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ZIUA DE CLUJ 
Campanie de împădurire în județul Cluj. Tișe: „Ne bucurăm că suntem 

parte a unui proiect atât de ambițios” 
https://zcj.ro/eveniment/campanie-de-impadurire-in-judetul-cluj-tise-ne-bucuram-ca-suntem-

parte-a-unui-proiect-atat-de-ambitios--232519.html 

 
Asociația Nature O’clock organizează sâmbătă, 14 mai a.c., o activitate de împădurire 

în zona Măguri Răcătău din județul Cluj, eveniment în cadrul căruia Consiliul Județean 

are calitatea de partener. 

Potrivit reprezentanților forului administrativ județean, cu această ocazie vor fi plantați 4000 

de puieți de molid pe o suprafață de un hectar de teren. 

Resursele materiale și transportul sunt asigurate de către organizatori, participanții având 

opțiunea de a ajunge la locul de desfășurare a manifestării și cu mașina personală. 

„Ne bucurăm că suntem parte a unui proiect atât de ambițios și că reușim să sprijinim acțiuni 

care vizează protejarea mediului înconjurător. Conștienți fiind de rolul și importanța pădurilor 

în viața noastră de zi cu zi, îi îndemn pe toți cei care doresc să contribuie la protejarea naturii 

să se implice în astfel de activități într-un număr cât mai mare”, a transmis liderul CJ Cluj, 

Alin Tișe. 

Laura Găină, președinte Asociația Nature O’clock: „Îi invităm, pe această cale, pe toți 

cetățenii să ia parte la un eveniment de o importanță deosebită pentru sănătate și pentru 

natură.” 

Derulat sub sloganul „Să respirăm și în viitor”, evenimentul va reuni circa 250 de voluntari 

și va avea următorul program: 

https://zcj.ro/eveniment/campanie-de-impadurire-in-judetul-cluj-tise-ne-bucuram-ca-suntem-parte-a-unui-proiect-atat-de-ambitios--232519.html
https://zcj.ro/eveniment/campanie-de-impadurire-in-judetul-cluj-tise-ne-bucuram-ca-suntem-parte-a-unui-proiect-atat-de-ambitios--232519.html


- 8:00 plecarea cu autocarele din zona Sala Sporturilor; 

- 9:00 - 10:00 instruirea SSM și distribuirea uneltelor și a celor necesare; 

- 10:00 -14:00 începerea activității de plantat sub îndrumarea Direcției Silvice; 

- 14:00 - 15:00 socializare, poze; 

- 15:00 plecarea cu autocarele spre Cluj-Napoca. 

Participarea se realizează doar pe bază de înscriere la e-mail 

- laura.macovei@letsdoitromania.ro. 

Evenimentul se va derula cu asistența de specialitate a Serviciului Public Salvamont-

Salvaspeo de sub autoritatea Consiliului Județean Cluj. 

 

CLUJ AM 

 

Consiliul Județean susține procesul de împădurire a județului Cluj 
https://cluj-am.ro/2022/05/12/consiliul-judetean-sustine-procesul-de-impadurire-a-judetului-

cluj/ 

 

Asociația Nature O’clock organizează sâmbătă, 14 mai a.c., o activitate de împădurire în zona 

Măguri Răcătău din județul Cluj, eveniment în cadrul căruia Consiliul Județean are calitatea de 

partener. 

          Cu această ocazie vor fi plantați 4000 de puieți de molid pe o suprafață de un hectar de 

teren. 

            Resursele materiale și transportul sunt asigurate de către organizatori, participanții 

având opțiunea de a ajunge la locul de desfășurare a manifestării și cu mașina personală. 

          Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Ne bucurăm că suntem parte a 

unui proiect atât de ambițios și că reușim să sprijinim acțiuni care vizează protejarea mediului 

înconjurător. Conștienți fiind de rolul și importanța pădurilor în viața noastră de zi cu zi, îi 
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îndemn pe toți cei care doresc să contribuie la protejarea naturii să se implice în astfel de 

activități într-un număr cât mai mare.” 

            Laura Găină, președinte Asociația Nature O’clock: „Îi invităm, pe această cale, pe 

toți cetățenii să ia parte la un eveniment de o importanță deosebită pentru sănătate și pentru 

natură.” 

            Derulat sub sloganul „Să respirăm și în viitor”, evenimentul va reuni circa 250 de 

voluntari și va avea următorul program: 

o 8:00 plecarea cu autocarele din zona Sala Sporturilor; 

o 9:00 – 10:00 instruirea SSM și distribuirea uneltelor și a celor necesare; 

o 10:00 -14:00 începerea activității de plantat sub îndrumarea Direcției Silvice; 

o 14:00 – 15:00 socializare, poze; 

o 15:00 plecarea cu autocarele spre Cluj-Napoca. 

            Participarea se realizează doar pe bază de înscriere la e-mail 

– laura.macovei@letsdoitromania.ro. 

            Evenimentul se va derula cu asistența de specialitate a Serviciului Public Salvamont-

Salvaspeo de sub autoritatea Consiliului Județean Cluj. 

 

BUNA ZIUA CLUJ 
Consiliul Județean susține procesul de împădurire a județului Cluj 

https://www.bzc.ro/consiliul-jude-ean-sus-ine-procesul-de-mp-durire-a-jude-ului-cluj-

87627 

 
Asociația Nature O’clock organizează sâmbătă, 14 mai a.c., o activitate de împădurire în zona 

Măguri Răcătău din județul Cluj, eveniment în cadrul căruia Consiliul Județean are calitatea de 

partener. 

https://cluj-am.ro:2096/cpsess1017443544/3rdparty/roundcube/#NOP
https://www.bzc.ro/consiliul-jude-ean-sus-ine-procesul-de-mp-durire-a-jude-ului-cluj-87627
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          Cu această ocazie vor fi plantați 4000 de puieți de molid pe o suprafață de un hectar de 

teren. 

            Resursele materiale și transportul sunt asigurate de către organizatori, participanții 

având opțiunea de a ajunge la locul de desfășurare a manifestării și cu mașina personală. 

          Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Ne bucurăm că suntem parte a unui 

proiect atât de ambițios și că reușim să sprijinim acțiuni care vizează protejarea mediului 

înconjurător. Conștienți fiind de rolul și importanța pădurilor în viața noastră de zi cu zi, îi 

îndemn pe toți cei care doresc să contribuie la protejarea naturii să se implice în astfel de 

activități într-un număr cât mai mare.” 

            Laura Găină, președinte Asociația Nature O’clock: „Îi invităm, pe această cale, pe toți 

cetățenii să ia parte la un eveniment de o importanță deosebită pentru sănătate și pentru natură.” 

            Derulat sub sloganul „Să respirăm și în viitor”, evenimentul va reuni circa 250 de 

voluntari și va avea următorul program: 

8:00 plecarea cu autocarele din zona Sala Sporturilor; 

9:00 - 10:00 instruirea SSM și distribuirea uneltelor și a celor necesare; 

10:00 -14:00 începerea activității de plantat sub îndrumarea Direcției Silvice; 

14:00 - 15:00 socializare, poze; 

15:00 plecarea cu autocarele spre Cluj-Napoca. 

