
                          
 

                                        
www.interregrobg.eu 

Proiectul “Culture in Eternity” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European 
pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria. 

 

Continutul nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene. 

 

CV-ul DE LUCRU 
 

STRATEGIE COMUNĂ PENTRU CONSERVREA ȘI 

PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI 

STIMULAREA TURISMULUI CULTURAL ÎN 

MUNICIPIILE, ELENA (BULGARIA) ȘI 

MEDGIDIA(ROMÂNIA) PE PROIECTUL “CULTURA 

ÎN ETERNITATE”, ROBG - 423 

 

 

 

 

 

 



                          
 

                                        
www.interregrobg.eu 

Proiectul “Culture in Eternity” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European 
pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria. 

 

Continutul nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene. 

O strategie bazată pe proiectul “Cultura în eternitate” – codul proiectului ROBG – 

432, programa Interreg V – A România – Bulgaria, anul 2014 – 2020 pentru 

conservarea și utilizarea patrimoniului cultural și promovarea turismului cultural 

în municipiile Elena (Bulgaria) și Medgidia (România). Axa prioritară 2 este O 

regiune verde, Scop specific 2.1 – „Menținerea funcționării durabile a 

patrimoniului na tural și a resurselor umane”. 

Obiectivul principal al strategiei comune este crearea unei baze pentru 

dezvoltarea turismului cultural și îmbunătățirea atractivității teritoriilor 

partenerilor din proiect – municipalitatea Elena (Bulgaria) și municipalitatea 

Medgidia (România). 

Pe baza unei analize amănunțite a stării actuale a patrimoniului cultural pe 

teritoriul celor două municipalități s-a creat o bază bună pentru o dezvoltare 

durabilă și echilibrată a patrimoniului cultural pe termen lung. 

Programul Interreg V – A România – Bulgaria este un program finanțat de Uniunea 

Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala – FEDR.Scopul 

programului este de a dezvolta zona de granița dintre cele doua țari prin 

finanțarea unor proiecte comune. 

Proiectul “Cultura în eternitate ” își propune să conserve, să promoveze și să 

dezvolte cultura comunelor partenere și să le transmită cu succes generațiilor 

viitoare. 

Stratega identifică site-uri și evenimente potrivite pentru dezvoltarea comună, 

precum și includerea lor în pachetul turistic și o platformă bazată pe web pentru 
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prezentarea și promovarea patrimoniului cultural în regiunea transfrontalieră 

Elena – Medgidia. 

Sunt luate în considerare documentele de programare relevante la nivel 

național,regional și municipal în conformitate cu potențialul specific de resurse al 

ambelor municipalități, precum și a documentelor europene relevante. 

Principalele sarcini și activități îndeplinite pentru atingerea obiectivelor 

proiectului sunt: 

● Analiza dezvoltării istorico-geografice a celor două municipalități – 

particularități în dezvoltarea spațială; 

● Analiza caracteristicilor regionale ale celor două regiuni / 

municipalități; 

● Distribuția spațială a siturilor culturale existente în ambele 

municipalități și descrierea stării acestora; 

● Identificarea site – urilor și a evenimentelor adecvate pentru 

dezvoltarea comună și definirea etapelor de acțiune; 

● Analiza SWOT asupra patrimoniului cultural. 

Rezultate așteptate: Dezvoltarea unei strategii comune pentru conservarea și 

promovarea patrimoniului cultural și promovarea turismului cultural în municipiile 

Elena (Bulgaria) și Medgidia (Romînia) în cadrul proiectului “Cultura în 

eternitate”. 
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Domeniul de aplicare al strategiei comune se concentrează pe moștenirea 

cultuală și zonele cu impactul acesteia asupra teritoriilor celor două 

municipalități – Elena și Medgidia. 

Orizontul de timp este stabilit până în 2027, din cauza angajamentului strategiei 

față de sistemul de documente de planificare și management al municipalităților 

și programele de implementare a proiectelor planificate în documentele 

strategice și de planificare finanțate de fondurile structural și de investiții 

europene. 

Dezvoltarea strategiei pentru protecția și promovarea patrimoniului cultural ține 

cont de tendințele de dezvoltare a teritoriului municipiului, precum și de 

intervențiile prevăzute în documentele strategice existente și viitoare legate de 

protecția patrimoniului cultural și promovarea acestuia – documente strategice la 

nivel național, regional și local, documente strategice la nivel European. 

Poziția, rolul și locul geografic în Spațiul Național: Municipiul Elena este situat 

în partea de nord – central a Republicii Bulgaria și este inclus în granițele 

administrativ – teritoriale ale municipiului Veliko Tarnovo. Municipalitatea Elena 

se învecinează cu municipalitățile Zlataritsa, Veliko Tarnovo, Antonovo, Sliven, 

Tvarditsa și Gurkovo. 

Poziția,rolul și locul geografic în Spațiul Național: Medgidia este un municipiu în 

județul Constanța, Dobrogea, România, format din localitățile component 

Medgidia (reședința), Remus Opreanu și Valea Dacilor. Este situat în centrul 

Podișului Dobrogei de Sud (Podișul Medgidiei). În municipiu există trei așezări – 

orașul Medgidia și satele Remus Opreanu și Valea Dachilor. 
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Municipiul Medgidia acoperă o suprafață de 90,17 kilometri pătrați este format 

din Medgidia și pământurile Remus Opreanu și Valea Dachilor și este situat în 

partea de sud – vest a României, în mijlocul Podișului Dobrogei. Se aflaă la 200km 

est de capitala Bucureștiului, la 39km vest de orașul Constanța și municipalitate 

cu același nume, la 144km de Tulcea și 39km nord de Vama Veche. 

