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O abordare inovatoare pentru promovarea patrimoniului cultural/natural 
în regiunea transfrontalieră Bulgaria-România, еMS ROBG-419 

 
Comunicat de presă 

 

Proiecții 3D în municipiul Gorna Oryahovitsa 
16.10.2019 

 
1. Informații generale despre proiect: 
 

Program: Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg V-A România-Bulgaria 
2014-2020”. 

Axa prioritară: 2 – Regiunea verde 

Obiectiv specific: 2.1. Îmbunătățirea conservării și utilizării durabile a patrimoniului 
natural, a resurselor și a patrimoniului cultural 

№ a proiectului: ROBG-419 

Denumirea proiectului: Metoda inovatoare de promovare a patrimoniului cultural și natural în 
zona transfrontalieră 

Obiectivul principal al 
proiectului: 

Proiectul își propune să crească competitivitatea localităților Gorna 
Oryahovitsa și Rosiori de Vede și să facă cele două orașe mai atractive 
pentru turiștii din regiunea transfrontalieră. În plus, un alt obiectiv este 
conservarea și promovarea patrimoniului istoric și cultural al zonei. 

Rezultate așteptate: Punerea în aplicare a programului: 1 o strategie comună de valorificare 
a patrimoniului cultural și natural prin refacerea și promovarea acestuia 
în scopuri economice durabile; 2 produse turistice integrate create; 
10000 vizite la site-urile de patrimoniu cultural și natural 
Rezultatele programului: 1000 de șederi peste noapte în regiunea 
transfrontalieră 

Durata proiectului: 11.09.2018  – 10.09.2020 (24 luni) 

Partenerii proiectului:  

Partener principal: Municipiul Gorna Oryahovitsa, Regiunea Veliko Tarnovo, Bulgaria 

Partener 2: Municipiul Rosiorii de Vede, județul Teleorman, România 

Acord de finanțare: №99022/31.08.2018 

Finanțare:  

Buget total 1 427 918.76 EUR 

Co-finanțare din 
partea FEDR: 

1 213 730.94 EUR 

Cofinanțare de la 
bugetele de stat ale 
Bulgariei și României 

185 615.18 EUR 

Contribuția proprie a 
beneficiarilor 

28 572.64 EUR 
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2. Progrese privind implementarea proiectului: 
  
În ceea ce privește beneficiarul Lider - Municipalitatea Gorna Oryahovitsa: 

 În septembrie 2019 a avut loc un spectacol de cartografiere 3D în municipiul Gorna 
Oryahovitsa. Proiectiile au fost efectuate la ora 21:00 pe 21 și 22 septembrie 2019 cu 
ocazia împlinirii a 111 ani de la declararea Independenței Bulgariei. 

 28-29 septembrie 2019 în Gorna Oryahovitsa a fost organizat și un spectacol de 
cartografiere 3D în legătură cu sărbătorirea celei de-a opta ediții a sărbătorilor sportului 
familial - FAMILATLON. 

Cele 8 3D videoclipuri realizate și proiectate pentru prezentarea patrimoniului cultural și istoric al 
Gornei Oryahovitsa pot fi vizionate online la următoarea adresă: 
https://www.youtube.com/watch?v=GsATZtFPmZU&list=PLg-WFxSQ_4WclsfUYD8uL_7xxBmE6jFzw 

 A fost finalizata cu succes Etapa nr. 2 „Dezvoltarea scenariilor și conceptul creativ pentru 
secțiunile Muzeului Virtual” din Contractul pentru crearea Muzeului Virtual din Gorna 
Oryahovitsa. În următoarele luni, voi fi realizata livrarea de echipamente specializate, 
software și crearea de conținut educațional pentru fiecare din cele 3 secțiuni ale Muzeului 
Virtual; 

  
În legatura cu Partenerul municipiul Roșiorii de Vede, Județul Teleorman, România: 

 Sunt pregătiri intense pentru următorul spectacol de cartografiere 3D din Municipiul 
Roșiorii de Vede, România. Se preconizează că spectacolul din Rosiorii de Vede va avea loc 
începând cu 07.10.2019. până la 28.10.2019 inclusiv. Proiecțiile vor fi realizate în fiecare 
seară de la ora 20:00 la adresa: Strada Oltului, nr. 2, Roșiorii de Vede, județul Teleorman, 
România. 

 Spectacolul este gratuit pentru toți vizitatorii care doresc să învețe despre patrimoniul 
cultural al municipiului Roșiorii de Vede și regiunea de frontieră România-Bulgaria. 

 Municipiul Roșiorii de Vede a inițiat o achiziție publică pentru crearea unui Muzeu  virtual. 
Muzeul Virtual este planificat să fie format din 2 secțiuni - secțiunile „proiecție” și 
„hologramă”. 
Muzeul virtual va avea o colecție de artefacte electronice și resurse de informații - practic 
tot ce poate fi digitalizat. 
Colecțiile de artefacte electronice pot include tablouri, desene, fotografii, diagrame, 
grafice, înregistrări, segmente video, articole din ziare, transcrieri de interviuri, baze de 
date digitale și o serie de alte articole care pot fi stocate pe serverul muzeului virtual.  
De asemenea, prin crearea muzeului virtual, va fi posibilă prezentarea moștenirii culturale 
și naturale într-un mediu digital tridimensional. 
În curând, va fi selectat un antreprenor și vor fi demarate activitățile pentru crearea 
Muzeului Virtual.   

 
3. Informații suplimentare:  
  Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la implementarea proiectului, vă rugăm să 
trimiteți o solicitare pentru municipiul Roșiorii de Vede pe următorul site web: 
http://www.primariarosioriidevede.ro/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=30
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