            Participarea se realizează doar pe bază de înscriere la e-mail 

- laura.macovei•letsdoitromania.ro. 

            Evenimentul se va derula cu asistența de specialitate a Serviciului Public Salvamont-

Salvaspeo de sub autoritatea Consiliului Județean Cluj. 

 

TURDA NEWS 
Consiliul Județean susține procesul de împădurire a județului Cluj 

https://turdanews.net/consiliul-judetean-sustine-procesul-de-impadurire-a-judetului-

cluj/ 
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Asociația Nature O’clock organizează sâmbătă, 14 mai a.c., o activitate de împădurire în zona 

Măguri Răcătău din județul Cluj, eveniment în cadrul căruia Consiliul Județean are calitatea de 

partener. 

Cu această ocazie vor fi plantați 4000 de puieți de molid pe o suprafață de un hectar de teren. 

Resursele materiale și transportul sunt asigurate de către organizatori, participanții având 

opțiunea de a ajunge la locul de desfășurare a manifestării și cu mașina personală. 

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: 

„Ne bucurăm că suntem parte a unui proiect atât de ambițios și că reușim să sprijinim acțiuni 

care vizează protejarea mediului înconjurător. Conștienți fiind de rolul și importanța pădurilor 

în viața noastră de zi cu zi, îi îndemn pe toți cei care doresc să contribuie la protejarea naturii 

să se implice în astfel de activități într-un număr cât mai mare.” 

Laura Găină, președinte Asociația Nature O’clock: 

„Îi invităm, pe această cale, pe toți cetățenii să ia parte la un eveniment de o importanță 

deosebită pentru sănătate și pentru natură.” 

Derulat sub sloganul „Să respirăm și în viitor”, evenimentul va reuni circa 250 de voluntari și 

va avea următorul program: 

• 8:00 plecarea cu autocarele din zona Sala Sporturilor; 

• 9:00 – 10:00 instruirea SSM și distribuirea uneltelor și a celor necesare; 

• 10:00 -14:00 începerea activității de plantat sub îndrumarea Direcției Silvice; 

• 14:00 – 15:00 socializare, poze; 

• 15:00 plecarea cu autocarele spre Cluj-Napoca. 

Participarea se realizează doar pe bază de înscriere la e-mail 

– laura.macovei@letsdoitromania.ro. 

Evenimentul se va derula cu asistența de specialitate a Serviciului Public Salvamont-Salvaspeo 

de sub autoritatea Consiliului Județean Cluj. 

 

 

CLUJ TODAY 
4 000 de puieți de molid, plantați în zona Măguri Răcătău 

https://clujtoday.ro/4-000-de-puieti-de-molid-plantati-in-zona-maguri-racatau/ 

12 mai 2022 Claudiu Padurean 
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Asociația Nature O’clock organizează sâmbătă, 14 mai a.c., o activitate de împădurire în 

zona Măguri Răcătău din județul Cluj, eveniment în cadrul căruia Consiliul Județean are 

calitatea de partener, în contextul în care și-a asumat obiectivul de a susține plantarea 

unui milion de puieți de copac în următorii ani. Cu această ocazie, vor fi plantați 4000 de 

puieți de molid pe o suprafață de un hectar de teren. 

Resursele materiale și transportul sunt asigurate de către organizatori, dar participanții au 

opțiunea de a ajunge la locul de desfășurare a manifestării și cu mașina personală. 

Derulat sub sloganul „Să respirăm și în viitor”, evenimentul va reuni circa 250 de voluntari și 

va avea următorul program: 

• 8:00 plecarea cu autocarele din zona Sala Sporturilor; 

• 9:00 – 10:00 instruirea SSM și distribuirea uneltelor și a celor necesare; 

• 10:00 -14:00 începerea activității de plantat sub îndrumarea Direcției Silvice; 

• 14:00 – 15:00 socializare, poze; 

• 15:00 plecarea cu autocarele spre Cluj-Napoca. 

Participarea se realizează doar pe bază de înscriere la e-mail 

– laura.macovei@letsdoitromania.ro. Evenimentul se va derula cu asistența de specialitate a 

Serviciului Public Salvamont-Salvaspeo de sub autoritatea Consiliului Județean Cluj. 

 

REFLEQT MEDIA 
Consiliul Județean susține procesul de împădurire a județului Cluj 

https://www.refleqtmedia.ro/consiliul-judetean-sustine-procesul-de-impadurire-a-judetului-

cluj/ 

By:Comunicat 

Date:2022-05-11 
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Asociația Nature O’clock organizează sâmbătă, 14 mai a.c., o activitate de împădurire în zona 

Măguri Răcătău din județul Cluj, eveniment în cadrul căruia Consiliul Județean are calitatea de 

partener. 

          Cu această ocazie vor fi plantați 4000 de puieți de molid pe o suprafață de un hectar de 

teren. 

            Resursele materiale și transportul sunt asigurate de către organizatori, participanții 

având opțiunea de a ajunge la locul de desfășurare a manifestării și cu mașina personală. 

          Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Ne bucurăm că suntem parte a 

unui proiect atât de ambițios și că reușim să sprijinim acțiuni care vizează protejarea mediului 

înconjurător. Conștienți fiind de rolul și importanța pădurilor în viața noastră de zi cu zi, îi 

îndemn pe toți cei care doresc să contribuie la protejarea naturii să se implice în astfel de 

activități într-un număr cât mai mare.” 

            Laura Găină, președinte Asociația Nature O’clock: „Îi invităm, pe această cale, pe 

toți cetățenii să ia parte la un eveniment de o importanță deosebită pentru sănătate și pentru 

natură.” 

            Derulat sub sloganul „Să respirăm și în viitor”, evenimentul va reuni circa 250 de 

voluntari și va avea următorul program: 

• 8:00 plecarea cu autocarele din zona Sala Sporturilor; 

• 9:00 – 10:00 instruirea SSM și distribuirea uneltelor și a celor necesare; 

• 10:00 -14:00 începerea activității de plantat sub îndrumarea Direcției Silvice; 

• 14:00 – 15:00 socializare, poze; 

• 15:00 plecarea cu autocarele spre Cluj-Napoca. 

            Participarea se realizează doar pe bază de înscriere la e-mail 

– laura.macovei@letsdoitromania.ro. 

            Evenimentul se va derula cu asistența de specialitate a Serviciului Public Salvamont-

Salvaspeo de sub autoritatea Consiliului Județean Cluj. 

https://webmail.refleqtmedia.ro/cpsess0622806463/3rdparty/roundcube/#NOP


Biroul de presă 

11 mai 2022 

 

CLUJ.MEDIA 
Consiliul Județean susține procesul de împădurire a județului Cluj 

https://cluj.media/consiliul-judetean-sustine-procesul-de-impadurire-a-judetului-cluj/ 

 
11 mai 2022 / Știri din județul Cluj / By Antoanela Vasilica Sandu / Alin Tișe, Asociația Nature 

O’clock, Comuna Măguri Răcătău, Consiliul Județean Cluj, Laura Găină 

Asociația Nature O’clock organizează sâmbătă, 14 mai 2022, o activitate de împădurire în zona 

Măguri Răcătău din județul Cluj, eveniment în cadrul căruia Consiliul Județean are calitatea de 

partener. 