Dezvoltare istorică: Caracteristicile geografice și dezvoltarea spațială a structurii 

așezării în municipiul Elena au fost o condiție prealabilă pentru așezarea 

diferitelor civilizații pe teritoriul său încă din cele mai vechi timpuri. În acest 

sens, moștenirea culturală din zonă este rezultatul anilor de acumulare de 

civilizații și epoci trecute care poartă memoriea și identitate specifice locului. 

În centrul formării structurii spațiale în municipalitate se află coridoarele 

culturale și stratul cultural, care exprimă durabilitatea în timp a interconexiunilor 

culturale și urbane și direcții permanente distincte. 

Conceptul național de dezvoltare spațială a Republicii Bulgaria evaluează 

stratificarea culturală. Municipalitatea Elenei se află în „ spațiul cultural central 

nordic” în funcție de distribuția teritoriului țării cu concentrare a valorilor 

culturale. 

Spațiul cultural central nordic este reprezentat de valori culturale distanțate 

liniar din două sau mai multe perioade istorice cu trăsături stilistice și semantice 

identice, combinate cu trăsături naturale și etnografice. Cuprinde o stratificare 

culturală generalizată pe teme tematice – „Evul Mediu bulgar”secolele IX – XIV, 

„Evul Mediu bulgar târziu”secolele XVII – XIX, „Bizanț”, „arta creștină”, 

„Arhitectura tradițională, tradiții și obiceiuri”. 
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Vechile alei spre nord sunt, de asemenea identificate prin Conceptul de coridoate 

culturale din sud – estul european, care reprezintă destinații culturale cu 

potențial de dezvoltare spațială și socio – economică. 

Tendențele culturale și identitatea municipalității exprimă rezistența în timp a 

interconexiunilor urbane și a axe urbane segregate permanent.Tendințele 

culturale leagă elemente importante ale moștenirii culturale și tradițiilor care 

reflectă evenimente sau perioade dei istoria bulgară și europeană. Acestea arată 

procesele de dinamică în dezvoltarea spațială a rețelei urbane. 

Drumul Trans – Balcanic de Est – trece prin sud – estul Europei într – o direcție 

nord – sud. Timp de secole, a conectat părțile de nord ale Europei cu Via Egnatia 

și Marea Egee, trecând prin România, Bulgaria și Grecia. Spre nord, drumul face 

legătura cu marea Rută Via Ragia Europeană /Drumul Regilor/ câtre 

Lviv/Ucraina/ - traversând Europa de la Kiev la Santiago de Compostela. Drumul 

leagă principalele centre de mănăstire din sud – estul Europei într – o direcție 

nord – est. Drumul merge spre sud spre Pădure Sfântă în Turnovo și Pădure Sfântă 

în munte Rodopi. 

Drumul Trans Balcanic de Est trece prin trei lanțuri montane cu un aspect specific 

– Carpații, Munții Balcani și Rodipi. Aceste locuri protejate au păstrat insulele 

originale ale timpului – algomerări urbane tradiționale cu arhitectură balcanică 

păstrată. 

Moștenirea din diferite epoci simbolizează permanența veșnică în timpul 

structurii așezării și constituie baza dezvoltării viitoare, urmând tiparele istorice 
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și având o identitate distinctivă, ceea ce arată particularitățile dezvoltării 

spațiale a municipalității. 

Municipiul Elena are un bogat patrimoniu cultural care a lăsat o amprentă de 

durată. Este rezultatul unei acumulări de civilizații și epoci trecute care poartă 

memorie specific și identitate de loc (geniusloci).  

Municipalitatea Elena/ Retrospecția istorică 

Valea Elena a fost locuită în Neoliticul  – 6000 î.Hr., așa cum o demonstrează 

topoarele de piatră, ciocanii de flint și vârfuri de săgeată. 

În timpul stăpânirii române, un drum important a trecut prin el de la Nicopolis ad 

Istrum la Constantinopol, ale cărui rămășițe rămân până în zilele noastre. 

Rămășițe arheologice din acea perioadă au fost găsite în timpul construcției 

bisericii din satul Maryan – fundații ale unui templu vechi, decorate cu mozaicuri 

și coloane de marmură, capiteluri din secolele V – VI etc. Rămășițele cetăților 

antice se găsesc pe situri strategice de – a lungul graniței valul Elenei, ceea ce 

indică faptul că era o zonă bine protejată. 

  Dezvoltarea teritoriului în cauză în următoarele câteva epoci istorice este 

relativ rară. Primele înregistrări scrise ale existenței Elenei datează de la mijlocul 

secolului al XV-lea (probabil în jurul anului 1430)/ într-un document turcesc la 

Nikopol, unde așezarea este înregistrată ca Mezra Istrumena /un sat pustiu, un 

sat dărăpănat. 

Conform informațiilor din secolul al XV-lea, orașul Elena a fost sat cu 61 de 

familii. Populația sa păzește pasajul și este scutită de toate impozitele 
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suplimentare. Locuitorii Elenei trebuiau să păzească cu o armă călători comerciali 

și rulote care trecea pasajului Elena. 

Un registru al județul Tarnovo (din aproximativ 1700) arată că în Elena au fost 

înscriși 579 de persoane, ceea ce arată că până atunci Elena devenise deja o 

așezare aglomerată. Populație semnificativă în această regiune slab fertilă, poate 

fi explicată doar prin activitatea economică care oferă satului un aspect urban. 

La mijlocul secolului al XVIII – lea au fost deschise primele magazine din Elena. 

Camăta se dezvoltă repede și este primă bază economică pentru apariția 

familiilor bogate. În acea perioadă a început dezvoltarea producției artizanale. În 

orașul Elena beneficiază de dezvoltare rapidă – ceramică, prelucrarea fierului, 

meșteșugul țesătoriei, vopsire, tăierea, tâmplăria etc.Căutați de a lucra în 

colțurile mai îndepărtate ale imperiului. Indicatorii pentru îmbunătățirea stării 

economice a populației sunt casele construite în această perioadă /1830-1860/ și 

așezările mai mici din municipiu, care rămîn în continuare cele mai bune exemple 

de arhitectură de dinainte de eliberare în această reiune.  

