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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 Roșiorii de Vede 
04.03.2020 

 
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: O abordare inovatoare pentru promovarea patrimoniului 
cultural/natural în regiunea transfrontalieră Bulgaria-România 

Obiectivul principal al 
proiectului: 

Proiectul își propune să crească competitivitatea localităților Gorna 
Oryahovitsa și Roșiorii 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; 
10.000 vizite la site-urile de patrimoniu cultural și natural 
Rezultatele programului: 1.000 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 Roșiorii 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: 
  
 2.1. În ceea ce privește beneficiarul Lider - Municipalitatea Gorna Oryahovitsa: 
 În prezent, progresele în implementarea proiectului sunt următoarele: 
 Ultimele proiecții 3D Show Mapping din Municipiul Gorna Oryahovitsa au fost finalizate cu 
succes 
  Ultimele proiecții 3D au fost realizate la 21 și 22 septembrie 2019 cu ocazia împlinirii a 111 de 
ani de la proclamarea Independenței Bulgariei.  În perioada 28-29 septembrie 2019 de asemenea, a 
fost organizat 3D Show Mapping în Gorna Oryahovitsa, în legătură cu sărbătorirea celei de-a opta ediții 
a Sărbătoarea sportivă de familie - Familatlon.  
  Cele 8 videoclipuri 3D, realizate și proiectate pentru prezentarea patrimoniului cultural și 
istoric al orașul Gorna Oryahovitsa pot fi vizionate online la următoarele adrese: 
 
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-WFxSQ_4WchKaLLJx7K8zkbnpYPBQX6 
 
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-WFxSQ_4WclsfUYD8uL_7xxBmE6jFzw 
 

 Implementarea Contractului pentru crearea Muzeului Virtual din Gorna Oryahovitsa a 
fost finalizată cu succes.  
 
  Echipamente specializate, software și conținut educațional au fost livrate pentru fiecare din cele 3 
secțiuni ale Muzeului Virtual. O colecție de artefacte electronice și resurse informaționale va fi prezentată 
la Muzeul Virtual - practic tot ce poate fi digitalizat. Colecțiile de artefacte electronice includ picturi, 
desene, fotografii, diagrame, grafice, înregistrări, segmente video, articole din ziare, transcrieri de 
interviuri, baze de date digitale și o serie de alte elemente. De asemenea, prin crearea muzeului virtual va 
fi posibilă prezentarea moștenirii culturale și naturale într-un mediu digital tridimensional. În lunile 
următoare va avea loc deschiderea oficială a Muzeului Virtual din Gorna Oryahovitsa. 

 
  
 2.2. În legatură cu Partenerul, municipiul Roșiorii de Vede, Județul Teleorman, România: 
 A fost organizat și implementat cu succes 3D Show Mapping în Municipiul Roșiorii de Vede, 
România. 
  Spectacolul a avut loc în municipiul Roșiorii de Vede, România, din 07.10.2019. până la 
28/10/2019 inclusiv.  Spectacolul a fost gratuit pentru toți vizitatorii care doreau să ia cunoștință de 
patrimoniul cultural și istoric al municipiului Roșiorii de Vede și din regiunea transfrontalieră Bulgaria-
România. 
  Cele 4 videoclipuri 3D, realizate și proiectate pentru prezentarea patrimoniului cultural și 
istoric al orașul Roșiorii de Vede pot fi vizionate online la următoarele adrese: 
 
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-WFxSQ_4WcY-jyL4zXkln71phTpBV5Y 
 
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-WFxSQ_4WeCejV_sWx8WC1vNHwj-CEf 
 
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-WFxSQ_4WclsfUYD8uL_7xxBmE6jFzw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-WFxSQ_4WeCejV_sWx8WC1vNHwj-CEf
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Municipalitatea Roșiorii de Vede lansează implementarea Contractului pentru Muzeul Virtual 
din România. 
 
  Municipalitatea Roșiorii de Vede a semnat un contract pentru crearea unui Muzeul Virtual. Muzeul 
Virtual este planificat să fie format din 2 secțiuni - „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 picturi, 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. 
  Este de așteptat ca Muzeul Virtual din Roșiorii de Vede să fie finalizat până la jumătatea anului și 
apoi se vor desfășura activități comune ale celor două municipalități pentru integrarea și organizarea 
expozițiilor comune. 
 

Trebuie elaborat și adoptat un plan general pentru promovarea patrimoniului cultural și 
natural în Municipiul Gorna Oryahovitsa și în Municipiul Roșiorii de Vede  

 
  Municipalitatea Gorna Oryahovitsa din Bulgaria și municipiul Roșiorii de Vede din Româniă - lucrează 
la un plan comun pentru prezentarea patrimoniului cultural și istoric în regiunea transfrontalieră. 
  Conform redactorilor planului, turismul cultural este unul dintre cele mai bine dezvoltate tipuri de 
turism modern. Deși reprezintă doar o treime din totalul călătoriilor, el crește cu o rată de 15% pe an și 
acoperă tot mai multe domenii ale vieții sociale și economice. În ambele municipii - Gorna Oryahovitsa și 
Roșiorii de Vede, există premise pentru dezvoltarea turismului cultural, conform analizelor preliminare. 
Printre acești factori se numără profilul modificat al turiștilor moderni, utilizarea internetului. 

 
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 

http://www.primariarosioriidevede.ro/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=30