 
Cu această ocazie vor fi plantați 4000 de puieți de molid pe o suprafață de un hectar de teren. 

Resursele materiale și transportul sunt asigurate de către organizatori, participanții având 

opțiunea de a ajunge la locul de desfășurare a manifestării și cu mașina personală. 

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: Ne bucurăm că suntem parte a unui proiect 

atât de ambițios și că reușim să sprijinim acțiuni care vizează protejarea mediului înconjurător. 

Conștienți fiind de rolul și importanța pădurilor în viața noastră de zi cu zi, îi îndemn pe toți 

cei care doresc să contribuie la protejarea naturii să se implice în astfel de activități într-un 

număr cât mai mare. 

Laura Găină, președinte Asociația Nature O’clock: Îi invităm, pe această cale, pe toți cetățenii 

să ia parte la un eveniment de o importanță deosebită pentru sănătate și pentru natură. 

Derulat sub sloganul Să respirăm și în viitor, evenimentul va reuni circa 250 de voluntari și va 

avea următorul program: 

• 8:00 plecarea cu autocarele din zona Sala Sporturilor; 

• 9:00 – 10:00 instruirea SSM și distribuirea uneltelor și a celor necesare; 

• 10:00 -14:00 începerea activității de plantat sub îndrumarea Direcției Silvice; 
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• 14:00 – 15:00 socializare, poze; 

• 15:00 plecarea cu autocarele spre Cluj-Napoca. 

Participarea se realizează doar pe bază de înscriere la e-mail – 

laura.macovei@letsdoitromania.ro. 

Evenimentul se va derula cu asistența de specialitate a Serviciului Public Salvamont-Salvaspeo 

de sub autoritatea Consiliului Județean Cluj. 

 

INFO PRESS PHOTOGRAPHY 
Consiliul Județean impreuna cu Asociația Nature O’clock organizează 

împădurire în zona Măguri Răcătău din județul Cluj 
https://infopressphotography.com/consiliul-judetean-impreuna-cu-asociatia-nature-oclock-

organizeaza-impadurire-in-zona-maguri-racatau-din-judetul-cluj/ 

 
mai 11, 20222 min readINFO PRESS Photography 

Potrivit unui comunicat transmis de către Consiliul Județean, Asociația Nature O’clock 

organizează sâmbătă, 14 mai a.c., o activitate de împădurire în zona Măguri Răcătău din județul 

Cluj, eveniment în cadrul căruia Consiliul Județean are calitatea de partener. 

          Cu această ocazie vor fi plantați 4000 de puieți de molid pe o suprafață de un hectar de 

teren. 

            Resursele materiale și transportul sunt asigurate de către organizatori, participanții 

având opțiunea de a ajunge la locul de desfășurare a manifestării și cu mașina personală. 

Laura Găină, președinte Asociația Nature O’clock: „Îi invităm, pe această cale, pe toți 

cetățenii să ia parte la un eveniment de o importanță deosebită pentru sănătate și pentru 

natură.” 

            Derulat sub sloganul „Să respirăm și în viitor”, evenimentul va reuni circa 250 de 

voluntari și va avea următorul program: 

• 8:00 plecarea cu autocarele din zona Sala Sporturilor; 

• 9:00 – 10:00 instruirea SSM și distribuirea uneltelor și a celor necesare; 

• 10:00 -14:00 începerea activității de plantat sub îndrumarea Direcției Silvice; 

• 14:00 – 15:00 socializare, poze; 

• 15:00 plecarea cu autocarele spre Cluj-Napoca. 

            Participarea se realizează doar pe bază de înscriere la e-mail 

– laura.macovei@letsdoitromania.ro. 

https://infopressphotography.com/consiliul-judetean-impreuna-cu-asociatia-nature-oclock-organizeaza-impadurire-in-zona-maguri-racatau-din-judetul-cluj/
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            Evenimentul se va derula cu asistența de specialitate a Serviciului Public Salvamont-

Salvaspeo de sub autoritatea Consiliului Județean Cluj. 

 

FOAIA TRANSILVANIA 
Campanie de împădurire organizată sâmbătă, la Măguri Răcătău 

https://foaiatransilvana.ro/campanie-de-impadurire-organizata-sambata-la-maguri-racatau/ 

11 mai 2022 7:36 pm 

Asociația Nature O’clock va organiza sâmbătă, 14 mai, o acțiune de împădurire în 

comuna clujeanâ Măguri Răcătău din județul Cluj. 

 
În cadrul campaniei de împădurire vor fi plantați 4000 de puieți de molid pe o suprafață de un 

hectar de teren. 

Resursele materiale și transportul sunt asigurate de către organizatori, participanții având 

opțiunea de a ajunge la locul de desfășurare a manifestării și cu mașina personală. 

„Ne bucurăm că suntem parte a unui proiect atât de ambițios și că reușim să sprijinim acțiuni 

care vizează protejarea mediului înconjurător. Conștienți fiind de rolul și importanța pădurilor 

în viața noastră de zi cu zi, îi îndemn pe toți cei care doresc să contribuie la protejarea naturii 

să se implice în astfel de activități într-un număr cât mai mare”, a transmis președintele CJ 

Cluj, Alin Tișe. 

Laura Găină, președinte Asociația Nature O’clock: „Îi invităm, pe această cale, pe toți cetățenii 

să ia parte la un eveniment de o importanță deosebită pentru sănătate și pentru natură”. 

Derulat sub sloganul „Să respirăm și în viitor”, evenimentul va reuni circa 250 de voluntari și 

va avea următorul program: 

– 8:00 plecarea cu autocarele din zona Sala Sporturilor; 

– 9:00 – 10:00 instruirea SSM și distribuirea uneltelor și a celor necesare; 

– 10:00 -14:00 începerea activității de plantat sub îndrumarea Direcției Silvice; 

https://foaiatransilvana.ro/campanie-de-impadurire-organizata-sambata-la-maguri-racatau/


– 14:00 – 15:00 socializare, poze; 

– 15:00 plecarea cu autocarele spre Cluj-Napoca. 

Participarea se realizează doar pe bază de înscriere la e-mail 

– laura.macovei@letsdoitromania.ro. 

Evenimentul se va derula cu asistența de specialitate a Serviciului Public Salvamont-Salvaspeo 

de sub autoritatea Consiliului Județean Cluj. 

 

SERVUS CLUJ 
Acțiune de împădurire în județul Cluj. Vor fi plantați 4.000 de puieți de molid 

https://www.servuscluj.ro/actiune-de-impadurire-in-judetul-cluj-vor-fi-plantati-4-000-
de-puieti-de-molid/ 

 

 
O acțiune de împădurire va avea loc sâmbătă, 14 mai, în zona Măguri Răcătău din 

județul Cluj. Acțiunea este organizată de Asociația Nature O’clock, în parteneriat cu Consiliul 

Județean Cluj. 

Cu această ocazie vor fi plantați 4.000 de puieți de molid, pe o suprafață de un hectar. 