În timpul luptelor din timpul războiului de eliberare, unele dintre așezările din 

municipalitate au fost afectate. Cele mai afectate sunt satul Bebrovo, care este 

complet ars și satul Marian, care este parțial ars. Apoximativ 40 de case au fost 

incendiate în Elena. 

Dezvoltarea istorică definește o parte semnificativă a trăsăturilor distinctive ale 

municipalității Elena. Diverse imagini istorice formează identitatea locală făcând 

astfel cunoașterea istoriei și conservării patrimoniului cultural o prioritate a 
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dezvoltării locale. Obiectivele distinctive ale municipiului Elena pot fi evidențiate 

prin prezentarea, promovarea și gestionarea prudentă a patrimoniului cultural. 

Ca urmare a secolelor de dezvoltare istorică, astăzi Elena și regiunea au 

numeroase și diverse situri de valoare culturală și națională. 

Minicipiul Medgidia / Privire retrospectivă 

Primele urme de civilizație în zona Văii Carasu, unde este situată și Medgidia de 

astăzi, vin din neolitic. Descoperită în anii 1957 – 1958, moara de cereale 

acționată manual, ce fusese proiectată pentru a deservi populația zonei, 

demonstrează, pe de o parte, că o arie mai largă decât granița orașului de astăzi 

era deja populată iar pe de altă  parte, că agricultura se constituia într-o 

ocupație stabilă pentru locuitorii Văii Carasu. Cele două râșnițe descoperite în 

componența morii, alături de boabe de grâu carbonizate, pietre de râșnite 

mobile, lame de silex, precum și mai multe greutăți de lut pentru plase de 

pescuit atestă atât producția unei cantități însemnate de cereale, cât și existența 

mai multor îndeletniciri ale populației băștinașe (cultivatul, culesul, prelucratul – 

morăritul și pescuitul). Toate acestea, cu peste 5000 de ani în urmă. 

Tot din neolitic vin și alte dovezi indiscutabileale existenței unei comunități 

gentilico – tribale în zona Văii Carasu, care, pe lângă îndeletnicirile cotidiene, 

dezvoltase și o cultură unitară. Există date arheologice și documentare despre un 

kastrum roman construit în zona așezării în timpul Antichității. 
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În timpul feudalismului, a fost o așezare care datează de la sfârșitul secolului IX – 

începutul secolului X, urmele acesteia fiind bucăți de sticlă, gropi și materiale 

ceramice, inclusiv câteva morminte de blocuri de calcar. 

Prima mențiune a așezării a fost în hărțile geografice din secolul al XV – lea sub 

numele de Karasu /Chernavodă/ după cucerirea așezării de către otomani. 

Musulmanii au început colonizarea în Dbrogea în secolul al XV – lea. 

Din anul 1597 vine și prima descriere mai clară a târgului – compus din „șapte 

cartiere, 2500 de suflete și un venit anual de 25131 akcele”. Călătorul sultanal 

Evliya Celebi, efectuează primă descriere amănunțită a orășelului „Karasu”: „ 

Deoarece această localitate este situată în interiorul Dobrogei, totdeauna e 

lipsită de apă. În fiecar primăvară, ănsă, la revărsarea Dunării, se formează lacuri 

cu apă neagră, de unde și orășelul își trage nemele. Se compune din trei 

mahalele, cu 1000 de case acopeite cu olane și cu scânduri. Apa pentru oraș vine 

din canalul Dunării. Are o geamie mică, dar frumoasă, un han, o baie, șapte școli 

pentru primare, șapte depozite de apă, două cafenele, două prăvălii cu vopsele și 

ale vreo 40 – 50 de alte prăvălii”. 

 Tîrgul a fost oficializat de sultanul Mahmud în 1752 și a contribuit la dezvoltarea 

satului. Grav afectat de războiul ruso – turc din perioada 1828 – 1829, Karasu 

devine o ruină, populația scade alarmant. Renașterea orașului a început după 

războiul Crimeii. Înainte de 1850, orașul era o piață de cereale cunoscută. 

La 2 septembrie 1856, o așezare formată după migrațiile tătare a fost desemnată 

pe numele sultanului Abdul Magid. Sultanul semnează un decret de inființare. În  

următorii douăzeci de ani au fost construite multe case noi, se ridică moscheea 
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Abdul Medgid, băie publice, se construiește podul de piatră Said Pașa peste balta 

Karasu, se deschide prima școală primară românească, se deschid moschei, 

biserici, un conac. Pe dealul Panagirului, otomanii guvernanți au menținut locul 

unde s-au construit magazine și cazărmi. Comercianții din întregul imperiu și-au 

expus produsele agricole. 

În cadrul târgurilor care au avut loc primăvara și toamna, instanțele comerciale 

din Constanța și Tulcea au venit la Medgidia pentru a monitoriza tranzacțiile 

comerciale. După Războiul de Independență din 1877-1878, Dobrogea a devenit 

parte din Romînie și târgul a fost reânviat. În decembie 1878 a fost ales Consiliul 

Local și a fost fondată primăria. Au fost înregistrate 300 de case cu o populație de 

1500. O mare parte din populația dinainte de război a fugit în alte zone. În 1882 a 

fost construit spitalul municipal și prima farmacie din oraș. Populația crește într-

un ritm moderat – în 1884 are 2449 locuitori, iar în 1903 – 2858. În 1886 a fost 

construită o școală mixtă pentru copii săraci, fiind a treia școală din oraș după 

construirea bărbaților și fetelor în 1879. 

