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Obiective	turistice
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					Salina	Turda	este	unul	din	principalele	obiective	
turistice	ale	Trasilvaniei,	reprezentând	un	adevărat	
muzeu	al	mineritului	 ın̂	sare,	o	bază	de	agrement	
modernă	şi,	ın̂	acelaşi	timp,	o	bază	de	tratament.	
	 Se	presupune	că	primele	etape	de	exploatare	a	
sării	 au	 ı̂nceput	 ı̂n	 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	ın̂�iinţarea	unei	vămi	a	sării	ın̂	Turda.	
	 Din	 anul	 1932	 aceasta	 a	 fost	 ı̂nchisă,	 �iind	
folosită	ın̂	timpul	celui	de-al	Doilea	Război	Mondial	
ca	şi	adăpost	antiaerian.	I�n	perioada	1950-1992	a	
fost	folosită	ca	depozit	de	brânzeturi,	iar	după	1992	
a	fost	deschisă	circuitului	turistic.

Salina	TurdaSalina	Turda
	Aleea	Durgăului	7,	Turda	Aleea	Durgăului	7,	Turda

Salina	Turda
	Aleea	Durgăului	7,	Turda



I�n	prezent,	Salina	Turda	bene�iciază	de	facilități	inedite	printre	care	un	lift	panoramic,	o	
pistă	 de	 minigolf,	 două	 piste	 de	 minibowling,	 un	 teren	 de	 sport	 şi	 un	 am�iteatru	 care	
găzduieşte	diverse	evenimente.	De	asemenea,	ın̂	incintă	funcţionează	şi	un	carusel	care	oferă	
o	imagine	panoramică	asupra	Minei	Rudolf.	I�n	Mina	Terezia	a	fost	amenajat	un	lac	subteran	ce	
oferă	posibilităţi	pentru	o	plimbare	cu	barca	la	112	metri	ın̂	adâncul	muntelui	de	sare.	
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Stațiuni	turistice

I�n	zona	Băilor	Cojocna	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	ın̂	băi,	frecventate	ın̂	timpul	verii,	iar	ın̂	
perioada	iernii	funcţionează	un	bazin	acoperit	cu	apă	sărată	ın̂călzită.

Lacurile	sărate	Turda	
sunt	situate	pe	un	masiv	
de	 sare.	 I�n	 prezent,	
există	mai	multe	 lacuri	
sărate,	 dintre	 care	 cele	
mai	 importante	 ar	 �i	
lacul	 Roman	 şi	 lacul	
Durgău,	datorită	cărora,	
ın̂	jurul	anului	1840,	au	
fost	 ı̂n�iinţate	 Băile	
Sărate	 Turda.	 In� 	 afara	
lacurilor,	 ın̂	 vecinătatea	
ștrandului	 Roman	 se	
găsește 	 o 	 bază 	 de	
t r a t a m e n t 	 c a r e	
functi̦onează	 pe	 toată	
perioada	anului.

Parcul	 balnear	 are	 o	
suprafaţă	 de	 40.000	 de	
mp	 și	 include	 printre	
altele	 lac	 cu	 apă	 sărată,	
piscine	exterioare	cu	apă	
dulce,	 saună	 umedă	 cu	
cromoterapie	sau	piscine	
interioare	 pentru	 adulţi	
şi	 copii,	 funcţionale	 tot	
timpul	anului.

Băile	CojocnaBăile	Cojocna
	Str.	Republicii,	comuna	Cojocna	Str.	Republicii,	comuna	Cojocna
Băile	Cojocna
	Str.	Republicii,	comuna	Cojocna

Băile	sărate	Turda	Băile	sărate	Turda	
	Aleea	Lacurilor,	Turda	Aleea	Lacurilor,	Turda
Băile	sărate	Turda	
	Aleea	Lacurilor,	Turda

Parcul	balnear	Toroc	Parcul	balnear	Toroc	
	Str.	Albăstrelelor	3,	Dej	Str.	Albăstrelelor	3,	Dej
Parcul	balnear	Toroc	
	Str.	Albăstrelelor	3,	Dej
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Staţiunea	 Beliș-Fântânele	
este	 o	 staţiune	 climaterică	 de	
interes	 local,	 �iind	 situată	 la	 o	
altitudine	 de	 1.050	 m,	 ı̂ntre	
Munţii	 Gilău	 şi	 Vlădeasa,	 pe	
malul	 lacului	 Fântânele.	 I�n	
verile	 secetoase,	 atunci	 când	
debitul	lacului	este	foarte	mic,	
se	pot	observa	ruinele	bisericii	
din	Giurcuţa	de	Jos.

Stațiunea	Muntele	Băișorii	este	situată	
la	o	altitudine	cuprinsă	ın̂tre	1200-1400	
de	metri,	oferind	posibilități	de	petrecere	
a	timpului	liber	atât	iarna,	prin	pârtiile	de	
schi	 și	 snowboarding,	cât	 și	 ın̂	 celălalte	
perioade	 ale	 anului,	 prin	 activități	
precum	ciclism	montan	și	drumeții.

Stațiunea	Muntele	Băișorii
Comuna	Băișoara

Stațiunea	Beliș-Fântânele
Comuna	Beliș
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Băișoara
Comuna	Băișoara
Băișoara
Comuna	Băișoara

Buscat
Comuna	Băișoara

Feleacu
FeleacuComuna	

Pârtii	de	schi

Mărișel
Comuna	Mărișel



Atracții	naturale

Cheile	 Turzii	 s-au	 format	 ı̂n	 urma	
erodării	calcarelor	ın̂	perioada	jurasică,	
având	o	lungime	de	aproximativ	2	km	şi	
o	 desfăşurare	 pe	 verticală	 de	 aproape	
200	de	metri.	Zona	prezintă	o	varietate	
largă	de	forme	de	relief	carstic	și	o	�loră	
care	cuprinde	peste	1.000	de	specii.

Cheile	Turenilor	sau	
Cheile	Turului,	situate	
ın̂	 apropierea	 Cheilor	
Turzii,	au	o	lungime	de	
aproximativ	 2	 km,	 cu	
pere ţ i 	 ı̂ n a l ţ i , 	 a i c i	
ı̂ntâlnindu-se	 repezi-
şuri	şi	mici	cascade	ın̂	
a l b i e , 	 p r e c um 	 ş i	
versanţi	ce	adăpostesc	
numeroase	cavităţi.	
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Cheile	Turzii
	Comuna	Mihai	Viteazu,	satul	Cheia

Cheile	Tureni	
	Comuna	Tureni			
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Lacul	Tarniţa	este	un	
lac	de	acumulare,	 cu	o	
suprafaţă	de	peste	200	
de	hectare.	Asociaţii	de	
pro�il	 sportiv	 organi-
zează 	 periodic	 aici	
diferite	 concursuri	 de	
ın̂ot	sau	pescuit	sportiv.