Resursele materiale și transportul sunt asigurate de către organizatori, participanții având 

opțiunea de a ajunge la locul de desfășurare a manifestării și cu mașina personală. 

„Ne bucurăm că suntem parte a unui proiect atât de ambițios și că reușim să sprijinim 

acțiuni care vizează protejarea mediului înconjurător. Conștienți fiind de rolul și importanța 

pădurilor în viața noastră de zi cu zi, îi îndemn pe toți cei care doresc să contribuie la protejarea 

naturii să se implice în astfel de activități într-un număr cât mai mare”, a transmis Alin Tișe, 

președintele CJ Cluj. 

„Îi invităm, pe această cale, pe toți cetățenii să ia parte la un eveniment de o importanță 

deosebită pentru sănătate și pentru natură”, a declarat și Laura Găină, președinte Asociația 

Nature O’clock. 

Derulat sub sloganul „Să respirăm și în viitor”, evenimentul va reuni circa 250 de 

voluntari și va avea următorul program: 

8:00 plecarea cu autocarele din zona Sala Sporturilor; 

9:00 – 10:00 instruirea SSM și distribuirea uneltelor și a celor necesare; 

https://www.servuscluj.ro/actiune-de-impadurire-in-judetul-cluj-vor-fi-plantati-4-000-de-puieti-de-molid/
https://www.servuscluj.ro/actiune-de-impadurire-in-judetul-cluj-vor-fi-plantati-4-000-de-puieti-de-molid/
https://www.servuscluj.ro/wp-content/uploads/2020/02/cum-plantam-pomii-560x600-1.jpg


10:00 -14:00 începerea activității de plantat sub îndrumarea Direcției Silvice; 

14:00 – 15:00 socializare, poze; 

15:00 plecarea cu autocarele spre Cluj-Napoca. 

Participarea se realizează doar pe bază de înscriere la adresa de e-mail – 

laura.macovei@letsdoitromania.ro. 

Evenimentul se va derula cu asistența de specialitate a Serviciului Public Salvamont-Salvaspeo 

de sub autoritatea Consiliului Județean Cluj. 

 

ABC NEWS TRANSILVANIA 
4.000 de puieți vor fi plantați într-un amplu proces de ÎMPĂDURIRE a 

județului Cluj 
https://www.abcnewsromania.ro/social/4-000-de-puieti-vor-fi-plantati-intr-

un-amplu-proces-de-impadurire-a-judetului-cluj/ 
 

 

 
Asociația Nature O’clock organizează sâmbătă, 14 mai a.c., o activitate de împădurire 

în zona Măguri Răcătău din județul Cluj, eveniment în cadrul căruia Consiliul Județean are 

calitatea de partener. 

CJ Cluj susține procesul de ÎMPĂDURIRE a județului Cluj 

          Cu această ocazie vor fi plantați 4000 de puieți de molid pe o suprafață de un hectar de 

teren. 

            Resursele materiale și transportul sunt asigurate de către organizatori, participanții 

având opțiunea de a ajunge la locul de desfășurare a manifestării și cu mașina personală. 

          Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Ne bucurăm că suntem parte a unui 

proiect atât de ambițios și că reușim să sprijinim acțiuni care vizează protejarea mediului 

înconjurător. Conștienți fiind de rolul și importanța pădurilor în viața noastră de zi cu zi, îi 

https://www.abcnewsromania.ro/social/4-000-de-puieti-vor-fi-plantati-intr-un-amplu-proces-de-impadurire-a-judetului-cluj/
https://www.abcnewsromania.ro/social/4-000-de-puieti-vor-fi-plantati-intr-un-amplu-proces-de-impadurire-a-judetului-cluj/


îndemn pe toți cei care doresc să contribuie la protejarea naturii să se implice în astfel de 

activități într-un număr cât mai mare.” 

            Laura Găină, președinte Asociația Nature O’clock: „Îi invităm, pe această cale, pe toți 

cetățenii să ia parte la un eveniment de o importanță deosebită pentru sănătate și pentru natură.” 

            Derulat sub sloganul „Să respirăm și în viitor”, evenimentul va reuni circa 250 de 

voluntari și va avea următorul program: 

8:00 plecarea cu autocarele din zona Sala Sporturilor; 

9:00 – 10:00 instruirea SSM și distribuirea uneltelor și a celor necesare; 

10:00 -14:00 începerea activității de plantat sub îndrumarea Direcției Silvice; 

14:00 – 15:00 socializare, poze; 

15:00 plecarea cu autocarele spre Cluj-Napoca. 

            Participarea se realizează doar pe bază de înscriere la e-mail 

– laura.macovei@letsdoitromania.ro. 

            Evenimentul se va derula cu asistența de specialitate a Serviciului Public Salvamont-

Salvaspeo de sub autoritatea Consiliului Județean Cluj. 

 

IN TURDA 

Consiliul Județean susține procesul de împădurire a județului 
Cluj 

https://inturda.ro/2022/05/12/consiliul-judetean-sustine-procesul-
de-impadurire-a-judetului-cluj/ 

 

 

 

http://laura.macovei@letsdoitromania.ro/
https://inturda.ro/2022/05/12/consiliul-judetean-sustine-procesul-de-impadurire-a-judetului-cluj/
https://inturda.ro/2022/05/12/consiliul-judetean-sustine-procesul-de-impadurire-a-judetului-cluj/


Asociația Nature O’clock organizează sâmbătă, 14 mai a.c., o activitate de împădurire 

în zona Măguri Răcătău din județul Cluj, eveniment în cadrul căruia Consiliul Județean are 

calitatea de partener. 

Cu această ocazie vor fi plantați 4000 de puieți de molid pe o suprafață de un hectar de 

teren. 

Resursele materiale și transportul sunt asigurate de către organizatori, participanții 

având opțiunea de a ajunge la locul de desfășurare a manifestării și cu mașina personală. 

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Ne bucurăm că suntem parte a unui proiect 

atât de ambițios și că reușim să sprijinim acțiuni care vizează protejarea mediului înconjurător. 

Conștienți fiind de rolul și importanța pădurilor în viața noastră de zi cu zi, îi îndemn pe toți cei 

care doresc să contribuie la protejarea naturii să se implice în astfel de activități într-un număr 

cât mai mare.” 

Laura Găină, președinte Asociația Nature O’clock: „Îi invităm, pe această cale, pe toți 

cetățenii să ia parte la un eveniment de o importanță deosebită pentru sănătate și pentru natură.” 

Derulat sub sloganul „Să respirăm și în viitor”, evenimentul va reuni circa 250 de 

voluntari și va avea următorul program: 

8:00 plecarea cu autocarele din zona Sala Sporturilor; 

9:00 – 10:00 instruirea SSM și distribuirea uneltelor și a celor necesare; 

10:00 -14:00 începerea activității de plantat sub îndrumarea Direcției Silvice; 

14:00 – 15:00 socializare, poze; 

15:00 plecarea cu autocarele spre Cluj-Napoca. 

Participarea se realizează doar pe bază de înscriere la e-mail 

– laura.macovei@letsdoitromania.ro. 