În 1890 a fost construită biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”. Clădirea a fost 

ridicată cu ajutorul populației creștine și construită pe rămășițele unei cetăți 

romane. În 1901 orașul era printre cei mai dezvoltați din district. Activitatea 

culturală a fost susținută de comercianți, industriași și fermeri. În 1936 apare la 

Medgidia prima revista intitulata Graiul Dobrogei. În 1940, țara a intrat în cel de – 

al Doilea Război Mondial, moment în care Medgidia era orașul cu cei mai bogați 

oameni – jumătate din rezidenți aveau moșii mari. 
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În perioada comunistă a avul loc industrializarea în stil sovietic. Apoi apar marile 

întreprinderi IMUM Medgidia și fabrica de ciment care atrag forța de muncă. De 

asemenea, canalul Dunăre – Marea Neagră, pornit ca un proiect sovietic, atrage 

muncitori care se stabilesc în oraș. S – au făcut investiții în agricultură, 

zootehnie, pomicultură și vinificație. 

În 1965, a fost construit un centru de sănătate, format dintr – un spital și o clinică 

modernă, iar în 1970, a fost construită o baie publice  cu capacitate de 40 de 

oameni  precum și un hotel cu 52 de paturi. 

Din 1990, privatizarea unor întreprinderi a încetat operațiunele, iar altele au fost 

privatizate cu succes. IMUM și – a redus producția și a devenit SA Car and trailer 

company. 

În 1994, o mare realizare a avut loc pentru oraș - a devenit un centru municipal. 

Orașul a fost alimentat cu gazeificare, modernizarea centrala termica, extinderea 

și modernizarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare, străzi asfaltate, 

traficul redus. 

Autoritățile locale sunt interesate de ideea construirii unui parc industrial care să 

ofere tinerilor oportunități și să sprijine dezvoltarea municipalității. Există, de 

asemenea, intenția de a construi un parc eolian. 

Infrastructura culturală / Elena: Locurile și obiectele vieții cultural din municipiu 

sunt prezentate în principal în muzee, centre comunitare, biblioteca și 

activitățile acestora și promovarea lor de către mass – media locală – ziarul 

„Elenska tribuna”. 
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Activitatea muzeului / „Daskalolivnitsa” Complex   architectural   și istoric: 

Pe teritoriul municipalității se află un Muzeul  a Renașterii „Ilarion 

Makariopolski”, care include următoarele site – uri: Primăa școală „ 

Dascalolivnița”, Kamburov han, Biserica „Sf. Nikola”, casa Guneva  și  casa 

Zlateva. Pe teritoriul complexului muzeal este amplasată și biserica „Adormirea 

Maicii Domnului”. În apropiere se află Turnul cu ceas și casa Popnikolov. În 

centrul orașului, în cadrul structurii muzeului, se află locul de naștere al 

luptătorului pentru independența bisericii, Ilarion Makariopolski. 

Casa Muzeului “Ilarion Makariopolski”: Valoarea culturală reală de importanță 

națională. În aceasta casa s – a nascut luptătorul de independență bisericească 

Ilarion Makariopolski, fratele său Nikola Mihailovski – o figură renumită literară și 

iluminată renascentistă și fiul său satirist Stoian Mihailovski. Într – una dintre 

camere, în 1863 a fost fondat un centru comunitar „Napredăk”. 

Turnul cu ceas: Turnul cu ceas este un monument original și remarcabil. Locația 

este extrem de bine aleasă pentru a fi văzută și auzită din fiecare parte a 

orașului. Turnul cu ceas, cupola bisericii Adormirea Maicii Domnului și clopotnița 

reprezintă o triplă dominantă verticală care marchează centrul religios al 

orașului. 

Prima școala „Daskalolivnița”: este prima clădire constuită din cetățeni bulgari 

din orașul Elena. A fost construită în 1844 pentru nevoile primei școli de clasă 

bulgară, fondată de Ivan Nikolov Momchilov în 1843 și numită „Daskalolivnița” de 

Petko Rachev Slaveikov – un absolvent al școlii. 
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Casa Popnikolova: Casa Popnikolova este una dintre cele mai caracteristice din 

Elena. A fost în construită în prima jumătate a secolului XIX – în jurul anului 1830. 

Cele cinci case Razsukanovi: Cele cinci case Razsukanovi sau cele cinci case 

Hadzidimitrovi situate pe strada „Pop Sava Katrafilov” sunt un monument cutural 

de importanță națională. 

Kambur han: Kambur han a fost construit pe la mijlcul secolului al XIX – lea și 

poartă numele proprietarului său Stoyan Kambura, care a participat la răscoala 

capitanului moș Nikola (1856) și a fost membru al Comitetului revoluționar în 

Elena. Hanul este un monument cultural de importanță locală. 

Biserica „Sf.Nicolae”: Lângă Daskalolivnița se af lă biserica „Sf. Nicolae”, cea 

mai veche din oraș. Dintr – un psalteriu donat în 1518 unei biserici de către Pera, 

aflăm că acesta exista deja la începutul secolului al XVI – lea. 

Biserica  „Adormirea Maicii Domnului”: Biserica  „Adormirea Maicii Domnului” 

este unul dintre reperele incontestabile ale Elenei: un monument unic de 

arhitectură și artă din Renaștere. 

Biblioteca orașului: Biblioteca orașului Elena a fost înființată pe baza 

bibliotecilor bisericii, școlilor și a bibliotecilor de acasă a patrioți, în 1863, cu 

înființarea unui centru comunitar  „Napredak” . 

Loc de citi: În municipiu funcționează 19 locuri de citit. 
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Centrul de dezvoltare profesională și personală din Elena: În centru sunt școli 

de ceramică, dans popular, de acordeon, cânt, desen și gadulka( instrument 

muzical portativ cu coarde întinse). 

Infrastructura culturală a municipalității Elena și calendarul cultural divers 

creează condiții pentru dezvoltarea turismului cultural, care completează 

imaginea turistică a municipalității și potențialul de recreere și resurse. 