Lacul	Tarnița	
	între	comunele	Râșca,	Mărișel	și	Gilău	

Photo credits: Răzvan Andrei Photography 
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Lacul	Drăgan	
	Comuna	Poieni	

Barajul	acestui	lac	are	o	ı̂nălţime	de	120	de	metri	şi	o	deschidere	a	coronamentului	de	
442	 de	metri,	 această	 deschidere	 �iind	 cea	mai	mare	 din	 România.	 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.
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Denumită	 și	 Delta	
T r a n s i l v a n i e i ,	
Stufărişurile	 de	 la	 Sic	
reprezintă	o	rezervaţie	
n a t u r a l ă 	 d e 	 t i p	
avifaunistic	 situată	 ı̂n	
satul 	 Sic , 	 pe	 Valea	
Fizeşului,	alcătuită	din	
mlaştini,	iazuri	şi	luciu	
de	apă,	cu	vegetaţie	de	
stuf	şi	papură.

Amplasată	la	o	altitudine	de	aproximativ	1.000	de	metri	și	având	o	ın̂ăţime	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	�i	căzut	de	pe	o	stâncă	abruptă,	ın̂	locul	unde	se	găseşte	
ın̂	prezent	cascada,	voalul	ei	agăţându-se	de	stânci	şi	acoperindu-le.	I�n	locul	ın̂	care	a	
căzut	mireasa	se	spune	că	s-ar	�i	strâns	toţi	nuntaşii,	lacrimile	lor	formând	cascada.

Rezervația	naturală	mixtă
„Stufărișurile	de	la	Sic”
	Comuna	Sic,	satul	Sic

Cascada	Vălul	Miresei
	Comuna	Mărgău,	satul	Răchițele
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Cetăți

Cetatea	Bologa	a	 fost	una	dintre	

cele	mai	 importante	 forti�icaţii	 ale	

Transilvaniei	 medievale,	 aceasta	

remarcându-se	 ı̂n	 special	 prin	

donjonul	circular,	 �iind	unul	dintre	

puţinele	 păstrate	 ın̂	 Transilvania.	

Prima	 atestare	 documentară,	 din	

anul	1304,	menţionează	cetatea	sub	

denumirea	 de	 Sebuswar,	 o	 formă	

păstrată	şi	ın̂	menţiunile	ulterioare.

Cetatea	Liteni	este	o	cetate	medievală	 cu	un	
parcurs	 istoric	 zbuciumat,	 �iind	 atestată	
documentar	din	anul	1324.	Aceasta	a	deținut	un	
rol	 militar	 important	 și	 a	 avut	 mai	 mulţi	
conducători,	 dintre	 aceștia	 remarcându-se	
Sigismund	de	Luxemburg,	Ladislau	Kan	al	II-lea	
şi	Ioan	de	Hunedoara.	
I�n	anul	1562,	ın̂	timpul	unui	asediu,	ca	urmare	

a	 exploziei	 depozitului	 de	 pulbere	 din	 subsol,	
cetatea	este	grav	avariată,	urmând	ca	mai	apoi	să	
�ie	distrusă	la	ın̂ceputul	secolului	al	XVIII-lea,	ın̂	
timpul	 luptelor	 de	 eliberare	 ale	 curuților,	
conduși	de	principele	Francisc	Rákóczi	al	II-lea.

Castrul	 Potaissa	 a	 fost	 construit	 de	
legiunea	 romană	 a	 V-a	 Macedonica,	 la	
Potaissa	-	lângă	municipiul	Turda	de	astăzi	-	
pentru	 a	 ı̂ntări	 defensiva	 nord-vestică	 a	
Daciei	romane.	Acesta	ocupa	o	suprafaţă	de	
pes te 	 20 	 de 	 hec tare 	 ş i 	 ad ăpostea	
aproximativ	5.000	de	militari,	reprezentând	
totodată	cel	mai	mare	castru	cu	funcţionare	
ın̂delungată	din	această	provincie	romană.	
I�n	 anul	 274	 Legiunea	 a	 V-a	Macedonica,	

ım̂preună	 cu	 celelalte	 trupe	 romane,	 s-au	
retras 	 din 	 Dacia . 	 I� n 	 castru 	 au 	 fost	
descoperite	mai	multe	obiecte	vechi	(piese	
arhitectonice,	sculpturi,	mozaicuri,	inscripţii	
pe 	 piatră , 	 monede 	 etc .) 	 precum	 şi	
mormântul	unei	prinţese	gepide.	

Cetatea	Bologa
	Comuna	Poieni,	satul	Bologa	

Cetatea	Liteni
	Comuna	Săvădisla,	satul	Liteni

Castrul	Roman	Potaissa
	Str.	Castrului	Roman,	Turda
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Castelul	 Bánffy	 din	 localitatea	 Bonţida	 este	 unul	 din	 monumentele	 de	 arhitectură	
reprezentative	 pentru	 barocul	 transilvan,	 bogăţia	 de	 elemente	 speci�ice	 acestui	 stil	
arhitectonic	aducându-i	şi	numele	de	„Versailles-ul	Transilvaniei”.	A	fost	ridicat	de	familia	
Bánffy	 ın̂	 comuna	 Bonţida,	 localitate	 situată	 la	 aproximativ	 30	 km	 est	 de	 Cluj-Napoca.	
Regele	Sigismund	de	Luxemburg	donează	 ın̂	anul	1387	domeniul	de	 la	Bonţida	 familiei	
Bánffy,	ın̂	primă	fază	�iind	construit	aici	un	conac,	iar		ın̂	secolul	al	XVII-lea,	Dénes	(Dionisie)	
Bánffy	ın̂tărește	conacul	prin	realizarea	unui	ansamblu	forti�icat.	
I�ncepând	din	1747,	reconstrucția	castelului	se	realizează	ın̂	stil	baroc	austriac,	iar	mai	

apoi,	ın̂	timpul	lui	József	(Iosif)	Bánffy,	descendent	al	familiei,	fațada	vestică	a	ansamblului	
este	transformată	ın̂	stil	neogotic,	romantic,	iar	parcul	este	reamenajat	ın̂	stil	englezesc.	I�n	
anul	1944	castelul	a	fost	folosit	ca	spital	militar,	�iind	apoi	serios	avariat	prin	vandalizare	şi	
incendiere	de	către	trupele	germane	a�late	ın̂	retragere.	
I�n	prezent,	castelul	se	a�lă	 ın̂tr-un	proces	de	restaurarea	şi	valori�icarea	potenţialului	

domeniului	 de	 la	 Bonţida,	 aici	 �iind	 organizate	 numeroase	 activităţi	 educaţionale	 și	
cultural-artistice,	ce	atrag	un	număr	mare	de	vizitatori.