Evenimentul se va derula cu asistența de specialitate a Serviciului Public Salvamont-Salvaspeo 

de sub autoritatea Consiliului Județean Cluj. 

 

CLUJU.RO 
Acţiune de împădurire în zona Măguri Răcătău | Cum te poţi implica 

https://cluju.ro/actiune-de-impadurire-in-zona-maguri-racatau-cum-te-
poti-implica/ 

 

http://laura.macovei@letsdoitromania.ro/
https://cluju.ro/actiune-de-impadurire-in-zona-maguri-racatau-cum-te-poti-implica/
https://cluju.ro/actiune-de-impadurire-in-zona-maguri-racatau-cum-te-poti-implica/


 
Asociația Nature O’clock organizează sâmbătă, 14 mai, o activitate de împădurire în 

zona Măguri Răcătău din județul Cluj. 

Cu această ocazie vor fi plantați 4000 de puieți de molid pe o suprafață de un hectar de 

teren. 

Resursele materiale și transportul sunt asigurate de către organizatori, participanții 

având opțiunea de a ajunge la locul de desfășurare a manifestării și cu mașina personală. 

Laura Găină, președinte Asociația Nature O’clock: „Îi invităm, pe această cale, pe toți 

cetățenii să ia parte la un eveniment de o importanță deosebită pentru sănătate și pentru natură.” 

Derulat sub sloganul „Să respirăm și în viitor”, evenimentul va reuni circa 250 de 

voluntari și va avea următorul program: 

8:00 plecarea cu autocarele din zona Sala Sporturilor; 

9:00 – 10:00 instruirea SSM și distribuirea uneltelor și a celor necesare; 

10:00 -14:00 începerea activității de plantat sub îndrumarea Direcției Silvice; 

14:00 – 15:00 socializare, poze; 

15:00 plecarea cu autocarele spre Cluj-Napoca. 

Participarea se realizează doar pe bază de înscriere la e-mail 

– laura.macovei@letsdoitromania.ro. 

Evenimentul se va derula cu asistența de specialitate a Serviciului Public Salvamont-Salvaspeo 

de sub autoritatea Consiliului Județean Cluj. 
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REVISTA PRESEI 

Vineri, 13.05.2022 
 

 

RADIO TRANSILVANIA 

 

Consiliul Județean Cluj participă alături de societatea civilă la campania de 

împădurire de la munte 
https://radiotransilvania.ro/stiri/stiri-locale/2276/consiliul-judetean-cluj-participa-

alaturi-de-societatea-civila-la-campania-de-impadurire-de-la-munte 

Asociația Nature O’clock organizează, sâmbătă, o activitate de împădurire în zona Măguri 

Răcătău din județul Cluj, eveniment în cadrul căruia Consiliul Județean are calitatea de partener. 

Potrivit reprezentanților forului administrativ județean, cu această ocazie vor fi plantați 4 000 

de puieți de molid pe o suprafață de un hectar de teren. Resursele materiale și transportul sunt 

asigurate de către organizatori, participanții având opțiunea de a ajunge la locul de desfășurare 

a manifestării și cu mașina personală. „Ne bucurăm că suntem parte a unui proiect atât de 

ambițios și că reușim să sprijinim acțiuni care vizează protejarea mediului înconjurător. 

Conștienți fiind de rolul și importanța pădurilor în viața noastră de zi cu zi, îi îndemn pe toți cei 

care doresc să contribuie la protejarea naturii să se implice în astfel de activități într-un număr 

cât mai mare”, a transmis liderul Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. 

 

E FAIN LA CLUJ 
Actiune de impadurire sambata la Maguri Racatau. Cum se pot inscrie 

Clujenii care vor sa ajute 

https://radiotransilvania.ro/stiri/stiri-locale/2276/consiliul-judetean-cluj-participa-alaturi-de-societatea-civila-la-campania-de-impadurire-de-la-munte
https://radiotransilvania.ro/stiri/stiri-locale/2276/consiliul-judetean-cluj-participa-alaturi-de-societatea-civila-la-campania-de-impadurire-de-la-munte
https://radiotransilvania.ro/images/transi/posts/2276.jpg


https://www.efainlacluj.ro/actiune-de-impadurire-sambata-la-maguri-racatau-cum-se-

pot-inscrie-clujenii-care-vor-sa-ajute/ 

 
Asociația Nature O’clock organizează sâmbătă, 14 mai a.c., o activitate de împădurire în zona 

Măguri Răcătău din județul Cluj. 

Cu această ocazie vor fi plantați 4000 de puieți de molid pe o suprafață de un hectar de teren. 

Resursele materiale și transportul sunt asigurate de către organizatori, participanții având 

opțiunea de a ajunge la locul de desfășurare a manifestării și cu mașina personală. 

 

 
Laura Găină, președinte Asociația Nature O’clock: „Îi invităm, pe această cale, pe toți 

cetățenii să ia parte la un eveniment de o importanță deosebită pentru sănătate și pentru 

natură.” 

Derulat sub sloganul „Să respirăm și în viitor”, evenimentul va reuni circa 250 de voluntari și 

va avea următorul program: 

• 8:00 plecarea cu autocarele din zona Cluj Arena; 

• 9:00 – 10:00 instruirea SSM și distribuirea uneltelor și a celor necesare; 

• 10:00 -14:00 începerea activității de plantat sub îndrumarea Direcției Silvice; 

• 14:00 – 15:00 socializare, poze; 

• 15:00 plecarea cu autocarele spre Cluj-Napoca. 

Participarea se realizează doar pe bază de înscriere la e-mail 

– laura.macovei@letsdoitromania.ro. 

https://www.efainlacluj.ro/actiune-de-impadurire-sambata-la-maguri-racatau-cum-se-pot-inscrie-clujenii-care-vor-sa-ajute/
https://www.efainlacluj.ro/actiune-de-impadurire-sambata-la-maguri-racatau-cum-se-pot-inscrie-clujenii-care-vor-sa-ajute/
https://cjcluj.ro/categorie/comunicate/laura.macovei@letsdoitromania.ro


Evenimentul se va derula cu asistența de specialitate a Serviciului Public Salvamont-Salvaspeo 

de sub autoritatea Consiliului Județean Cluj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISTA PRESEI 

Marti, 16.05.2022 

ZIUA DE CLUJ 
Acțiunea de împădurire de la Măguri-Răcătău, un real succes. Au fost 

plantați peste 3.000 de puieți 
https://zcj.ro/eveniment/actiunea-de-impadurire-de-la-maguri-racatau-un-real-succes-au-fost-

plantati-peste-3000-de-puieti--232701.html 

 

 

 
Activitatea de împădurire organizată în zona Măguri-Răcătău sâmbătă, 14 mai, de 

Asociația Nature O’clock și cu sprijinul Consiliului Județean Cluj, s-a bucurat de un 

real succes. 

https://zcj.ro/eveniment/actiunea-de-impadurire-de-la-maguri-racatau-un-real-succes-au-fost-plantati-peste-3000-de-puieti--232701.html
https://zcj.ro/eveniment/actiunea-de-impadurire-de-la-maguri-racatau-un-real-succes-au-fost-plantati-peste-3000-de-puieti--232701.html
https://zcj.ro/images/db/1_3_232701_1652694489_01038.jpg
https://zcj.ro/images/db/1_3_232701_1652694489_02543.jpg
https://zcj.ro/images/db/1_3_232701_1652694488_00780.jpg


Cu acest prilej, cei 250 de voluntari care au luat parte la acțiune au reușit să planteze 

aproximativ 3000 de puieți de molid, pe o suprafață de un hectar de teren. 