Infrastructura culturală / Medgidia 

Locurile și obiectele vieții culturale din municipalitate sunt reprezentate în 

principal de muzee, institutul cultural și clubul pentru copii și popularizarea lor 

de mass-media locală – Alpha Media TV, Media TV și ziarul Graiul Dobrogei. 

În centrul activității culturale locale se află Casa Municipală de Cultură „John N. 

Roman”, care dezvoltă grupuri de arte muzicale, teatrale și plastice. 

Casa Municipală de Cultură „John N. Roman”,  a stimulat înființarea și 

funcționarea fanfarei și corului de copii, trupele de teatru „Ușa” și „Nameless”, 

ansamblurile folclorice „Pandelașul”și „Stejărelul”,fanfara „Dan Spătaru” trupele 

de dans de societate, a generat cursuri de balet și dans modern pentru copii, 

găzduiește studioul de teatru „Eugen Ionescu”, fonoteca și studioul de înregistrări 

muzicale, cercul de pictură și expoziția permanentă de artă plastică, sediile 

ziarului „Graiul Dobrogei”, al Alianței Franceze, al Asociației de prietenie 

româno-franceze „Frarom”, al Clubului Copiilor „World Vision”. 

Casa de cultură Lucian Grigorescu dispune de o sală de spectacole cu o 

capacitate de 500 de locuri, foaiere, săli de cursuri, o bibliotecă mixtă cu un fond 



                          
 

                                        
www.interregrobg.eu 

Proiectul “Culture in Eternity” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European 
pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria. 

 

Continutul nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene. 

de 30 000 de publicații în limba română și 10 000 în limba franceză, fiind gazda 

Festivalului Internațional de Muzică Ușoară „Dan Spătaru”, a Taberei 

Internaționale de Pictură, Ansamblului folcloric „Doina Dobrogei”, precum și 

sediul pentru televiziunea Media TV. 

 Cercul militar are în dotare o sală de aproximativ 450 de locuri, gazdă a 

Festivalului Național de Teatru,”Tanța și Costel”. În cadrul Cercului, funcționează 

o fanfară, un cerc de pictură, un cerc de foto, Aociația cadrelor militare în 

rezervă „Roland Pârlogeanu”, dar și o formație de teatru de amatori, cu o 

activitate de aproape 30 de ani, deține numeroase premii naționale și 

internaționale. 

 

Clubul copiilor Medgidia, Înființat în anul 1960, este frecventat anual de peste 

500 de elevi din cadrul instituțiilor locale de învățământ. Pentru aceștia există 

cercuri de creație literară, teatru, muzică, pictură și navomodelism, domenii care 

contribuie atât la dezvoltarea de aptitudini specifice, în funcție de talent și 

preferințe, cât și la creșterea spiritului de inițiativă, a încrederii de sine, a 

independenței în gândire și în acțiune a elevilor participanți. 

 Expoziție de ceramică: La începutul anilor ’70, Medgidia a devenit 

faimoasă pentru organizarea de simpozioane pe ceramică. Lucrările realizate au 

fost localizate în diferite părți ale orașului, în încercarea de a îmbunătăți mediul 

urban / parcul central din jurul canalului Dunăre – Marea Neagră și Muzeul de Artă 

„Lucian Grigoresku”. Muzeul expune picturi românești inspirate de peisajul 

dobrogean, lucrări realizate de artiști dobrogeni, lucrări de sculptură, precum și 

peste 100 de lucrări de ceramică realizate în taberele de artă “Hamangia”. 
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PATRIMONIUL CULTURAL / MUNICIPIUL ELENA 

În centrul dezvoltării teritoriale a municipiului Elena și formarea structurii 

spațiale a așezărilor se află trăsături istorice și geografice favorabile, coridoarele 

culturale și identitatea acesteia cu eia, ceea ce exprimă rezistența așezărilor în 

raport cu axele urbane temporale și specifice. Acest lucru este demonstrat de 

valorile culturale imobiliare, arheologice, istorice, artistice, arhitecturale  situate 

în structura teritorială a municipiului. 

Până în zilele noastre, municipalitatea Elena își păstrează trăsăturile istorice și 

geografice, tradițiile populare și obiceiurile culturale, simbolizând durabilitatea 

trecută în timp, baza dezvoltării viitoare, urmând tiparele istorice și având o 

identitate distrinctivă, ceea ce arată particularitățile dezvoltării spațiale a 

orașului și a așezărilor din municipiu. 

Conceptul național de dezvoltare spațială a Republicii Bulgaria prezintă 

coridoarele culturale și face o evaluare a importanței stratificării culturale în 

interiorul și în afara așezărilor. 

Gradul de semnificație a stratificării culturale dincolo de granițele așezărilor – 

valori culturale ale uneia sau a două perioade istorice cu trăsături stilistice și 

semantice identice, combinate cu trăsături naturale și etnografice. 

Coridoarele și destinațiile culturale leagă elemente importante ale moștenirii și 

tradițiilor culturale care reflectă evenimente sau perioade din istoria bulgară și 

europeană. Acestea arată dinamica dezvoltării spațiale a structurii de așezare. 
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Politicile recente ale UE suntorientate către gestionarea și conectarea valorilor 

de mediu, peisaj și culturale ale regiunilor și realizarea potențialului de 

dezvoltare locală a municipalităților și regiunilor. 

În acest sens, dezvoltarea spațială și socio – economică a teritoriului va fi 

orientată către moștenirea culturală din municipalitate și peisajele naturale și 

culturale care exprimă specificul regional. Aceștia sunt factorii care joacă un rol 

principal în dezvoltarea teritorială și în dezvoltarea regională. 

