Cluj-Napoca











Istoria orașului
Începe acum 2000 de ani, ca
așezare dacică, sub numele de
Napuca
Romanii cuceresc Dacia, iar
Napuca se dezvoltă din vicus în
Municipium Aelium Hadrianum
Napoca
Pe la anul 200 d.Hr. Napoca era
menționată sub numele de
Coloniae Aurelia Napoca
După retragerea administrației
romane, în 271, Napoca decade:
vin migrațiile și se apropie Evul
Mediu

De la Napoca la Cluj








1213 – cetate atestată
documentar sub numele de
Castrum Clus (Clusa – loc
închis)
19 aug. 1316, regele Carol
Robert de Anjou acordă orașului
Cluj statutul de civitas, iar
locuitorilor săi privilegii
administrative și comerciale
Orașul Cluj era locuit de
maghiari și sași, în mare parte
comercianți și meșteșugari,
românii fiind excluși din oraș
De aici și denumirile medievale
ale orașului: Claudiopolis,
Kolozsvár, Klausenburg



Clujul medieval era apărat de ziduri
și turnuri din piatră, șanțuri cu
apă,iar breslele meșteșugărești le
apărau




În secolele XVI-XVII, existau 20 de
turnuri și porți de intrare în oraș,
care și-au dovedit utilitatea de-a
lungul istoriei Clujului




după 1850, mare parte din aceste
ziduri și turnuri au fost demolate,
astăzi existând doar câteva în
picioare, ca obiective turistice

În epoca modernă


-după 1800 se construiește un teatru,
apar ziare și reviste, se deschide
prima baie publică modernă, iar
principalele străzi ale orașului sunt
pietruite




- în 1827, de Anul Nou - inaugurarea
iluminatului public, iar apoi a primului
parc public







- 1803 – prima biserică românească
din Cluj, de rit greco-catolic

Clujul contemporan




Sec. XX aduce și pentru clujeni
trecerea prin două războaie
mondiale, dar și prin regimul
comunist românesc









În timpul revoluției române din
Dec. 1989, la Cluj au fost uciși
30 de protestari în Piața
Libertății, azi Piața Unirii

În zilele noastre






Astăzi, Cluj-Napoca (numele antic
adăugat în 1974) are un bun
renume între orașele României:
modern, cu un nivel de viață bun,
axat pe multiculturalism, cu o
bogată activitate culturală,
artistică și educativă:
-aici se află 6 universități publice,
între care Universitatea BabeșBolyai este cea mai mare, și altele
private
- acestea susțin sectorul
economic al orașului, între care
cel de IT este printre cele mai
importante





Pe lângă universități, orașul
numără:








- zeci de licee și școli,
-institute de cercetare,
-teatre, muzee și biblioteci,
-construcții medievale, din
secolele 14-15 și multe altele




-2 echipe de fotbal și 2 arene
sportive moderne (CFR Cluj și U
Cluj)







-2 săli sportive polivalente, mai
multe baze sportive publice, unde
se organizează evenimente
sportive, artistice și culturale de
anvergură internațională





Dintre acestea, două sunt destul
de cunoscute și în afara României:
- TIFF (Transilvania International
Film Festival) organizat anual, în
mai-iunie, cu invitați de onoare a
unor mari actori, regizori români și
straăini (în 2009 invitată de onoare
a fost Claudia Cardinale)






Untold Festival, organizat la
începutul lunii august, atrage zeci
de mii de tineri din toată Europa și
chiar și din țări ca Australia și
Canada





Între instituțiile cunoscute în
orașul Cluj-Napoca se află și
LiceulTeoretic
„Nicolae
Bălcescu” , a cărui existență
începe în anul 1870






Așezarea în centrul orașului, dar
mai ales resursa umană bine
pregătită, îl fac foarte atractiv
printre tinerii care vor să facă
trecerea spre nivelul universitar
de educație










Oferta educațională a LTNB se
bazează pe un Curriculum
național
Disciplinele sunt comune în
clasele de gimnaziu, dar la liceu,
ele diferă, în funcție de profilul
ales:
- Științe
- Matematică-Informatică
- Filogie







Pentru fiecare tip de specializare,
LTNB alocă 1-2 clase, funcție de
cerere, cu efective de până în 30
de elevi
-fiecare clasă este condusă de
un profesor-diriginte