„Numărul semnificativ de persoane care au răspuns afirmativ la această inițiativă ne 

demonstrează preocuparea clujenilor, și nu numai, pentru protejarea mediului înconjurător. 

Mulțumim atât organizatorilor cât și tuturor companiilor și factorilor implicați care au făcut 

posibil ca un asemenea proiect ambițios să poată fi implementat cu succes în județul nostru”, 

a transmis Alin Tișe, liderul CJ Cluj. 

Laura Găină, președinte Asociația Nature O’clock: „Ne bucură succesul de care a avut parte 

această acțiune și intenționăm să o permanentizăm, derulând-o anual. Mulțumim, încă o dată, 

de sprijin, tuturor celor care s-au alăturat demersului nostru.” 

Evenimentul a beneficiat de asistența de specialitate a Serviciului Public Salvamont-

Salvaspeo de sub autoritatea forului administrativ județean și a avut, de asemenea, ca 

parteneri pe: Bosch România, Cesarom, DEEP SERV, Kortina, Decathlon România, 

Romsilva - Direcția Silvică Cluj, Royal School in Transylvania, Primaria Măguri-Răcătău. 

 

 

SERVUS CLUJ 
Acțiune de împădurire la Măguri-Răcătău: 250 de voluntari au plantat mii 

de puieți! 
https://www.servuscluj.ro/actiune-de-impadurire-la-maguri-racatau-250-de-voluntari-au-

plantat-mii-de-puieti/ 

 

Consiliul Județean Cluj în parteneriat cu Asociația ”Nature O’Clock” au organizat în weekend-

ul trecut o acțiune amplă de împădurire în comuna clujeană Măguri-Răcătau în cadrul căreiaau 

participat 250 de voluntari la plantarea a 3000 de puieți de brad pe un hectar de teren. 

”Numărul semnificativ de persoane care au răspuns afirmativ la această inițiativă ne 
demonstrează preocuparea clujenilor, și nu numai, pentru protejarea mediului înconjurător. 

https://www.servuscluj.ro/actiune-de-impadurire-la-maguri-racatau-250-de-voluntari-au-plantat-mii-de-puieti/
https://www.servuscluj.ro/actiune-de-impadurire-la-maguri-racatau-250-de-voluntari-au-plantat-mii-de-puieti/
https://www.servuscluj.ro/wp-content/uploads/2022/05/clock-2.jpg


Mulțumim atât organizatorilor cât și tuturor companiilor și factorilor implicați care au făcut 

posibil ca un asemenea proiect ambițios să poată fi implementat cu succes în județul nostru.” a 

transmis Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj-Napoca. 

Totodată, președintele asociației respective a anunțat că își dorește să permanentizeze această 

acțiune în regim anual fiind mulțumită de succesul avut. 

Galerie foto: 

  

  

  

  



  

  
 

 

CLUJ NEWS 
Acțiune de împădurire la Măguri-Răcătău 

https://cluj.transilvania-tv.ro/actiune-de-impadurire-la-maguri-racatau/ 

 
 

Activitatea de împădurire organizată în zona Măguri-Răcătău sâmbătă, 14 mai, de Asociația 

Nature O’clock și cu sprijinul Consiliului Județean Cluj, s-a bucurat de un real succes. 

Cu acest prilej, cei 250 de voluntari care au luat parte la acțiune au reușit să planteze 

aproximativ 3000 de puieți de molid, pe o suprafață de un hectar de teren. 

 

 

https://cluj.transilvania-tv.ro/actiune-de-impadurire-la-maguri-racatau/


„Numărul semnificativ de persoane care au răspuns afirmativ la această inițiativă ne 

demonstrează preocuparea clujenilor, și nu numai, pentru protejarea mediului înconjurător. 

Mulțumim atât organizatorilor cât și tuturor companiilor și factorilor implicați care au făcut 

posibil ca un asemenea proiect ambițios să poată fi implementat cu succes în județul nostru”, 

a transmis Alin Tișe, liderul CJ Cluj. 

Laura Găină, președinte Asociația Nature O’clock: „Ne bucură succesul de care a avut parte 

această acțiune și intenționăm să o permanentizăm, derulând-o anual. Mulțumim, încă o dată, 

de sprijin, tuturor celor care s-au alăturat demersului nostru.” 

Evenimentul a beneficiat de asistența de specialitate a Serviciului Public Salvamont-

Salvaspeo de sub autoritatea forului administrativ județean și a avut, de asemenea, ca 

parteneri pe: Bosch România, Cesarom, DEEP SERV, Kortina, Decathlon România, 

Romsilva - Direcția Silvică Cluj, Royal School in Transylvania, Primaria Măguri-Răcătău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISTA PRESEI 

Marti, 17.05.2022 

 

CLUJ.MEDIA 
Acțiunea de împădurire de la Măguri-Răcătău, un real success 

https://cluj.media/actiunea-de-impadurire-de-la-maguri-racatau-un-real-succes/ 

 

16 mai 2022 / Știri din județul Cluj / By Antoanela Vasilica Sandu  

Activitatea de împădurire organizată în zona Măguri-Răcătău sâmbătă, 14 mai, de Asociația 

Nature O’clock și cu sprijinul Consiliului Județean Cluj, s-a bucurat de un real succes. 

 
Cu acest prilej, cei 250 de voluntari care au luat parte la acțiune au reușit să planteze 

aproximativ 3.000 de puieți de molid, pe o suprafață de un hectar de teren. 

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: Numărul semnificativ de persoane care au 

răspuns afirmativ la această inițiativă ne demonstrează preocuparea clujenilor, și nu numai, 

pentru protejarea mediului înconjurător. Mulțumim atât organizatorilor cât și tuturor 

companiilor și factorilor implicați care au făcut posibil ca un asemenea proiect ambițios să 

poată fi implementat cu succes în județul nostru. 

Laura Găină, președinte Asociația Nature O’clock: Ne bucură succesul de care a avut parte 

această acțiune și intenționăm să o permanentizăm, derulând-o anual. Mulțumim, încă o dată, 

de sprijin, tuturor celor care s-au alăturat demersului nostru. 