Această abordare de dezvoltare spațială este, de asemenea, punctul de plecare 

pentru politicile spațiale legate de moștenirea cultuală tangibilă și intangibilă a 

Bulgariei și sunt direct legate de calitatea vieții. 

Atitudinea schimbată față de valorile culturale și extinderea obiectivului spațial 

al patrimoniului cultural sunt luate în considerare de la valoare unică la ansamblu 

cu împrejurimile sale și a mediului urban și / sau natural în general. 

Principalele linii directoare pentru păstrarea valorilor culturale de – a lungul 

timpului și diversitatea speciilor sunt legate de păstrarea caracteristicilor lor 

unice, prin conservare și conservare activă, îngrijorare publică și adaptare în 

sensul cel mai larg, păstrarea și dezvoltarea spiritului locului și identitatea 

spațială și dezvoltarea potențialului lor de stimulare a creșterii economice. 

În general, moștenirea culturală cuprinde patrimoniul imobiliar și imaterial și 

materialul mobil ca o colecție de valori culturale care poartă memoria istorică și 

identitatea națională. 
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Pe teritoriul municipalității există valori culturale – tangibile și intangibile, dovezi 

ale prezenței umane și activității cu o valoare științifică și culturală ridicată 

pentru individ, comunitate și comunitate din regiune. Moștenirea culturală din 

municipalitatea Elenei este reprezentată de arheologie, arhitectură, construcție, 

artistică și istorică, precum și de tradiții populare și obiceiuri culturale. 

Distribuția spațială a bunurilor culturale imobile în structură teritorială a 

municipiului Elena. 

Distribuția spațială a proprietății culturale pe teritoriul Municipiului Elena este 

direct legată de dezvoltarea istorică a teritoriului. În comparație cu orașul Elena, 

obiectele adevărate moșteniri culturale din satele municipiului nu sunt suficient 

de popularizate. Eforturile autorităților municipale vizează în principal 

promovarea patrimoniului cultural extrem de bogat al orașului Elena.  

Depopularea și îmbătrânirea populației din satele din municipiul Elena este un 

proces negativ care complică în continuare menținerea și conservarea a 

obiectelor  valorilor  reale culturale. 

Satele din municipalitatea Elena s-au dezvoltat diferit în funcție de locația lor. 

Unele dintre sate, care sunt situate mai ales în partea de sud a muntelui înalt al 

municipalității, și-au păstrat aspectul și scara autentică. Depărtarea de 

principalele drumuri și pitorescul amplasament în mijlocul mediului natural curat 

face din acestea locuri atractive pentru relaxare și odihnă. 

Satele situate mai aproape de arterele de comunicare și centrul municipal sunt 

supuse creșterea presiunii investiționale. 
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Acest lucru este cel mai evident în teritoriile din jurul barajului „Yovkovtsi”. În 

aceste sate, dezvoltarea este mai intensă. Pe lângă casele și vile unifamiliale, se 

construiesc clădiri și complexe hoteliere mai mari. În general o inițiativă de 

investiții private nu ia în considerare în mod suficient prezența siturilor de 

patrimoniu cultural imobiliar în așezări. În loc să folosești și să adaptezi aceste 

site – uri  în scop turistic, investitorii preferă construcția de noi clădiri și șantiere 

care adesea nu sunt în concordanță cu caracteristicile tradiționale ale structurii 

urbane și cu specificul local al arhitecturii. 

Pe teritoriu municipiului Elena, conform registrului Institutul Național al 

Patrimoniului imobil sunt listate 603 de obiecte cu statut de proprietate 

culturală imobiliară, după  registrului / Institutul  Național al Patrimoniului 

imobil/ Institutul democratic național. 

Pe teritoriul municipalității și al orașului Elena sunt dominate valorile culturale 

arhitecturale și artistice reale. Unele dintre cele mai importante valori culturale 

reale din categoria importanță națională sunt: 

● „Daskalolivnitsa”, oraș Elena 

● Biserica „Sfântul Nikolae” oraș Elena 

● Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, oraș Elena 

● Casă „Elenei Hristova”/ Casa Popnikolova, oraș Elena 

● Turnul cu ceas, oraș Eena 

● Casa  lui Ilarion Makariopolski, oraș Elena 
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● Ansamblul de Cele cinci case Razsukanovi, oraș Elena 

● Casa lui Ivan Momcilov, oraș Eena 

● Casa lui Ivan Milanov, oraș Elena 

● Casa lui Ivan Milanov Stoyanov, satul Maryan 

Pe teritoriul orașului Elena există aproximativ 181 valori culturale reale / 

Monitorul oficial nr.51/1973; nr.76/1978; Scrisoare №1639/05.05.1980 – Institutul 

Național pentru Monumente Culturale / grupate în ansambluri: 

● Ansamblul pe strada „Ilarion Makariopolski” 

● Ansamblul pe strada „St.Mihailovski”, strada „Kărșovski” și partea din 

strada „Ieromonah Iosif bradati” 

● Ansamblul din case pe strada „Hadji Sergei” și strada „Ieromonah Iosif 

bradati” 

● Ansamblul din case pe strada „Elovska” 

● Ansamblul din case pe piața „Vasil Levski” 

● Ansamblul din case pe strada „H. Iordan bradata” 

● Ansamblul din case pe strada „Sava Katrafilov” 

● Ansamblul din case pe strada „Kostovska” 

Adițional declarat valori culturale reale sunt 75 de site – uri în Elena. 
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În municipiu există 30 de locuri religioase. 

În urma procedurilor de declarare a obiectelor patrimoniului cultural imobiliar, 

desfășurate în principal în anii ’70 și începutul anilor ’80, în municipiul Elena sunt 

localizate și alte obiecte ale patrimoniului cultural imobil, care nu sunt incluse în 

listele Institutului Național al Patrimoniului imobil. Ele fac parte din așa – 

numitele „ Lista monumentelor arhitecturale și culturale declarate suplimentare 

din orașul Elena”/ informații despre acestea sunt furnizate de Muzeul Regional de 

Istorie și Municipiul Elena. 

