
 

 
 
 
Living Danube Limes este un proiect finanțat în cadrul programului transnațional Interreg 
Danube și își propune conectarea, revitalizarea, cercetarea, prezervarea și evidențierea 
fortificațiilor (limes) romane dunărene ca patrimoniu cultural transnational de mare valoare, în 
vederea creării unui viitor Traseu Cultural European.  
Proiectul Living Danube Limes reprezintă: Valorificarea patrimoniului, dezvoltarea turismului 
durabil și crearea unei rute culturale prin punerea in valoare a moștenirii comune privind 
fortificațiile romane de pe Dunăre. 
 
Obiectivele proiectului: 

• Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă conectarea întregii regiunii Dunărene prin 

moștenirea sa comună romană. Proiectul urmărește susținerea conservării prin 

înțelegerea valorii patrimoniului comun, în același timp cu respectarea diferențelor 

locale și a  particularităților și promovarea ideii că fortificațiile Romane  de la Dunăre au 

reprezentat nu doar o rețea de fortificații de frontieră, ci și o vastă zonă comercială cu o 

mobilitate dezvoltată. 

• Proiectul susține nominalizarea ca patrimoniu mondial UNESCO a întregii zone fortificate 

a Dunării, un accent deosebit punându-se pe  nominalizarea Croației, Serbiei, României și 

Bulgariei. 

• Un alt obiectiv principal al proiectului îl reprezintă constituirea bazelor pentru un viitor 

traseu cultural european care va traversa întreaga Regiune a Dunării. 

• Promovarea unui turism durabil și ecologic prin realizarea de strategii de turism create 

special pentru regiunea cu fortificații Romane a  Dunării, este un alt obiectiv principal al 

proiectului. 

 

 



 
Rezultatele proiectului: 

• Pe parcursul proiectului, va fi reconstruită  o navă romană dunăreană din secolul al IV-

lea d.Hr. prin folosirea replicilor de instrumente romane. Aceasta va naviga pe întreaga 

Dunăre în anul 2022, cu un echipaj internațional, în vederea conectării tuturor 

particularităților limesurilor Dunărene. După încheierea proiectului, nava va fi la 

dispoziția fiecărui sit pilot din cadrul proiectului timp de un an, pentru a servi drept 

atracție turistică și motivație pentru investiții ulterioare în situl pilot.  

• O aplicație ”Living Danube Limes” va fi creată pentru a găzdui un catalog arheologic și 

istoric al Regiunii Dunării cuprinzător și ușor de accesat, care va combina date din 

inițiativele precedente cu datele noi colectate prin activitățile de cercetare desfășurate 

în cadrul proiectului ”Living Danube Limes”. 

• Reconstrucții în realitate virtuală sau augmentată ale unor infrastructuri originale ale 

fortificațiilor romane vor fi create din datele obținute ca urmare a prospecțiilor geofizice 

de la sit-urile pilot ale proiectului și vor fi ulterior găzduite în aplicația Living Danube 

Limes.  

• Dezvoltarea clusterelor muzeale transnaționale va continua prezentarea comună a 

patrimoniului roman în Regiunea Dunării, pentru a crea o mai bună vizibilitate și 

înțelegere a importanței și valorii acestui peisaj istoric.  

Conectarea cu oamenii – realizarea trecutului comun roman tangibil: 

• Proiectul va stabili opt sit-uri pilot naționale cu activități publice regulate, cum ar fi 

evenimente de istorie vie și ateliere de lucru având ca obiect metode de artizanat 

tradiționale. 

• Reconstrucțiile fizice la site-urile pilot vor completa reconstituirile în realitate virtuală și 

vor invoca mai mult interes care vor conduce la proiecte ulterioare și investiții în siturile 

respective. 

• Vor fi organizate și documentate ateliere de lucru pentru diseminarea tehnicilor istorice 

de artizanat. 

• La sfârșitul proiectului, va fi organizată o croazieră din Germania până la Marea Neagră, 

cu grupuri internaționale, care vor conduce nava romană din secolul al IV-lea, 

reconstruită în cadrul proiectului. Nava și echipajul acesteia se vor opri la fiecare sit pilot 

pentru a participa la un festival de istorie, care va permite o gamă largă de interacțiuni 

cu publicul. 

 
Proiectul ”Living Danube Limes” a început în luna iulie 2020 și se va finaliza în decembrie 2022. 
Parteneriatul proiectului este format din 19 parteneri și 27 de parteneri strategi asociați din 
Germania, Austria, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, Bulgaria, România și 
Republica Moldova. 



 
 
Obiectivul specific al programului abordat în cadrul proiectului este 2.2. - Îmbunătățirea utilizării 
durabile a patrimoniului și resurselor naturale și culturare. 
 
Proiectul are un buget total de 3,151,121.20€, fiind finanțat din Fondul European de Dezvoltare 
Regională (ERDF), finanțat prin ERDF, Instrumentul pentru Pre-aderare IPA II și Instrumentul de 
Vecinătate Europeană ENI-MD.  
 
Instituția finanțatoare: 
 
Programul Transnațional European Interreg DANUBE  
 
Durata proiectului: 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2022 
 
 
 
LIDER DE PARTENERIAT:  
University for Continuing Education Krems, Danube University Krems, Austria 
 
 
Partenerii de proiect: 
 
Friedrich-Alexander University Erlangen - Germany 
Paris-Lodron University of Salzburg - Austria 
University of Architecture and Urbanism “Ion Mincu” Bucharest – România 
National Tourism Cluster "Bulgarian Guide" - Bulgaria 
Budapest University of Technology and Economics - Hungary 
DAVINO Supplier, Tourism, Regional Development and Educational Limited Partnership - 
Hungary 
Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Czech Academy of Sciences – Czech Republic 
Municipal Monument Preservation Institute Bratislava - Slovakia 
Slovak University of Technology in Bratislava - Slovakia 
Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology - Austria 
Centre for Heritage Interpretation - Bulgaria 
Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța - România 
Association of Danube River Municipalities “Danube” - Bulgaria 
Institute of Archaeology of Republic of Croatia – Croatia 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - România 
Institute of Archaeology Belgrade - Serbia 
University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences - Serbia 
Orhei District Council – Republic of Moldova 