Castele		

Castelul	Bánffy	din	Bonțida
	Comuna	Bonțida	

Photo credits: FTT
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Localitatea	Răscruci	a	fost	proprietatea	familiei	Bánffy,	�iind	o	parte	a	domeniului	de	la	Bonţida.	
Castelul,	construit	ın̂	stil	neoclasic	eclectic	și	ın̂conjurat	de	un	parc	cu	o	ın̂tindere	vastă,	era	folosit	
ca	reşedinţă	de	vară	a	familiei	Banffy.	Un	element	arhitectural	de	mare	atractivitate	ıl̂	constituie	
salonul,	realizat	ın̂	stil	renascentist,	cu	pereţi	ım̂brăcaţi	ın̂	lemn	și	tavan	din	lemn	casetat.

Castelul	Bánffy	din	Răscruci
	Comuna	Bonțida,	satul	Răscruci
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Muzee		

Muzeul	Memorial	 Octavian	 Goga”		„
s-a	 constituit	 ı̂n	 anul	 1967	 și	 evocă	
viaţa	şi	activitatea	marelui	poet	român	
prin	 intermediul	 unor	 documente,	
cărţi	 şi	 fotogra�ii,	 dar,	 mai	 ales,	 prin	
expunerea	 unui	 număr	 semni�icativ	
de	obiecte	personale	ale	acestuia,	cum	
ar	�i	un	scrin	german	din	secolul	XVIII,	
o 	 l ad ă 	 � l o ren t in ă 	 execu ta t ă 	 ı̂ n	
Transilvania	secolului	XVI,	două	jilţuri	
ı̂mbrăcate	ı̂n	piele	de	Cordoba	datate	
din	 secolul	 al	 XVII-lea,	 precum	 şi	
fotoliile	şi	sofalele	Bidermazer.

Muzeul	„Octavian	Goga”	de	la	Ciucea
	Str.	Principală	4,	comuna	Ciucea	



Muzeul	de	 Istorie	din	Turda	a	 luat	
�iinţă	 ı̂n	1943,	patrimoniul	muzeului	
ı̂nsumând	 aproximativ	 30.000	 de	
obiecte	 reprezentative	 pentru	 toate	
perioadele	 istorice.	 Un	 obiect	 de	
atracţie	 ı̂l	 constituie	 tabloul	de	mari	
dimensiuni	 (3/4m),	 pictat	 ı̂n	 anul	
1898	 de	 către	 pictorul	 maghiar	
Körösfői	 Krisch	 Aladar,	 care	 are	 ı̂n	
centru	 �igura	 reformatorului	 David	
Francisc.	 Tabloul	 reprezintă	 scena	
proc lamăr i i 	 l ibert ă ţ i i 	 cu l te lor	
religioase	 ı̂n	 Transilvania,	 ı̂n	 cadrul	
Dietei	de	la	Turda	din	anul	1568	ţinută	
ı̂n	Biserica	Romano-Catolică.
Clădirea	era	destinată	pentru	vama	

sării	 de	 la	 Turda,	 servind	 ı̂n	 același	
timp	 și	 ca	 reședință	 temporară	 a	
principilor	 Transilvaniei,	 ı̂n	 timpul	
vizitelor	ı̂n	zonă,	de	unde	și	denumirea	
de	Casă	Princiară	sau	Palat	Voievodal.

Muzeul	de	Istorie	Turda
	Str.	B.P.	Haşdeu	2,	Turda	
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Muzeul	de	Istorie	din	Gherla	dispune	de	un	

bogat	 patrimoniu,	 remarcându-se	 aici	

vestigiile	descoperite	ın̂	perimetrul	castrului	

roman	de	la	Gherla	(monede,	arme,	sculpturi,	

o	diplomă	militară	datată	din	anul	123	d.	Hr.)	

şi	o	serie	de	documente	care	atestă	stabilirea	

armeni lor 	 ı̂ n 	 acest 	 oraş . 	 Expoz i ț i a	

permanentă	 prezintă,	 prin	 materialele	

arheologice	și	documentare,	evoluția	umană	

din	paleolitic	până	ın̂	secolul	al	XVIII-lea.
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Colecţia	Muzeului	Municipal	din	Dej	este	
formată	 din	 piese	 reprezentând	 inscripţii	
romane,	 obiecte	 de	 etnogra�ie	 și	 folclor,	
fragmente	arhitectonice,	tuburi	ceramice	de	
aducţiune	a	apei,	opaiţe,	arme	sau	monede.	
O	descoperire	interesantă	este	reprezentată	
de	 tezaurul	 monetar	 descoperit	 la	 Nireş	
format	din	30	de	monede	de	argint.	
Existenţa	unei	mine	de	sare	(Ocna	Dej)	ın̂	

localitatea	 Dej	 a	 contribuit	 la	 dezvoltarea	
colecţiei	 de	 ştiinţă	 şi	 tehnică	 cu	 unelte	
speci�ice	 exploatării,	 cum	 ar	 �i:	 o	 balanţă	
veche	de	cântărit	sarea,	o	roabă	din	 lemn	
pentru	transportul	sării,	un	scripete	pentru	
urcat	 sarea	 la	 suprafaţă	 sau	 machete	 ale	
unor	utilaje	contemporane.

Muzeul	 Apei	 Cluj	 a	
fost	 inaugurat	 ın̂	 anul	
1992	 și 	 reprezintă	
singurul	muzeu	al	apei	
din	 România.	 Cele	 2	
secti̦i	ale	acestuia	atestă	
istoria	 alimentării	 cu	
apă	 și 	 canalizare	 a	
orașului	Cluj-Napoca.

Muzeul	de	Istorie	Gherla	
	Str.	Mihai	Viteazu	6,	Gherla

Muzeul	Municipal	Dej	
	Str.	1	Mai,	3,	Dej			

Muzeul	Apei	din	Florești
	Comuna	Floreşti	



Edi�icii	religioase	

M ăn ă s t i r e a 	 N i c u l a 	 e s t e	
cunoscută	ca	unul	dintre	cele	mai	
importante	 centre	 monahale	 ale	
Transilvaniei	ce	găzduiește	anual	
cel 	 mai 	 mare	 pelerinaj 	 din	
Transilvania,	ın̂	data	de	15	august.
Prima	 atestare	 documentară	

indică	 existenţa	 unei	 biserici	 de	
lemn	ın̂	stil	maramureşan	ce	a	fost	
distrusă	de	un	 incendiu	 ın̂	1973,	
�iind	 ın̂locuită	 cu	 o	 biserică	 de	
lemn	de	secolul	al	XVII-lea.	Prima	
biserică	de	zid	este	ridicată	ın̂tre	
a n i i 	 1 8 7 5 - 1 8 7 9 - 1 9 0 5 ,	
reprezentând	 un	 edi�iciu	 de	
dimensiuni	 mari	 cu	 două	 turle	
deasupra 	 pronaosului . 	 	 De	
asemenea,	 	 ı̂n	 zona	 mănăstirii	
Nicula	 se	 dezvoltă	 un	 centru	
iconogra�ic	 de	 pictură	 pe	 sticlă,	
tehnică	 importată	 din	 Boemia,	
Austria	şi	Bavaria.
I�n	prezent,	pe	lângă	biserica	de	

lemn	 şi	 cea	 de	 piatră,	 se	 mai	
găsesc	și	o	biserică	monumentală	
ı̂ n 	 s t i l 	 brâncovenesc 	 ş i 	 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	ın̂zestrat	cu	o	bogată	colecţie	de	icoane	pe	sticlă	şi	icoane	

pe	 lemn	datate	din	 secolele	XVI-XVIII.	De	 asemenea,	muzeul	 deţine	 şi	 o	 colecţie	 de	 cărţi	
bisericeşti,	ceramică,	ţesături,	prosoape,	sculpturi	ın̂	lemn	și	ın̂	rădăcini.
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Mănăstirea	„Adormirea	Maicii	Domnului”
de	la	Nicula
	Comuna	Fizeşu	Gherlii,	satul	Nicula	