Evenimentul a beneficiat de asistența de specialitate a Serviciului Public Salvamont-Salvaspeo 

de sub autoritatea forului administrativ județean și a avut, de asemenea, ca parteneri pe: Bosch 

România, Cesarom, DEEP SERV, Kortina, Decathlon România, Romsilva – Direcția Silvică 

Cluj, Royal School in Transylvania, Primaria Măguri-Răcătău. 

https://cluj.media/actiunea-de-impadurire-de-la-maguri-racatau-un-real-succes/
https://cluj.media/stiri/
https://cluj.media/author/anto/
https://i0.wp.com/cluj.media/wp-content/uploads/2022/05/actiunea-de-impadurire-de-la-maguri-racatau-un-real-succes.jpg?ssl=1


 

MEDIA 9 
FOTO. Ne-am făcut un rău tăind pădurile „la ras”. Acum încercăm să-l 

îndreptăm 
https://media9.ro/foto-ne-am-facut-un-rau-taind-padurile-la-ras-acum-incercam-sa-l-

indreptam/ 

 

Autor  admin   în  Stiri     22 ore în urmã  

 

 
Aproximativ 250 de voluntari au plantat, în acest weekend, în jur de 3.000 de puieți de 

molid, pe o suprafață de un hectar de teren în localitatea Măguri-Răcătău. 

 

https://media9.ro/foto-ne-am-facut-un-rau-taind-padurile-la-ras-acum-incercam-sa-l-indreptam/
https://media9.ro/foto-ne-am-facut-un-rau-taind-padurile-la-ras-acum-incercam-sa-l-indreptam/
https://media9.ro/foto-ne-am-facut-un-rau-taind-padurile-la-ras-acum-incercam-sa-l-indreptam/
https://media9.ro/foto-ne-am-facut-un-rau-taind-padurile-la-ras-acum-incercam-sa-l-indreptam/
https://media9.ro/categorie/stiri/
https://media9.ro/foto-ne-am-facut-un-rau-taind-padurile-la-ras-acum-incercam-sa-l-indreptam/


Numărul semnificativ de persoane care au răspuns afirmativ la această inițiativă ne 

demonstrează preocuparea clujenilor, și nu numai, pentru protejarea mediului înconjurător. 

Mulțumim atât organizatorilor, cât și tuturor companiilor și factorilor implicați care au făcut 

posibil ca un asemenea proiect ambițios să poată fi implementat cu succes în județul nostru”, 

a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. 

 
„Ne bucură succesul de care a avut parte această acțiune și intenționăm să o permanentizăm, 

derulând-o anual. Mulțumim, încă o dată, de sprijin, tuturor celor care s-au alăturat 

demersului nostru”, a spus, la rândul său, Laura Găină, președinte Asociația Nature O’clock. 

 
Potrivit unui comunicat al CJ Cluj, evenimentul a beneficiat de asistența de specialitate a 

Serviciului Public Salvamont-Salvaspeo. De asemenea, a avut ca parteneri pe: Bosch România, 

Cesarom, DEEP SERV, Kortina, Decathlon România, Romsilva – Direcția Silvică Cluj, Royal 

School in Transylvania, Primăria Măguri-Răcătău. 

Foto: Consiliul Județean Cluj 

 

FOAIA TRANSILVANA 
Acțiunea de împădurire de la Măguri Răcătău, un succes. Au fost plantați 

peste 3000 de puieți 
https://foaiatransilvana.ro/actiunea-de-impadurire-de-la-maguri-racatau-un-succes-au-fost-

plantati-peste-3000-de-puieti/ 

https://foaiatransilvana.ro/actiunea-de-impadurire-de-la-maguri-racatau-un-succes-au-fost-plantati-peste-3000-de-puieti/
https://foaiatransilvana.ro/actiunea-de-impadurire-de-la-maguri-racatau-un-succes-au-fost-plantati-peste-3000-de-puieti/


 

16 mai 2022 3:37 pm  

 

Acțiunea de împădurire din Măguri-Răcătău de sâmbătă, 14 mai, organizată de Asociația 

Nature O’Clock și cu sprijinul Consiliului Județean Cluj, s-a bucurat de un real succes în 

rândul clujenilor. 

 
Astfel, au participat 250 de voluntari la acțiune, care au reușit să planteze aproximativ 3000 de 

puieți de molid, pe o suprafață de un hectar de teren. 

„Numărul semnificativ de persoane care au răspuns afirmativ la această inițiativă ne 

demonstrează preocuparea clujenilor, și nu numai, pentru protejarea mediului înconjurător. 

Mulțumim atât organizatorilor cât și tuturor companiilor și factorilor implicați care au făcut 

posibil ca un asemenea proiect ambițios să poată fi implementat cu succes în județul nostru„, 

a transmis Alin Tișe, președinte CJ Cluj. 

Laura Găină, președinte Asociația Nature O’clock: „Ne bucură succesul de care a avut parte 

această acțiune și intenționăm să o permanentizăm, derulând-o anual. Mulțumim, încă o dată, 

de sprijin, tuturor celor care s-au alăturat demersului nostru.” 

Evenimentul a beneficiat de asistența de specialitate a Serviciului Public Salvamont-Salvaspeo 

de sub autoritatea forului administrativ județean și a avut, de asemenea, ca parteneri pe: Bosch 

România, Cesarom, DEEP SERV, Kortina, Decathlon România, Romsilva – Direcția Silvică 

Cluj, Royal School in Transylvania, Primaria Măguri-Răcătău. 

 



 
 

 

APUSENI INFO 
Acțiunea de împădurire de la Măguri-Răcătău, un real succes: 3000 de 

puieți de molid au fost plantați 
https://apuseni.info/2022/05/16/actiunea-de-impadurire-de-la-maguri-racatau-un-real-succes/ 

 

16 mai 2022 Gabriel R.  

 
Activitatea de împădurire organizată în zona Măguri-Răcătău sâmbătă, 14 mai, de Asociația 

Nature O’clock și cu sprijinul Consiliului Județean Cluj, s-a bucurat de un real succes. 

Cu acest prilej, cei 250 de voluntari care au luat parte la acțiune au reușit să planteze 

aproximativ 3000 de puieți de molid, pe o suprafață de un hectar de teren. 

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Numărul semnificativ de persoane care au 

răspuns afirmativ la această inițiativă ne demonstrează preocuparea clujenilor, și nu numai, 

pentru protejarea mediului înconjurător. Mulțumim atât organizatorilor cât și tuturor 

companiilor și factorilor implicați care au făcut posibil ca un asemenea proiect ambițios să 

poată fi implementat cu succes în județul nostru.” 

https://apuseni.info/2022/05/16/actiunea-de-impadurire-de-la-maguri-racatau-un-real-succes/
https://apuseni.info/author/gabriel/


Laura Găină, președinte Asociația Nature O’clock: „Ne bucură succesul de care a avut parte 

această acțiune și intenționăm să o permanentizăm, derulând-o anual. Mulțumim, încă o dată, 

de sprijin, tuturor celor care s-au alăturat demersului nostru.” 

Evenimentul a beneficiat de asistența de specialitate a Serviciului Public Salvamont-Salvaspeo 

de sub autoritatea forului administrativ județean și a avut, de asemenea, ca parteneri pe: Bosch 

România, Cesarom, DEEP SERV, Kortina, Decathlon România, Romsilva – Direcția Silvică 

Cluj, Royal School in Transylvania, Primaria Măguri-Răcătău. 

