francofonă 
și Sala Germaniofilă și au fost amenajate prin sprijinul financiar 
și material venit din partea orașelor Yzeure din Franța și 
Forchheim din Germania, orașe înfrățite cu municipiul 
Gherla. În aceste săli, se regăsesc, pe lângă un bogat material 
bibliografic, costume tradiționale din cele două țări.  
 
Muzeul de Istorie din Gherla dispune de un bogat patrimoniu, 
remarcându-se vestigiile descoperite în perimetrul castrului 
roman (monede, arme, sculpturi, o diplomă militară datată din 
anul 123 d. Hr.) şi o serie de documente care atestă stabilirea 
armenilor în acest oraş.

History Museum of Gherla
At the present, the museum houses over 18.000 pieces included 
in 5 collections. The permanent exhibition presents the human 
evolution from Palaeolithic era until the 18th century through the 
archaeological and documentary materials. Exhibits discovered 
in Gherla and in the limitrophe areas, belonging to Palaeolithic, 
Neolithic, Dacian and Roman eras, are found inside the glass 
cabinets, as well as those belonging to the Middle Ages. In the 
summer of 2006, the Roman and Medieval lapidarium (set up 
in the backyard of the museum) was varnished and counts many 
stone monuments (columns, funerary stars, frames, bricks with 
inscriptions etc). 
 
Two of the rooms located at the first floor are named the 
Francophone Room and the Germanophile Room and they were 
decorated with the financial and material support given by the 
cities of Yzeure from France and Forchheim from Germany, both 
being twinned towns with Gherla municipality. In these rooms, 
besides a rich bibliographic material, are found traditional 
costumes originating from the two countries.
 
The History Museum from Gherla has a rich patrimony and 
remarkable relics discovered in the perimeter of the Roman camp 
(coins, weapons, sculptures, a military diploma dated from 123 
A.D.), as well as a series of documents that certify the settling of 
Armenians in this city.
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Lacul Ştiucii
Lacul Ştiucii este o arie protejată de interes naţional, 
situată în comuna Fizeşu Gherlii, satul Săcălaia. 
Ştiuca, specia piscicolă dominantă a lacului, a dat 
rezervaţiei această denumire. Rezervaţia are o suprafaţă 
aproximativă de 57 de hectare, aici fiind prezente şi 
zone de stufăriş. Acest mediu a favorizat dezvoltarea 
unei biodiversităţi de faună şi floră aproape similară ca 
număr de specii cu cea din Delta Dunării.        
 
Acesta este un lac de apă dulce aflat pe un substrat de sol 
sărat, unde regăsim specii piscicole de răpitori precum 
ştiuca, şalăul sau somnul, specii precum crapul şi carasul 
sau păsări din speciile lişiţă, presură, stârc cenuşiu etc.

Știucii (Pike) Lake
Știucii Lake is a protected area of national interest, 
located in Fizeşu Gherlii - Săcălaia village. The reserve 
was named after the primary species which lives there, 
the pikefish (Esox lucius). The reserve has an area of 
approximately 57 ha, reed grounds being also found here. 
This environment has fostered the growth of a flora and 
fauna biodiversity almost similar as number of species 
with the one from the Danube Delta.    
 
This is a freshwater lake located on a salty soil layer, 
where species of predatory fish are found, such as the pike, 
zander or catfish, species such as carp and crucian and 
birds such as coot, bunting or gray heron.  
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Rezervaţia naturală mixtă 
„Stufărişurile de la Sic”
Stufărişurile de la Sic reprezintă o rezervaţie naturală de 
tip avifaunistic situată în satul Sic, pe Valea Fizeşului, 
alcătuită din mlaştini, iazuri şi luciu de apă, cu vegetaţie 
de stuf şi papură. Este o rezervaţie naturală complexă 
ce cuprinde suprafeţe distincte: masivul de stuf de pe 
valea Sicului, habitatele de sărătură marginale, păşuni 
şi fânaţe. Stufărişurile de la Sic adăpostesc şi asigură 
condiţii propice de existenţă pentru o mare diversitate 
de păsări migratoare de baltă, printre care: corcodelul 
mic, buhaiul de baltă, stârcul cenuşiu, lişiţa, egretele 
etc.

Mixed natural reserve “The Reed 
Thickets from Sic”
The Reed thickets from Sic represent a natural reserve 
located in Sic village, in Fizeşului Valley, made up of 
marshes, ponds and water surfaces with reeds and rushes 
vegetation. It is a complex nature reserve comprising 
distinct areas: the reed massive of Sic valley, salth marginal 
habitats, pasturage and meadows. The reed thickets from 
Sic host and ensure favourable living conditions for a 
large variety of migratory birds, including: little grebe, 
bitter, gray heron, coot, egrets etc.
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Băile Sărate Cojocna
Băile se află în estul comunei Cojocna, la 25 km de 
Cluj-Napoca. În zonă au existat vechi exploatări de 
sare, iar deasupra ocnelor părăsite ale minelor de 
sare s-au format mai multe lacuri saline, apa acestora 
dobândind proprietăţi terapeutice. Două dintre lacuri 
au fost transformate în băi, frecventate în timpul verii, 
iar în perioada iernii funcţionează un bazin acoperit 
cu apă sărată încălzită. În afara posibilităţilor de 
agrement oferite, băile sunt indicate pentru tratarea 
unor afecţiuni precum boli ale aparatului locomotor, 
reumatismul cronic, boli ale sistemului nervos, boli 
ginecologice sau dermatoze cronice. 

Salt Baths from Cojocna 
Cojocna Baths are found in the Eastern part of Cojocna, 
at 25 km from Cluj-Napoca. Old salt exploitations were 
carried out in the area and many salt lakes formed 
above the abandoned salt mines, their water acquiring 
therapeutic properties. Two of the lakes have been 
turned into baths, which are visited in the summertime, 
and a covered pool with heated salt water runs in the 
winter. Besides recreational possibilities, the baths are 
recommended for treating illnesses, such as: locomotive 
system disorders, chronic rheumatism, nervous system 
disorders, gynaecological diseases and chronic dermatitis.
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Parcul balnear Toroc
Desemnat stațiune turistică de interes local, Parcul 
Balnear Toroc se profilează ca o oază de  relaxare şi 
tratament.  Acesta are o suprafaţă de 40.000 de mp 
și cuprinde, printre altele, lac cu apă sărată, piscine 
exterioare cu apă dulce, piscine interioare pentru adulţi 
şi copii funcţionale tot timpul anului, saună umedă cu 
cromoterapie etc. 

Toroc Balneal Park
Designated as tourist resort of local interest, Toroc 
Balneal Park is considered an oasis of relaxation and 
treatment. It has a surface of 40.000 m2 and provides 
a salt water lake, fresh water outdoor swimming pools, 
indoor swimming pools for adults and children running 
all year long, wet sauna with chromotherapy etc.
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