Edi�iciul	 monumental	 se	 ı̂nscrie	

stilistic	 ı̂n	 cadrul	 bisericilor	 gotice	

construite	ın̂	oraşele	transilvane,	�iind	o	

biserică	ın̂	formă	de	navă,	cu	un	turn	pe	

faţada	vestică	şi	contraforturi.	I�n	interior	

ın̂tâlnim	 o	 boltă	 gotică	 ce	 datează	 din	

1500,	 iar	 tavanul	casetat,	al	 treilea	din	

istoria	bisericii,	este	datat	din	1779.
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Biserica	Reformat-Calvină	din	Dej
	Piața	Bobâlna	6,	Dej

In� tre	anii	1907-1909	comunitatea	evreiască	din	Dej	ridică	sinagoga	din	oraş,	sinagogă	
ce	avea	să	devină	una	din	cele	mai	frumoase	din	Transilvania.

Sinagoga	Dej
	Piața	Ștefan	cel	Mare	1,	Dej



Oraşul	Gherla	este	cunoscut	ı̂n	epoca	medievală	sub	numele	de	Armenopolis,	�iind	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	ı̂n	anul	1748,	
edi�iciul	�iind	realizat	ı̂n	stilul	baroc	transilvan.	I�n	biserică	se	a�lă	tabloul	-	,,Coborârea	lui	
Iisus	de	pe	Cruce”	-	ce	se	presupune	a	�i	opera	lui	Rubens,	dăruit	de	ı̂mpăratul	Francisc	I	ca	
recunoștință	pentru	donațiile	importante	destinate	visteriei	imperiale.
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Catedrala	Armeano-Catolică	din	Gherla
	Piața	Libertății,	Gherla

Biserica	Reformat-Calvină	din	Sic	datează	din	secolul	al	XIII-lea,	�iind	ridicată	cu	
ajutorul	regelui	Matei	Corvin.	I�n	anul	1555	ın̂	această	biserică	s-a	ţinut	un	sinod	al	
bisericilor	reformate	la	care	a	participat	şi	Francisc	David,	ın̂ temeietorul	confesiunii	
unitariene.	I�n	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.

Biserica	Reformat-Calvină	din	Sic
	Comuna	Sic



Biserica	datează	ın̂	forma	actuală	din	secolul	al	XVIII-lea,	ın̂	1994	�iind	refăcute	cele	220	de	
casete	ale	tavanului	care	au	fost	pictate	cu	motive	speci�ice	zonei.	I�n	curtea	bisericii	ın̂tâlnim	
un	clopot	din	timpul	regelui	Matei	Corvin	(anul	1481).
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Biserica	Reformat-Calvină	din	Sâncraiu
	Comuna	Sâncraiu

I�n	satul	Văleni,	franciscanii	ridică	o	biserică	ı̂n	stil	romanic	ı̂n	secolul	al	XIII-lea.	

Plafonul	 acestui	 edi�iciu	 este	 casetat,	 pictat	 cu	 motive	 speci�ice	 zonei.	 De	

asemenea,	ı̂n	zidul	de	apărare	al	bisericii	se	ı̂ntâlnește	un	relief	funerar	din	epoca	

romană	şi	un	cap	de	tătar	sculptat.	

Biserica	Reformat-Calvină	din	Văleni
	Comuna	Călățele,	satul	Văleni	



22

Biserica	Reformat-Calvină	din	Mănăstireni
	Comuna	Mănăstireni	

Biserica	 arhiepiscopală	 din	 Feleac	 a	
fost	construită	ı̂n	jurul	anului	1488.	I�n	
epoca	 domnitorului	 Ștefan	 cel	 Mare,	
aceasta	a	fost	ı̂nzestrată	cu	manuscrise	
ce	 reprezentau	 ı̂n	 perioada	 aceea	
impo r t an te 	 va l o r i , 	 p re cum 	 un	
Liturghier	 s lavon	 datat 	 pe	 baza	
calendarului	ı̂n	anul	1481.

Biserica	„Sfânta	Cuvioasă	Paraschiva”
din	Feleacu

Comuna	Feleacu

B i s e r i c a 	 c a l v i n ă 	 d i n	

Mănăstireni	a	fost	construită	ın̂	

secolul	 al	 XIII lea	 și	 este	 o	–

biserică	 de	 tip	 sală 	 ı̂n	 stil	

romanic.	Mobilierul,	amvonul	și	

tavanul	 casetat	 datează	 din	

secolele	 al 	 XVIII lea	 ș i 	 al	–

XIX lea.	 Două	 elemente	 de	–

remarcat	 sunt	 un	 ceas	 solar	 și	

dou ă 	 re l i e fur i 	 d in 	 epoca	

romană:	 Sfântul	 Arhanghel	

Mihail	 ucigând	 balaurul	 și	

Melusina	 	fecioara	alăptând	doi	–

șerpi	 	 această	 reprezentare	–

�iind	unică	ın̂	Transilvania.



Biserica	Romano-Catolică	,,Sf.	Maria”	a	fost	

ridicată	la	sfârșitul	secolului	al	XV-lea,	�iind	

realizată	ın̂	stilul	gotic.	I�n	anul	1568,	aici	este	

adoptat	primul	edict	de	toleranță	religioasă	

din	 Europa	 și	 este	 proclamată	 ın̂�iințarea	

Bisericii	Unitariene.

I�n	 localitatea	 Vad,	 ın̂tre	
secolele	XVI-XVII	au	functi̦o-
nat	o	episcopie	ortodoxă	și	
o	 mănăstire,	 susținute	 de	
voievodul	 Moldovei,	 Ștefan	
cel	Mare	(1433-1504)	și	de	
�iul	său,	Petru	Rareș.