 
 

I LOVE YOU CLUJ 
Acțiunea de împădurire de la Măguri-Răcătău, un real succes. Au fost 

plantați peste 3.000 de puieți 
https://iloveyoucluj.ro/eveniment/actiunea-de-impadurire-de-la-maguri-racatau-un-real-

succes-au-fost-plantati-peste-3-000-de-puieti/14277 

19 hours ago  

May 16, 2022  

Stefania Heinz  

 
Activitatea de împădurire organizată în zona Măguri-Răcătău sâmbătă, 14 mai, de Asociația 

Nature O’clock și cu sprijinul Consiliului Județean Cluj, s-a bucurat de un real succes. 

https://iloveyoucluj.ro/eveniment/actiunea-de-impadurire-de-la-maguri-racatau-un-real-succes-au-fost-plantati-peste-3-000-de-puieti/14277
https://iloveyoucluj.ro/eveniment/actiunea-de-impadurire-de-la-maguri-racatau-un-real-succes-au-fost-plantati-peste-3-000-de-puieti/14277
https://iloveyoucluj.ro/author/clujautor6


Cu acest prilej, cei 250 de voluntari care au luat parte la acțiune au reușit să planteze 

aproximativ 3000 de puieți de molid, pe o suprafață de un hectar de teren. 

„Numărul semnificativ de persoane care au răspuns afirmativ la această inițiativă ne 

demonstrează preocuparea clujenilor, și nu numai, pentru protejarea mediului înconjurător. 

Mulțumim atât organizatorilor cât și tuturor companiilor și factorilor implicați care au făcut 

posibil ca un asemenea proiect ambițios să poată fi implementat cu succes în județul nostru”, a 

transmis Alin Tișe, liderul CJ Cluj. 

Laura Găină, președinte Asociația Nature O’clock: „Ne bucură succesul de care a avut parte 

această acțiune și intenționăm să o permanentizăm, derulând-o anual. Mulțumim, încă o dată, 

de sprijin, tuturor celor care s-au alăturat demersului nostru.” 

Evenimentul a beneficiat de asistența de specialitate a Serviciului Public Salvamont-Salvaspeo 

de sub autoritatea forului administrativ județean și a avut, de asemenea, ca parteneri pe: Bosch 

România, Cesarom, DEEP SERV, Kortina, Decathlon România, Romsilva – Direcția Silvică 

Cluj, Royal School in Transylvania, Primaria Măguri-Răcătău. 

 

CLUJ TODAY 

Un hectar de teren a fost împădurit cu circa 3 000 de puieți la Măguri-
Răcătău 

https://clujtoday.ro/un-hectar-de-teren-a-fost-impadurit-cu-circa-3-000-de-puieti-la-maguri-
racatau/ 

17 mai 2022 mihaela.ursan 

 
Activitatea de împădurire organizată în zona Măguri-Răcătău sâmbătă, 14 mai 2022, de 
către Asociația Nature O’clock și cu sprijinul Consiliului Județean (CJ) Cluj, s-a bucurat 
de un real succes. 

Cu acest prilej, cei 250 de voluntari care au luat parte la acțiune au reușit să planteze 
aproximativ 3000 de puieți de molid, pe o suprafață de un hectar de teren. 

https://clujtoday.ro/un-hectar-de-teren-a-fost-impadurit-cu-circa-3-000-de-puieti-la-maguri-racatau/
https://clujtoday.ro/un-hectar-de-teren-a-fost-impadurit-cu-circa-3-000-de-puieti-la-maguri-racatau/
https://clujtoday.ro/un-hectar-de-teren-a-fost-impadurit-cu-circa-3-000-de-puieti-la-maguri-racatau/
https://clujtoday.ro/author/mihaela-ursan/


„𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝑝𝑝𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠 𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝑝𝑝𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁 
𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑁𝑁𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝑁𝑁𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁, 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠, 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠 
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑐𝑐𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝑝𝑝𝑁𝑁. 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑜𝑜𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑁𝑁𝑠𝑠𝑝𝑝𝑁𝑁𝑠𝑠𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑠𝑠 
𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑁𝑁𝑠𝑠𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠 𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑠𝑠 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑁𝑁 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁𝑠𝑠�̆�𝑁 
𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠 ̂𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁” susține președintele CJ Cluj, Alin Tișe. 
„𝑁𝑁𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠 𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑁𝑁 ̆𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑁𝑁 𝑝𝑝 
𝑝𝑝𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑁𝑁𝑁𝑁, 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝑑𝑑-𝑝𝑝 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁. 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝑁𝑁, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁 ̆ 𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑁𝑁𝑠𝑠𝑁𝑁, 𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑁𝑁𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁 
𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠 𝑠𝑠-𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁” a precizat și președintele Asociației Nature 
O’Clock, Laura Gaina. 
Evenimentul a beneficiat de asistența de specialitate a Serviciului Public Salvamont-Salvaspeo 
de sub autoritatea forului administrativ județean și a avut, de asemenea, ca parteneri pe: Bosch 
România, Cesarom, DEEP SERV, Kortina, Decathlon România, Romsilva – Direcția Silvică 
Cluj, Royal School in Transylvania, Primaria Măguri-Răcătău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISTA PRESEI 

Miercuri, 18.05.2022 
 

TURDA INFO 
Acțiunea de împădurire de la Măguri-Răcătău, un real succes 

https://www.turdainfo.ro/index.php/turda-96332/23381-actiunea-de-impadurire-de-la-maguri-

racatau-un-real-succes 

 
Activitatea de împădurire organizată în zona Măguri-Răcătău sâmbătă, 14 mai, de Asociația 

Nature O’clock și cu sprijinul Consiliului Județean Cluj, s-a bucurat de un real succes.

 
          Cu acest prilej, cei 250 de voluntari care au luat parte la acțiune au reușit să planteze 

aproximativ 3000 de puieți de molid, pe o suprafață de un hectar de teren. 

          Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Numărul semnificativ de persoane 

care au răspuns afirmativ la această inițiativă ne demonstrează preocuparea clujenilor, și nu 

numai, pentru protejarea mediului înconjurător. Mulțumim atât organizatorilor cât și tuturor 

companiilor și factorilor implicați care au făcut posibil ca un asemenea proiect ambițios să 

poată fi implementat cu succes în județul nostru.” 

Laura Găină, președinte Asociația Nature O’clock: „Ne bucură succesul de care a avut 

parte această acțiune și intenționăm să o permanentizăm, derulând-o anual. Mulțumim, încă o 

dată, de sprijin, tuturor celor care s-au alăturat demersului nostru.” 

https://www.turdainfo.ro/index.php/turda-96332/23381-actiunea-de-impadurire-de-la-maguri-racatau-un-real-succes
https://www.turdainfo.ro/index.php/turda-96332/23381-actiunea-de-impadurire-de-la-maguri-racatau-un-real-succes
https://www.turdainfo.ro/index.php/turda-96332/23381-actiunea-de-impadurire-de-la-maguri-racatau-un-real-succes
https://www.turdainfo.ro/index.php/turda-96332/23381-actiunea-de-impadurire-de-la-maguri-racatau-un-real-succes


            Evenimentul a beneficiat de asistența de specialitate a Serviciului Public Salvamont-Salvaspeo 
de sub autoritatea forului administrativ județean și a avut, de asemenea, ca parteneri pe: Bosch 
România, Cesarom, DEEP SERV, Kortina, Decathlon România, Romsilva - Direcția Silvică Cluj, Royal 
School in Transylvania, Primaria Măguri-Răcătău 
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