Conform scrisorii №4349 din Institutul Național pentru Monumente Culturale din 

1992 toate semnele comemorative ridicate cu ocazia participării Bulgariei la 

războaie /între 1885 și 1945 / au, de asemenea, statutul de proprietate culturală 

imobiliară istoric. 

În practică, acest lucru înseamnă că numărul de bunuri culturale imobile pe 

teritoriul municipalității este semnificativ mai mare decât cel declarat oficial în 

listele Institutului  Național al Patrimoniului imobil. Pentru toate aceste site – uri, 

actele normative actuale în domeniul protecției patrimoniului cultural real sunt 

în vigoare. Orașul Elena a declarat valori culturale reale în alte 40 de sate din 

municipiul Elena. Acestea sunt  în principal case și locuri religioase din Renaștere. 

Moștenirea culturală mobilă 

Valorile culturale mobile sunt căutate, studiate, conservate și prezentate cu un 

scop cognitiv, educațional și estetic de către organizațiile culturale și științifice – 

muzeele. 
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Rețeaua muzeală de pe teritoriul Municipiului Elena este reprezentată de muzeul 

Renașterii  „Ilarion Makariopolski”. 

Moștenirea culturlă mobilă de la Muzeul „Ilarion Makariopolski” este împărțită în 

cinci fonduri principale: Etnografie, Departamentul de artă, Arme, Literatură 

tipărită veche, fond Științific și auxiliar. 

Complexul Muzeal „Daskalolivnitsa” 

Complexul arhitectural și istoric „Daskalolivnitsa” din orașul Elena a fost deschis 

la 11 septembrie 1981. Structura complexului include următoarele clădiri Prima 

școala „Daskalolivnitsa”, Hanul Kamburov,Casa Guneva, Casa Zlateva, biserica 

„Sfântul Nicolae”. 

Casa lui Ilarion Makariopolski a fost transformată într – o casă muzeală și este de 

interes turistic. Are o bogată expunere etnografică, fiind de asemenea utilizat 

pentru organizarea expozițiilor în spațiile de la parter.  

Patrimoniul cultural imaterial  

Sala de citit este elementul principal la infrastructura culturală municipiului 

Elena. Într – o mare măsură, ea poartă și moștenirea culturală intangibilă. 

Conform registrului național în municipiul Elena există 19 sale de citit, dintre 

care două sunt în oraș. 

În municipiul Elena există grupuri și cercuri de: trei grupuri pentru dansuri 

populare, unul pentru dansuri moderne două grupuri de teatru de amatori, două 

grupuri de cantăreți care mențin vie tradiția folclorică și bogăția regiunii. 
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Există, de asemenea, o academie de vară pentru copii pe teritoriul 

municipalității. Activități de vară cu copiii în perioada de vacanță, precum și 

activități cu copii cu dizabilități. 

Municipalitatea Elena are un calendar cultural bogat /2020 / care include toate 

sărbători naționale, relogioase și locale. 

În prima jumătate a anului 2020, sunt sărbătorite următoarele: 

● Trifon Zarezan în satul Maryan 

● 147 de ani de la spânzurarea lui Vasil Levski. Închinare, slujbă de 

înmormântare, oferire de coroane și flori în fața unor locuri memorabile din 

oraș; 

● Ziua amatorilor 

● 3 martie, Ziua Națională a Republicii Bulgaria 

● Seara poetică dedicată Minei Todorova 

● Săptămâna Carții și Artelor pentru copii 

● Zilele europene ale meșteșugurilor artistice 

● Al cincilea festival de artă contemporană Lumea colorată balcanică , Elena 

2020 

● Sfântul patron școalei primară „Ilarion Makariopolski” 

● Festivalul de arte pentru copii „Scena talentului” 
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● Evenimente de sărbători de Paște: concerte, concursuri, expoziții, 

recrearea obiceiului lui Lazăr 

● Al patrulea festival național de folclor „ Distracție în Elena” 

● 1 mai – Neiuvski sbor, deschiderea sărbătorilor culturale din mai 

● Sărbătorind 75 de ani de la sfârșitul celui de – al Doilea Război Mondial și 

Ziua Europei 

● Sărbătoarea de școală gimnazială „Ivan Momcilov” 

● Sărbătoarea scovergilor in satul Blăskovtsi 

● Seara literară dedicată lui Stoyan Mihailovski; Serviciului Insigniei Onorifice 

Stoyan Mihailovski 

● 21 mai – Ziua Sfinților Apostoli Constantin și Elena; Sărbătoarea orașului 

Elena 

● 24 mai – Ziua iluminării bulgărești și a culturii slavice și alfabetizării 

Procesiune festivă ouătoarea de coroane și flori; Concert solemn 

●  1 iunie - Distracțiune pentru copii, Ziua internațională a copilului 

● 2 iuni – Celebrare ziua lui Hristo Botev și cei uciși pentru libertatea și 

independența Bulgariei 

● Întâlnirea moștenitorilor familii cunoscute 
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● Participarea la XVII Festivalul Romilor „Inima deschisă”, orașul Veliko 

Tarnovo 

● „Balcanii cântă și povstește”, sârbătoarea orașelor balcanice Elena, Kotel, 

Dryanovo, Tryavna, Tvarditsa și Gurkovo 

● A douăzecea sărbătoare bibliotecilor în municipiul Elena 

● Concert anual al Școlii de Arte 

 

În a doua jumătate a anului 2020, sunt sărbătorite următoarele: 

● A șasea sărbătoare de covoare colorate în satul Blaskovtsi 

● Pelerinaj tradițional la mănăstirea Kăpin  cu un kurban pentru sănătate 

● A șaptea sărbătoare mierei și apicultură 

● Cine mai bine dansează dansurile popular „Să prindem de mână și să facem 

o horă” 

● Performanță de balet cu participarea Baletului național din Sofia 

● Deschiderea anului universitar 2020/2021 

● Ziua vârstnicilor 

● Deschiderea anului școlar 2020/2021 a Școlii de Arte 

● A noua sărbătoare cerbului pulpă 
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● Ziua familiei creștine 

● Sărbătoarea comemorativă de 143 de ani din Războiul de eliberare ruso – 

turcă 

● Consacrarea și distribuirea  peștilor în numele Sfântul Nikolae 

● Sărbătorile de Crăciun și Anul Nou – se aprind luminițele în bradul de 

Crăciun, au loc concerte și expoziții 

Distribuția spațială a bunurilor culturale imobile în structura teritorială a 

municipiului Medgidia. 