Mănăstirea	„Sfântul	Ștefan	Vodă”	din	Vad
	Comuna	Vad

Biserica	Romano-Catolică	„Sfânta	Maria”	din	Turda
	Str.	Republicii	54,	Turda
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Se	spune	că	tradițiile	și	obiceiurile	românești	reprezintă	cele	mai	frumoase	elemente	ale	
culturii	noastre.	Vă	așteptăm	la	noi	ın̂	județ	să	descoperiți	gastronomia	locală,	viața	la	stână,	să	
vă	bucurați	de	cântece,	dans	și	voie	bună,	să	ascultați	povești	și	legende	din	popor	și,	nu	ın̂	
ultimul	rând,	să	cunoașteți	valorile	culturale	și	spirituale	de	altădată!

Tradiții	din	Județul	Cluj
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DESCOPERIȚI	CLUJ-NAPOCA

Muzee
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Muzeul	Etnogra�ic	al	Transilvaniei	
	Str.	Memorandumului	21,	Cluj-Napoca

Photo credits: George Ciupag

Muzeul	 Etnogra�ic	 al	 Transilvaniei	 a	 fost	
ın̂�iinta̦t	 ın̂	 1922.	 Expoziti̦ei	 pavilionare	 i	 s-a	
adăugat,	 ın̂	 anul	 1929,	 un	muzeu	 ın̂	 aer	 liber,	
primul	 din	 România,	 numit	 Parcul	 Etnogra�ic	
Nati̦onal	"Romulus	Vuia".	Expoziti̦a	permanentă	
actuală	 se	 intitulează	 "Cultura	 populară	 din	
Transilvania	 -	 sec.	 XVIII-XX",	 vernisată	 ın̂	 anul	
2006,	 și	 abordează	 principalele	 domenii	 ale	
culturii	 materiale	 și	 spirituale	 din	 Transilvania	
rurală.	 Acestea	 sunt	 ilustrate	 prin	 exponate	
reprezentative,	selectate	din	cele	peste	40.000	de	
artefacte	existente	ın̂	colecti̦ile	instituti̦ei	muzeale.



Parcul	Etnogra�ic	Național	„Romulus	Vuia”
	Str.	Tăietura	Turcului,	f.n.,	Cluj-Napoca
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Parcul	Etnogra�ic	Naţional	 Romulus	Vuia”	„
este	un	muzeu	ın̂ 	aer	liber,	ın̂�iinţat	ın̂ 	1929.	
Primul	 sector	 include	 instalaţii	 tehnice	 şi	
ateliere	 ţărăneşti	 din	 secolele	 XVIII-XX,	 ın̂	
timp	ce	al	doilea	sector	conţine	gospodării	
ţărăneşti	tradiţionale	reprezentative	pentru	
zone	etnogra�ice	distincte	din	Transilvania.	
I�n	 Parcul	 Etnogra�ic	 Naţional	 Romulus	„
Vuia”	 se	 păstrează	 trei	 dintre	 cele	 mai	
frumoase	biserici	de	lemn	din	Transilvania:	
biserica	din	Cizer,	construită	 ın̂	anul	1773,	
biserica	 din	 Chiraleş	 -	 sec.	 al	 XVII-lea	 -	 și	
biserica	din	Petrindu	datată	din	anul	1612.

Photo credits: George Ciupag

Photo credits: George Ciupag
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Muzeul	are	sediul	ın̂	Palatul	Banffy,	construit	ın̂	perioada	anilor	1774-1785	ca	reşedinţă	

privată	a	contelui	Gheorghe	Bánffy,	guvernator	al	Transilvaniei,	de	către	arhitectul	german	

Johann	Eberhard	Blaumann.	 Patrimoniul	Muzeului	 de	Artă	 Cluj-Napoca	 cuprinde	peste	

13.000	 de	 piese	 foarte	 valoroase	 de	 artă	 românească	 şi	 universală	 (sec.	 XV-XXI),	 �iind	

compus	din	piese	de	pictură,	sculptură,	arte	gra�ice,	arte	decorative	şi	fond	documentar.

Colecţia	de	Istorie	a	Farmaciei	ıș̂i	are	sediul	ın̂	cea	mai	veche	farmacie	din	Cluj-Napoca,	

datând	din	sec.	al	XVI-lea.	Muzeul	deschis	publicului	ın̂	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	ın̂	aur,	ca	panaceu,	dar	şi	bizare	produse	de	origine	

animală	sau	sticluţe	pictate	manual	ın̂	care	se	vindea	Elixirul	dragostei.	Pictura	barocă	de	pe	

tavanul	o�icinei	e	unul	dintre	puținele	exemple	de	pictură	laică	păstrate	ın̂	Transilvania.

Muzeul	de	Artă	Cluj-Napoca
	Piața	Unirii	30,	Cluj-Napoca

Colecția	de	Istorie	a	Farmaciei
	Piața	Unirii	28,	Cluj-Napoca



Muzeul	Național	de	Istorie	a	Transilvaniei
	Str.	Constantin	Daicoviciu	2,	Cluj-Napoca

Patrimoniul	 valoros	 al	 uzeului	 cuprinde	 peste	 450.000	 de	 obiecte	 ilustrând	 istoria	 şi	m
civilizaţia	 Transilvaniei	 din	 preistorie	 până	 ın̂	 zilele	 noastre.	 E	 organizat	 ın̂	 9	 colecţii	
reprezentative,	printre	care:	 Colecti̦a	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	ın̂	Dacia	preromană,	dar	şi	numeroase	piese	de	import	sau	cea	de	 Istorie	„
romană”	ce	ilustrează	viata̦	cotidiană,	religioasă,	artistică	şi	practicile	funerare	din	Dacia	romană.	
„Colecţia	de	istorie	medievală	
şi	modernă”	oglindește	istoria	
ş i 	 c iv i l i za ţ ia 	 spaţ iu lu i	
multietnic	şi	pluriconfesional	
al	Transilvaniei	din	secolul	al	
IX-lea	până	ın̂	primele	decenii	
ale	 secolului	 XX 	 	 de	. Colecti̦a
„Istorie 	 contemporană”	
re�lectă	 momentele	 de	mare	
dramatism	prin	care	a	trecut	
societatea 	 ardeleană 	 ı̂n	
secolul	 XX,	 iar	 Cabinetul	„
numismatic”	 cuprinde	 peste	
100.000	de	piese	(peste	80%	
clasate	ca	obiecte	de	tezaur).	 Photo credits: MNIT Cluj
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I�nceputurile	muzeului	datează	din	anul	1924,	din	 timpul	episcopului	Nicolae	 Ivan,	

ctitorul	 Catedralei	 Ortodoxe	 din	 Cluj-Napoca.	 Acesta	 se	 a�lă	 ı̂n	 prezent	 la	 demisolul	

Catedralei	Ortodoxe	şi	a	fost	reorganizat	ı̂n	cursul	anului	2011.	Una	dintre	valoroasele	

icoane	expuse	este	cea	a	 	Maicii	Domnului	cu	Pruncul,	pictată	ı̂n	jurul	anului	1699	de	

vestitul	pictor	de	icoane	Luca	din	Iclod.

