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Prezentarea ora&#537;ului
www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2&viewCat=173&viewItem=435
CERNAUTI
Regiunea Cernauti/ Ucraina
www.city.cv.ua

,
www.chernivtsy.eu

Data înfratirii:
24 aprilie 2010 - Întelegere de cooperare
Despre oras
Populatie:
Suprafata:
Situare geografica:
25o 56&rsquo; 0½ E

263.287 locuitori &ndash; (în 2014), respectiv 723.100 locuitori
în zona metropolitana
153 km2
48o 18&rsquo; 0½ N

Cernauti altadata

Dovezile arheologice descoperite in zona din jurul orasului Cernauti arata existenta unei asezari înca din
perioada neolitica. Artefactele gasite în oras acopera o mare perioada si diversitate istorica fiind legate fie de
epoca bronzului, fie de triburile slave din secolele II &ndash; V, ori populatia tiveriana a secolelor IX-XI. O
asezare fortificata aflata pe malul stâng al Prutului, la nord-est, dateaza din timpul Principatului Galic si se
crede ca a fost construita de printul Yaroslav Osmomysl. Legendele vorbesc despre cetatea&ndash;fortareata
numita Chern, sau Orasul Negru, datorita stejarului si pamântului negru din care îi erau construite zidurile.
Cetatea a fost distrusa în timpul invaziei mongole din 1259. Si totusi, anumite parti din cetate au ramas
folosite pâna în secolul al XVII-lea. Urmatoarele asezari s-au înaltat pe malul drept al Prutului, mai strategic
pozitionate. În 1325, regele Poloniei a cucerit Galicia, intrând în contact cu gruparile feudale ale valahilor din
regiune. Din acea perioada dateaza cetatile Tetina, Hotin si cetatea de pe râul Kolachin. Între 1359 si 1775,
orasul si imprejurimile sale au facut parte din Principatul Moldovei. Numele Cernauti este atestat într-un
document din 1408, al lui Alexandru cel Bun. În sursele otomane, era numit Cernovi.
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În 1775, o zecime din teritoriul Moldovei a fost anexata Imperiului Austriac si zona a inceput sa fie cunoscuta
drept Bucovina. Capitala acesteia era Cernauti. Orasul a primit &bdquo;drepturile magdeburgice&rdquo; si
din 1778, a intrat într-o perioada înfloritoare, marcata de dezvoltare, economica, mestesugareasca si
comerciala.
În secolele XIX si XX, Cernauti a devenit un centru al miscarilor nationale atât ale românilor, cât si ale
ucrainienilor. Când Austro-Ungaria s-a dizolvat în 1918, orasul si regiunea au devenit parte a României. În
1930, orasul avea o populatie de 112.400 de locuitori: români, evrei, germani, ucraineni, polonezi, s.a. Era
unul dintre cele 5 centre universitare ale României interbelice.
În 1940, zona a fost ocupata de Armata Rosie si anexata Ucrainei Sovietice. Elita orasului s-a refugiat în
România. În 1941, orasul a fost recâstigat de România cu ocazia atacului Axei contra Uniunii Sovietice, în
timpul celui de al doilea razboi mondial; iar în 1944, a revenit Uniunii Sovietice si orasul a devenit predominat
unul al ucrainenilor. Începând cu 1991, Cernauti a facut parte din Ucraina independenta.

Cernauti în prezent

Astazi, Cernauti este un centru cultural important al vestului Ucrainei si totodata, unul dintre centrele
educationale majore ale acestei tari. Orasul are o mostenire arhitecturala remarcabila, cu multe cladiri istorice
în stiluri precum secession, neoclasic, gotic târziu si chiar arhitectura bizantina si cubism. Printre cele mai
pretioase monumente arhitecturale din Cernauti sunt cladirile care gazduiesc Universitatea de Stat din
Cernauti, proiecte ale arhitectului ceh Josef Hlavka, din 1875. Initial, erau resedinta Mitropoliei Bucovinei
&ndash; arhitectura în stil roman si bizantin, înfrumusetata cu motive folclorice ucrainene, cum sunt
acoperisurile cu motive geometrice specifice tesaturilor traditionale. Frumusetea orasului i-a câstigat renumele
de &bdquo;Mica Viena&rdquo; sau &bdquo;Alexandria Europei&rdquo;. Cernauti este împartit în trei zone
administrative: Raionul Pershotravnevyi, Raionul Sadhirskyi si Raionul Schevchenkivskyi.

