
Oraşul Cernăuţi - Ucraina 
 

Regiunea Cernăuţi este situată în zona Munţilor Carpaţi din sud-vestul Ucrainei. Creată la data de 7 

august 1940 în urma alipirii părţii de nord a Bucovinei cu ţinutul Herţa şi cu cea mai mare parte a judeţului 

Hotin (Khotyn) din Basarabia, regiunea Cernăuţiului ocupă interfluviul Prut-Nistru şi se învecinează cu 

regiunile Ivano-Francovsc, Ternopil, Hmelniţchi şi Viniţa din Ucraina, cu Republica Moldova şi cu judeţele 

Suceava, Botoşani şi Maramureş din România. 

Populaţia regiunii se cifrează la cca. 920.000 de locuitori din care 

majoritatea se află concentrată în mediul rural (peste 55%) iar, suprafaţa ei 

este 8.097 kmp (1,3% din 

suprafaţa statului ucrainean) 

împărţită administrativ-teritorial 

pe 11 raioane şi cu capitala 

regională în oraşul Cernăuţi – 

oraş înfrăţit cu municipiul 

Suceava (capitală a judeţului cu 

acelaşi nume). Prima atestare documentară a oraşului Cernăuţi a 

datează din perioada Domnitorului Moldovei – Alexandru cel Bun iar, mai târziu, oraşul devine un puternic 

centru universitar austro-ungar şi capitală a Ducatului Bucovina. Odată cu anul 1918, Cernăuţiul devine 

parte integrantă a României iar, ulterior anului 1940, capitala de azi a regiunii ucrainene cu acelaşi nume 

devine parte integrantă a Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice până la destrămarea acesteia când intră 

sub teritoriul Ucrainei. 

Populaţia oraşului se cifrează la circa 250.000 de locuitori 

iar, suprafaţa oraş capitală a regiunii ucrainene cu aceeaşi denumire 

este de 150 kmp.  

 



De menţionat este faptul că, din 1999, în oraşul Cernăuţi, a luat fiinţă şi funcţionează un Consulat al 

României în Ucraina. 

Distanţa de la municipiul Suceava până la oraşul Cernăuţi se cifrează la circa 234 km iar, clima şi 

fusul orar sunt asemănătoare cu cele ale municipiului nostru.  

Acordul de înfrăţire între cele două oraşe fost parafat în luna noiembrie a anului 2003. 

 
 

 

Date de contact:                      

Primăria oraşului Cernăuţi 
www.city.cv.ua  

 

CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI 
CERNĂUŢI 

Adresa: str. Skilna nr. 16.  
Tel.: 8 0372 54-54-34; 54-54-40 (relaţii vize); 54-54-64 (relaţii vize); 54-54-45;  

fax: 8 0372 54-54-24; 54-54-45. 
http://www.konsulro-cernauti.cv.ukrtel.net 

http://www.city.cv.ua/
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