Muzeul	Mitropoliei	Clujului
	Piața	Avram	Iancu	18,	Cluj-Napoca

Muzeul	Universităţii	din	Cluj	a	fost	ın̂�iinţat	
ın̂	anul	2001,	colecţiile	sale	numărând	peste	
750	de	piese	originale	şi	facsimile	(carnete	de	
student,	 manuale	 universitare,	 diferite	
aparate	 ştiinţi�ice,	 medalii	 etc.).	 Cu	 ajutorul	
acestora	 sunt	 reconstituite	 istoria	 şi	
activitatea 	 colegiilor, 	 facultăţilor 	 şi	
universităţilor	care	au	existat	ın̂	Cluj-Napoca,	
din	 secolul	 al	 XVI-lea	 şi	 până	 ın̂	 prezent.	
Muzeul	găzduieşte	și	o	mini	colecţie	tehnică	
ce	conţine	aparate	vechi	de	la	Facultăţile	de	
Fizică,	Chimie	şi	Biologie,	utilizate	de-a	lungul	
timpului	la	cercetarea	aplicată	clujeană.

Muzeul	Universității	„Babeş–Bolyai”
	Str.	Mihail	Kogălniceanu	4,	Cluj-Napoca



Muzeul	Botanic
	Str.	Republicii	42,	Cluj-Napoca

Printre	 cele	 peste	
6000	 de	 exponate	 se	
a�l ă 	 ș i 	 colec ț ia 	 de	
seminte̦	de	palmieri	cu	
c i r c a 	 180 	 s p e c i i ,	
remarcându-se,	 printre	
acestea , 	 „s ămân ța	
c amp ion” 	 a 	 l umi i	
seminte̦lor,	cu	greutatea	
de	 16	 kg.	 Printre	 cele	
mai	valoroase	și	bogate	
colecții	 din	 țară	 ale	
muzeului	 botanic	 se	
numără 	 și 	 colecția	
dendrologic ă 	 care	
conține	 aproximativ	
450	de	mostre.
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Colecti̦a	de	geme	(aproximativ	
230	 pietre	 prețioase	 și	 �ine)	
reprezintă	 una	 dintre	 atracti̦ile	
muzeului	și	este	expusă	ın̂	vitrina	
originală	din	sec.	XIX.	Una	dintre	
colecti̦ile	de	rarităti̦	o	reprezintă	
colecţia	 de	 meteoriţi,	 singura	
colecţie	de	acest	fel	din	România	
care	 ın̂truneşte	 peste	 200	 de	
exponate	din	ın̂treaga	lume.

Muzeul	de	Paleontologie-Stratigra�ie
	Str.	Mihail	Kogălniceanu	1,	Cluj-Napoca

Colecţia	 de	 tipuri	 este	 cea	 mai	
valoroasă	 colecţie	 şi	 cuprinde	peste	
200	 de	 specii	 de	 plante	 şi	 animale	
fosile,	dintre	care	118	sunt	incluse	ı̂n	
Patrimoniul	Naţional.

Muzeul	de	Mineralogie
	Str.	Mihail	Kogălniceanu	1,

Cluj-Napoca
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O	 grădină	 zoologică	 ın̂	
miniatură,	cu	locuri	special	
a m e n a j a t e 	 p e n t r u	
creşterea	ın̂	mediul	natural	
a	 unor	 animale	 de	 talie	
mică,	 Vivariul	 prezintă	 ın̂	
jur	 de	 60	 de	 specii	 de	
reptile, 	 peşti, 	 micro-
mamifere	şi	păsări.

Vivariu	
	Str.	Clinicilor	5-7,	Cluj-Napoca

Muzeul	 este	 ı̂mpărţit	 ı̂n	 3	 categorii	 de	 expoziții:	 expoziţia	 propriu-zisă,	 ce	
cuprinde	 un	 număr	 mare	 de	 vertebrate	 şi	 nevertebrate,	 expuse	 astfel	 ı̂ncât	 să	
reproducă	 un	 cadrul	 natural;	 colecţiile	 ştiinţi�ice,	 care	 cuprind	 peste	 300.000	
exemplare	de	animale,	şi	rezerva	muzeului,	a	cărui	material	biologic	este	expus	ı̂n	
expoziţii	 temporare.	 I�n	 cadrul	 expoziţiei	 de	 bază	 sunt	 expuse	 şi	 animale	 care	
reprezintă	rarităţi	sau	specii	dispărute.

Muzeul	Zoologic
	Str.	Clinicilor	5-7,	Cluj-Napoca



Biserica	„Sfântul	Mihail”,	ce	domină	una	din	piete̦le	centrale	ale	orașului	-	Piata̦	Unirii	-		este	un	

important	edi�iciu	ın̂	stil	gotic	realizat	ın̂	Transilvania.	Constructi̦a	bisericii	datează	din	anul	1316,		

din	 timpul	 regelui	 Carol	 Robert	 de	 Anjou.	 In� 	 anul	 1400,	 papa	 Bonifaciu	 al	 IX-lea	 emite	 un	

document	prin	 care	 ın̂deamnă	 toti̦	 enoriașii	 din	Europa	 să	 susti̦nă	 ridicarea	bisericii	 Sfântul	

Mihail,	aceasta	urmând	a	�i	�inalizată	ın̂	anul	1442.	Unul	dintre	cele	mai	importante	ornamente	ale	

bisericii,	tocul	ușii	sacristiei,	datează	din	1528	și	este	realizat	ın̂	stilul	Renașterii	târzii.	

Edi�icii	religioase		

Biserica	Romano-Catolică	„Sfântul	Mihail”
	Piața	Unirii,	Cluj-Napoca
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Catedrala	Metropolitană	Ortodoxă	„Adormirea	Maicii	Domnului”	
	Piața	Avram	Iancu,	Cluj-Napoca

I�ntre	anii	1923-1933,	la	inițiativa	episcopului	Nicolae	Ivan	și	cu	sprijinul	Casei	Regale	a	
României,	 ı̂n	Piața	Avram	Iancu	este	ridicată	 catedrala	episcopală	 -	monument	 ı̂n	 stil	
bizantin	 cu	 elemente	 de�initorii	 ale	 stilului	 brâncovenesc.	 I�n	 prezent,	 la	 subsolul	
catedralei	funcționează	un	muzeu	ce	prezintă	istoria	eparhiilor	ortodoxe	din	zona	Cluj,	
arta	iconogra�ică	ı̂ncepând	cu	secolul	al	XIV-lea	și	cripta	ierahilor.

I�n	 cartierul	 Mănăștur,	 pe	 o	 colină	 ce	 ın̂	
perioada	medievală	domina	intrarea	ın̂	oraș	
dinspre	vest,	 ın̂tâlnim	ceea	ce	a	mai	 rămas	
din	una	din	cele	mai	importante	instituții	ale	
Transilvaniei	medievale,	abația	benedictină	
de	la	Cluj-Mănăștur.	Cercetările	arheologice	
făcute	ın̂	această	zonă	certi�ică	existența	unei	
forti�icații	ce	datează	din	secolul	al	IX-lea.	

