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Prezentarea ora&#537;ului
www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2&viewCat=174&viewItem=436
TRUJILLO

Regiunea La Liberdad/ Peru
www.munitrujillo.gob.pe

Data înfratirii:
8 septembrie 2010 - Întelegere de cooperare
Despre oras

Populatie:
Suprafata:
Situare geografica:
8° 6&prime; 43.2½ S
79° 1&prime; 43.68½ W

788.236 de locuitori (2014), respectiv 949.498 locuitori în
zona metropolitana
1.100 km2 (zona metropolitana)
În nord-vestul Peru, la 500 km de capitala Lima

Trujillo altadata

Orasul este unul dintre primele fondate de spanioli în America si, totodata, primul oras din Peru care si-a
proclamat independenta fata de Spania, în 1820. Cinci ani mai târziu, Trujillo devine capitala temporara a
statului Peru. În 1932, este scena Revolutiei din Trujillo
: evenimentul marcheaza identitatea politica a localitatii de-a lungul celei de-a doua jumatati a secolului XX.
Trujillo în prezent

Orasul este recunoscut ca loc de nastere al sistemului judiciar peruan si leagan al libertatii în aceasta tara a
Americii Latine. Trujillo face demersuri în directia dezvoltarii sustenabile, având în vedere inclusiv actuala
tendinta a schimbarilor climatice, punând accent în strategia de dezvoltare pe protejarea mediului ambiental.
Alte puncte esentiale în dezvoltarea localitatii sunt sustenabilitatea din punct de vedere fiscal si financiar.
Siguranta publica si transportul sunt avute în vedere în cadrul proiectului &bdquo;Smart city&rdquo;, pe care
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administratia din Trujillo îl implementeaza încercând sa creeze locuitorilor un mediu de viata cât mai modern
si adaptat nevoilor actuale.
Economie:
Trujillo este un important centru economic, cel mai semnificativ din nordul Peru, si al doilea oras ca si
crestere economica din America Latina. S-a remarcat ca centru agricol, comercial si de transport, economia
manifestându-se activ pe planul urmatoarelor industrii: alimentara, textila, încaltaminte si pielarie, prelucrarea
metalelor (fabrici de zahar, fabrici de bere, fabrici de tricotaje, un cluster al manufacturilor de piele, fabricarea
de componente auto).
Produsele principale care se fabrica/cultiva în regiunea Trujillo sunt sparanghelul, orezul, trestia de zahar si
pantofii. Sparanghelul din Trujillo este un produs cunoscut international, exportat în tarile vecine, în Europa si
în SUA; zonele din jurul Trujillo se numara printre cei mai mari exportatori de sparanghel alb din lume.

Stiinta si educatie:
Al doilea oras din Peru ca numar al institutiilor de învatamânt superior, Trujillo s-a facut remarcat ca un
important centru educational. Aici se afla majoritatea universitatilor si institutelor vocationale din nordul Peru
- o universitate de stat, cinci universitati private si sapte filiale ale unor universitati de stat si private.
Universitatea Nationala din Trujillo (fondata în 1824) este una dintre cele mai importante din Peru
(specializari: medicina, farmacie si biochimie, stiinte economice, drept si stiinte politice, educatie si stiintele
comunicarii, stiinte sociale, stiinte biologice, fizica si stiinte matematice, inginerie, inginerie chimica,
infirmerie si stiinte agricole). Universitatea Privata din Nord este a doua universitate internationala din Peru.
Patrimoniu istoric:
În zona metropolitana a orasului se gasesc doua situri arheologice: monumentul pre-columbian de la Chan
Chan - cel mai mare zid de pamânt din lumea antica, declarat patrimoniu cultural UNESCO în 1986, si
&bdquo;templul Soarelui&rdquo; - cea mai mare piramida din Peru. Centrul istoric al orasului adaposteste un
valoros patrimoniu monumental, case vechi (conace coloniale) cu fatade si porti elegante si holuri interioare
bogat decorate. De remarcat sunt pietele orasului, precum si manastirile si bisericile construite în stil baroc si
rococo.
Cultura:
Supranumit &bdquo;orasul eternei primaveri&rdquo; datorita climei însorite si placute, cu temperaturi medii pe toata perioada anului, orasul mai este recunoscut si
ca o &bdquo;capitala nationala marinareasca&rdquo;.
Trujillo este totodata &bdquo;Capitala culturala a Peru&rdquo;
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, bogata în evenimente culturale de nivel national si international, cum ar fi Târgul International de Carte unul dintre cele mai importante evenimente culturale din tara, Concursul National de dans marinaresc - dans
tipic traditional al orasului, Festivalul International al Primaverii s.a.
Turism:
Aceasta latura a economiei reprezinta o industrie importanta, datorita valorosului patrimoniu arheologic si
cultural, respectiv apropierii siturilor istorice ale civilizatiilor Moche si Chimu, dar si a centrului istoric al
orasului.
Sport:
Faimoasa plaja Huanchaco, destinatie de surfing situata la nord de Trujillo, este cunoscuta de turistii si
amatorii acestui sport din lumea întreaga.
Transport:
Autostrada Pan-American leaga Trujillo de principalele orase de pe coasta. Aeroportul International
&bdquo;Capitan FAP Carlos Martinez de Pinillos&rdquo; este situat la 13 km în nord-vestul orasului, iar
localitatea beneficiaza si de transport maritim, prin portul Salaverry.
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