Economie
:
În oras functioneaza numeroase întreprinderi, care definesc sfera principalelor sectoare industriale: industria
alimentara, industria usoara (în special productia de haine, pantofi si textile) si industria constructoare de
masini (în primul rând pentru rafinarii si agricultura).
Acestor sectoare principale li se adauga: procesarea lemnului, productia de hârtie si tiparuri, industria
chimica, a materialelor minerale si non-minerale, metalurgia si prelucrarea metalului, productia si distribuirea
energiei electrice, productia de echipamente electronice.
Întreprinderile mici sunt reprezentate de agenti economici care activeaza în urmatoarele domenii: schimburi
comerciale, productie de bunuri de consum, transporturi, servicii legale, stiintifice, s.a.
Economia orasului se bucura în prezent de eforturile de modernizare si revigorare concretizate în strategia de
dezvoltare economica si inovare sustinuta de Consiliul local al orasului. În aceeasi directie se înscriu si
politicile în domeniul turismului, menite sa reînvie faima traditionala a regiunii, prin valorificarea
potentialului recreational.
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Stiinta si educatie
:
Cernauti este un centru stiintific si educational reputat al Ucrainei. Cernauti se mândreste cu 18 institutii de
învatamânt superior: universitati, institute, colegii. În acest sens, putem aminti: Institutul de Cercetare în
Termoelectrica, Academia de Stiinte, Economie Mondiala si Internationale a Ucrainei, Institutul de Medicina
si Ecologie al Ministerului Sanatatii, Universitatea Nationala Cernauti, Academia Medicala Bucovynska,
Institutul de Comert si Economie, Institutul de Economie si Drept si altele.
Departamentul Educatiei asigura functiile de organizare si control în ceea ce priveste politica de stat în
educatie, în special conformitatea cu standardele nationale, pastrarea si dezvoltarea retelelor educationale si
cresterea nivelului de educatie, în 46 de scoli de limba ucraineana, 4 licee de limba româna, 2 de limba rusa si
un gimnaziu cu predare atât în ucraineana cât si în rusa.
Pe lânga acestea, exista 5 gimnazii, 3 licee, 3 scoli de sport, un Centru municipal pentru activitati stiintifice si
tehnologice creative, un Club al tinerilor tehnicieni, Scoala Duminicala în limba germana si cea în limba
poloneza.
Cultura
:
Orasul are o multitudine de atractii culturale: Teatrul Dramatic Cernauti, Universitatea Cernauti, Societatea
Regionala Filarmonica, Sala de Orga si Muzica de Camera, Palatul Central de Cultura sau Teatrul de papusi
atrag amatorii de evenimente culturale. Multe personalitati istorice importante s-au nascut în oras, printre care
scriitorii Paul Celan si Selma Meerbaum-Eisinger, artistul Oskar Laske. Multi altii au trait sau lucrat la
Cernauti: poetul national român Mihai Eminescu, poetul national al Ucrainei Ivan Franko, Aharon Applefeld,
Eudoxiu Hurmuzachi, Aron Pumnul, Gala Galaction, Leonid Kravchuk, primul presedinte al Ucrainei, Ion
Nistor, Joseph Schumpeter, Nikolai Vavilov, Abraham Goldfaden, Avigor Arikha, actrita idis Sidi Tal, si nu în
ultimul rând, compozitorul român Ciprian Porumbescu.
Sport
:
Printre cele mai populare sporturi practicate la Cernauti sunt: judo, hochei, karate, culturism, tirul cu arcul.
Echipele de baseball, hochei si fotbal participa la campionatele nationale ale Ucrainei.
Orasul are un numar mare de facilitati pentru sporturi, incluzând 5 stadioane, 186 de terenuri de sport, doua
complexuri pentru tenis, 11 terenuri de fotbal, 5 patinoare, 21 de galerii de tir, 3 piscine, 69 de sali de sport si
altele.
Cernauti a gazduit de mai multe ori Grand Prix-ul Ucrainean Sidecarcross.
Timp liber
:
Orasul se mândreste si cu mai multe muzee, precum Muzeul de Folclor, Istorie si Economie Locala, Muzeul
de Arte, Muzeul Diasporei Bucovinene, Muzeul Arhitecturii Folclorice, Muzeul Memorial al Scriitorilor. Pe
lânga toate acestea, în Cernauti sunt cinci sali de cinema, peste patruzeci de librarii, un Palat Central al
Culturii, patru scoli de muzica, o scoala de arte, parcuri recreationale.
Transport
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:
Orasul este un important nod de cale ferata si un punct de întâlnire pentru autostrada si drumurile nationale
care strabat regiunea. De asemenea, Cernauti are si un aeroport international.
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