Biserica	Romano-Catolică	Calvaria
	Cartierul	Mănăștur,	Cluj-Napoca



Biserica	este	o	construcție	gotică	de	tip	sală,	cu	un	
sistem	 de	 bolte	 gotice	 ı̂n	 formă	 de	 stea,	 cel	 mai	
important	obiect	de	artă	al	catedralei	�iind	amvonul	
datând	din	secololul	al	XVII-lea.

Biserica	 este	 una	 de	 tip	 sală	 ce	mai	
păstrează	 ın̂că	 urme	 ale	 elementelor	
gotice.	 In� 	 partea	 centrală	 a	 altarului	 se	
a�lă	 un	 tablou	 religios	 pictat	 ın̂	 1730,	
copie	�idelă	a	unui	tablou	a�lat	la	Roma	ın̂	
Biserica	 Santa	 Maria	 Magiore.	 Contele	
Sigismund	 Korniș, 	 guvernatorul	
Transilvaniei	 ın̂tre	 anii	 1713-1731,	 a	
adus	 aici	 un	 cruci�ix	 de	 dimensiuni	
impresionante,	 considerat	 cel	 mai	
important	obiect	de	artă	a�lat	ın̂	biserică.

Catedrala	Episcopală	Calvină
	Str.	Mihail	Kogălniceanu,	Cluj-Napoca

Biserica	Mănăstirii	Franciscane
	Piața	Muzeului,	Cluj-Napoca 39
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Catedrala	Greco-Catolică
„Schimbarea	la	Față”
	Bld.	Eroilor,	Cluj-Napoca

Catedrala	Unitariană
	Bld.	21	Decembrie	1989,	9,	Cluj-Napoca

Biserica	Piariștilor
	Str.	Universității,	5,	Cluj-Napoca

Biserica	Evanghelică	
	Bld.	21	Decembrie	1989,	1,	Cluj-Napoca

Cimitirul	Central	din	Cluj-Napoca
	Acces:	str.	Avram	Iancu,	Calea	Turzii



Grădini	și	parcuri	

Grădina	 Botanică	 din	 Cluj-Napoca	 ocupă	 o	
suprafată̦	de	14	hectare,	având	diverse	colecti̦i	de	
plante	ce	ın̂sumează	aproximativ	10.000	de	specii.	
In� 	incinta	Grădinii	Botanice	se	găsesc	și	Institutul	
Botanic,	Muzeul	Botanic	și	Herbarul	Universităti̦i	
care	 adăpostește	 655.000	 de	 coli	 de	 herbar	 cu	
plante	provenite	din	toate	regiunile	globului.

Grădina	botanică	„Alexandru	Borza”
	Str.	Republicii	42,	Cluj-Napoca
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Parcul	central	„Simion	Bărnuţiu”

Parcul	 Central,	 numit	 popular	 şi	 Parcul	
Mare,	 este	 deschis	 publicului	 ın̂că	 din	 anul	
1830.	 Clădirea	 Cazinoului	 şi	 lacul	 sunt	
atracţiile	 principale,	 iar	 toţi	 cei	 care	 ıî	 trec	
pragul	se	pot	bucura	de	posibilităţile	variate	
de	recreere	pe	care	acesta	le	oferă.

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,	 aici	 �iind	 construită	 de	 către	 habsburgi,	 ı̂n	 secolul	 al	 XVIII-lea,	 prima	
forti�icaţie	de	tip	Vauban	din	Transilvania.

Photo credits: Visit Cluj

Photo credits: Visit Cluj

Parcul	Cetăţuia

Photo credits: Visit Cluj



Casa	 Matei	 Corvin	 este	 singurul	 imobil	 din	
veacul	 al	 XV-lea	 care	 se	 regăsește	 ı̂n	 forma	
inițială,	�iind	o	clădire	gotică	ce	a	fost	construită	
prin	contopirea	a	trei	case.	Potrivit	tradiției,	ın̂	
această	casă	s-a	născut	Matei,	rege	al	Ungariei,	
�iul	cel	mic	al	lui	Iancu	de	Hunedoara.	

Bastionul	sau	Turnul	Croitorilor	face	parte	
din	al	doilea	sistem	de	ziduri	și	ın̂tărituri	ale	
orașului,	ridicate	din	secolul	al	XV-lea	până	ın̂	
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	ın̂treţină	şi	
să	păzească	oraşul	ın̂	acel	punct,	�iind	singurul	
bastion	al	cetăţii	care	s-a	păstrat	integral.

Casa	Matei	Corvin
	Str.	Matei	Corvin	6,	Cluj-Napoca

Bastionul	Croitorilor	
	Str.	Baba	Novac,	Cluj-Napoca 43

Alte	atracții	turistice
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Stadionul	Cluj	Arena	a	fost	inaugurat	ın̂	anul	2011	și	este	cotat	ca	�iind	un	stadion	din	
categoria	UEFA	Elite,	având	o	capacitate	de	aproximativ	30.000	de	locuri.

Cu	o	suprafață	totală	de	38.410	mp	și	o	capacitate	de	până	la	10.000	de	locuri,	BT	
Arena	găzduiește	competiții	sportive,	evenimente	culturale	și	corporate,	precum	și	
conferințe,	 concerte,	 târguri	 de	 locuri	 de	muncă,	 de	 universități	 și	 vacanțe.	 Este	
dezvoltată	pe	5	niveluri,	având	un	cub	video	cu	patru	ecrane	de	mari	dimensiuni,	unic	
ın̂	țară,	care	transmite	imagini	full	HD,	chiar	ın̂	timpul	evenimentelor.

Stadionul	Cluj	Arena
	Aleea	Stadionului	2,	Cluj-Napoca

Sala	Polivalentă	BT	Arena
	Str.	Uzinei	Electrice,	f.n.,	Cluj-Napoca



EVENIMENTE	MAJORE	

AUGUST	-	Smida	Jazz	Festival,	SmidaAUGUST	-	Smida	Jazz	Festival,	SmidaAUGUST	-	Smida	Jazz	Festival,	Smida

AUGUST	-	Untold	Festival,	Cluj-NapocaAUGUST	-	Untold	Festival,	Cluj-NapocaAUGUST	-	Untold	Festival,	Cluj-Napoca

AUGUST	-	Zilele	Culturale	MaghiareAUGUST	-	Zilele	Culturale	Maghiare
din	Cluj-Napocadin	Cluj-Napoca
AUGUST	-	Zilele	Culturale	Maghiare
din	Cluj-Napoca

IULIE	-	Street	Food	Festival,	Cluj-NapocaIULIE	-	Street	Food	Festival,	Cluj-NapocaIULIE	-	Street	Food	Festival,	Cluj-Napoca

IUNIE	–	Festivalul	InternaționalIUNIE	–	Festivalul	Internațional
de	Film	Transilvania	TIFF,	Cluj-Napocade	Film	Transilvania	TIFF,	Cluj-Napoca
IUNIE	–	Festivalul	Internațional
de	Film	Transilvania	TIFF,	Cluj-Napoca
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Lasă-te cucerit de un loc multicultural și efervescent în care se întâmplă mereu câte 
ceva! În județul Cluj sigur vei găsi un eveniment pe gustul tău la care să iei parte!
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IUNIE	-	Festivalul	Jazz	in	The	Park,	IUNIE	-	Festivalul	Jazz	in	The	Park,	
Cluj-NapocaCluj-Napoca
IUNIE	-	Festivalul	Jazz	in	The	Park,	
Cluj-Napoca MAI	-	Zilele	Municipiului	Cluj-NapocaMAI	-	Zilele	Municipiului	Cluj-NapocaMAI	-	Zilele	Municipiului	Cluj-Napoca

OCTOMBRIE	–	OCTOMBRIE	–	
Târgul	de	toamnă	de	la	Negreni,	NegreniTârgul	de	toamnă	de	la	Negreni,	Negreni

OCTOMBRIE	–	
Târgul	de	toamnă	de	la	Negreni,	Negreni

OCTOMBRIE	-	Toamna	Muzicală	Clujeană,	OCTOMBRIE	-	Toamna	Muzicală	Clujeană,	
Cluj-NapocaCluj-Napoca

OCTOMBRIE	-	Toamna	Muzicală	Clujeană,	
Cluj-Napoca

IULIE	-	Electric	Castle	Festival,	BonțidaIULIE	-	Electric	Castle	Festival,	BonțidaIULIE	-	Electric	Castle	Festival,	Bonțida



INFORMAȚII	UTILE	

47

Numere	de	urgență
ź 	Politi̦a,	Pompieri,	Ambulanta̦,	Salvamont	Cluj	112
ź 	Salvamont	Vlădeasa	(004)	0725-826.668

Farmacii	non-stop	
ź Cynara	
	 Calea	Florești,	nr.	75,	Cluj-Napoca
ź Ecofarmacia
	 Piata̦	Timotei	Cipariu,	nr.	15,	Cluj-Napoca
ź Farmadon
	 Bulevardul	21	Decembrie	1989,	nr.	5,	Sora	Shopping	Center,	Cluj-Napoca
ź Remedium	

Bulevardul	21	Decembrie	1989,	nr.	131,	Cluj-Napoca
ź Viafarm
	 Piata̦	Mihai	Viteazul,	Cluj-Napoca	

Unitate	de	primire	urgențe	medicale	
ź Spitalul	Clinic	Judete̦an	de	Urgentă̦	Cluj
	 Str.	Clinicilor,	nr.	3-5,	Cluj-Napoca

Centre	comerciale	
ź Iulius	Mall
	 Str.	Alexandru	Vaida	Voevod,	nr.	53-55,	Cluj-Napoca
ź Vivo!	Cluj-Napoca
	 Str.	Avram	Iancu,	nr.	492-500,	Florești
ź Central
	 Str.	Regele	Ferdinand,	nr.	22-26,	Cluj-Napoca	
ź Platinia	Shopping	Center
	 Calea	Mănăștur,	nr.	2-6,	Cluj-Napoca
ź Sora	Shopping	Center
ź Bulevardul	21	Decembrie	1989,	nr.	5,	Cluj-Napoca
ź Sigma	Shopping	Center
ź Str.	Observatorului,	nr.	109,	Cluj-Napoca

Parcări	
ź Parking	Primărie	–	Piata̦	Lucian	Blaga,	Cluj-Napoca
ź Parking	Piata̦	Unirii	–	Piata̦	Unirii,	Cluj-Napoca
ź Parking	Piata̦	Cipariu	-	Piata̦	Cipariu,	Cluj-Napoca
ź Parking	Mărăști	–	Calea	Dorobanti̦lor,	nr.	105,	Cluj-Napoca	
ź Parking	Multipex	Leul	–	Piata̦	Mihai	Viteazu,	Cluj-Napoca
ź Parking	Cluj	Arena	–	Aleea	Stadionului,	nr.	2,	Cluj-Napoca
ź Parking	BT	Arena	–	Str.	Uzinei	Electrice,	Cluj-Napoca		



48

TRANSPORT		

ź Str.	Traian	Vuia,	nr.	149,	Cluj-Napoca	
	 (004)	0264-307.500
	 www.airportcluj.ro

Aeroportul	Internațional	Avram	Iancu	Cluj

ź Piata̦	Gării,	nr.	1-3,	Cluj-Napoca
	 (004)	0264-433.647
ź www.cfrcalatori.ro

Gara	Cluj-Napoca	

ź Str.	Giordano	Bruno,	nr.	1-3,	Cluj-Napoca
	 (004)	0264-435.278
ź www.fany.ro

Autogara	Fany	Cluj-Napoca	

ź Str.	Giordano	Bruno,	nr.	1-3,	Cluj-Napoca
	 (004)	0264-455.249
ź www.autogarabeta-cluj.ro

Autogara	Beta	Cluj-Napoca	

ź B-dul	21	Decembrie	1989,	nr.	128-130,	Cluj-Napoca	
	 (004)	0264-430.917
	 www.ctpcj.ro

Compania	de	Transport	Public	Cluj-Napoca	

ź Cluj-Napoca,	Nova	Taxi
	 (004)	0264–949
ź Cluj-Napoca,	Napoca	Taxi
	 (004)	0264-953
ź Cluj-Napoca,	Diesel	Taxi
	 (004)	0264-946
ź Cluj-Napoca,	Daniel	Taxi
	 (004)	0264-947
ź Cluj-Napoca,	Pritax	Taxi
	 (004)	0264-942
ź Cluj-Napoca,	Terra&Fan	Taxi
	 (004)	0264-944
ź Cluj-Napoca,	Pro	Rapid	Taxi
	 (004)	0264-948
ź Cluj-Napoca,	Clima&Confort	Taxi
	 (004)	0264-943
ź Cluj-Napoca,	Good	Cab	Taxi
ź (004)	0264-914

Taxi		
ź Turda,	Cantatur	Taxi
ź (004)	0264-945
ź Turda,	Radio	Taxi
	 (004)	0264-966
ź Câmpia	Turzii,	Patri	Taxi
	 (004)	0752-135.465
ź Câmpia	Turzii,	Utu̦	Taxi
	 (004)	0752-135.465
ź Câmpia	Turzii,	Radio	Taxi
	 (004)	0752-101.888
ź Dej,	Taxi	Marovi
	 (004)	0264-206.000
ź Gherla,	Travel	Taxi
	 (004)	0264-215.666
ź Florești,	Plus	Taxi
	 (004)	0756-609.060

ź Str.	Căii	Ferate,	Cluj-Napoca
	 (004)	0748-402.831

Autogara	Sens-Vest	Cluj-Napoca	