Distribuția spațială a bunurilor culturale imobile pe teritoriul Medgidia este 

direct legată de dezvoltarea istorică a teritoriului. 

Geamia Abdul Medgid ( numită și Moscheea Mare) , un monument de arhitectură 

religioasă a foost construită în perioada 1859 – 1865 de guvernul Otoman, Abdul 

Medjid  în orașul Medgidia.  

Biserica ortodoxă „ Sf. Petru și Pavel” : Biserica a fost construită în perioadă 

1890 – 1899 și a fost consacrată pe 25 martie 1899. Este diferită cu cele trei 

turnuri ale sale, două mici și una mare. 

Mausoleul eroilor sârbi, croați și sloveni: ridicat în anul 1926, de câtre statul 

Iugoslav, mausoleul are forma de piramidă. Acesta este folosit pentru a adaposti 

osemintele a 224 militari sârbi, croați și sloveni, morți în Primul Război Mondial 

pe teritoriu Dobrogean. 
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Monumentul Eroilor Patriei: Monumentul a fost donat în 1932 de Asociația  

„Cultul Eroilor – București”- în onoarea eroilor care au murit în Primul Război 

Mondial, soldații Regimentului 63 Infanterie și toți soldați din Dobrogea care au 

murit pentru libertatea țării. 

Monumentul eroilor ruși: ridicat în memoria soldaților ruși/sovietici uciși în 

Dobrogea în perioada 1944 – 1945. 

Peisaj cultural: Podgoria Murfatlar 

Una dintre cele mai cunoscute podgorii din România este în centrul Podușului 

Dobrogei și se bucură de condiții climatice bune care vă permit să cultivați 

vinuri naturale și dulci distinctive. Snt certificate de profesioniști și somelieri și 

câștigă medalii de la competiții internaționale. 

Patrimoniu cultural material. Moștenirea culturală 

Articole găsite în Medgidia 

În perioada 1979 – 1985, au fost descoperite resturi de așezări în localitatea 

Medgidia – Satul Nou. Acestea conțineau o varietate de materiale arheologice ( 

ceramică fină, ceramică plastcă, cermică obișnuită, unelte de piatră, flint și os, 

idoli de lut și piatră) și un cap statuar asemănător cu „Gânditorul și femeia lui”. 

Toate aceste obiecte sunt urme ale culturii Yamna. 

Primele societăți agicole și zootehnice din Dobrogea și sud – estul Europei au 

apărut în mileniul al VI – lea î. Hr. și în acest sens se poate concluziona că 

rădăcinile civilizației mediene datează din mileniul al VI – lea al IV – lea î. Hr. 
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Dezvoltarea civilizației nu a decedat de – a lungul anilor, dar continuă de – a 

lungul epocii bronzului și a epocii fierului în urma neoliticului. O dovadă în acest 

sens sunt brățarile de bronz, secera și fibulele, matrița de obiecte din bonz și 

sabia de bronz ( descoperită în carieră, secolul al 14 – lea î. Hr.). Acestea 

demonstrează existența unei metalurgii din bronz originale și bogate, care 

atestă la rândul său populația care a creat aceste efecte materiale și culturale. 

Din epoca a fierului / 550 – 450 î.Hr./ vechea populație a regiunii, împreună cu 

sciții, au lăsat una dintre săbiile amabile din sud – estul Europei – Akinaki. 

Aceste săbii sunt folosite de sciți și traci. 

Datează din secolul al V – lea î.Hr. și sunt decorate cu animale – capul de 

panteră, capul de vulturi. La baza mânerului se află o inimă cu două părți în car 

se află o capră sălbatică, cu picioarele ondulate sub corp. Acest lucru dovedește 

tehnic și stilistic existența artei sud – tracice pe teritoriul văii Carasu. 

Ordinea societății stabilește următoarele activității ale populației din zonă – 

agricultură / însămânțare,cultivare, producție/,  pescuit, zootehnie, 

metalurgie. De asemenea, populația dezvoltă o formă de cultură și artă. Traseul 

terestru roman  la Axiopolis în direcția Dunării a trecut prin zona înconjurătoare 

și a conectat fortificațiile. Acesta a servit ca o legătură de comunicații și a 

facilitat transportul de cereale și mărfuri din regiune, iar fortificațiile serveau o 

funcție de securitate. O fortificație similară a fost găsită în centrul actualului 

Medgidia, lângă biserica „St. Petru și Pavel”. Acesta a fost situat aici din trei 

motive – pazarea traseului comercial, care leagă zona de producere a cerealelor 

de restul imperiului și ca punct strategic. 
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Împăratul Adrian a ridicat un monument în zonă în timp ce trecea. Monumentul 

comemorează moartea a 3800 de romani în bătălia de la Adamclisi din anul 102 . 

Patrimoniul cultural imaterial 

Municipalitatea Medgidia are un calendar cultural bogat. Evenimente culturale 

majore de pe teritoriul municipalității vizează festivaluri și organizarea de jocuri 

și restaurări istorice. 

Daryx, Medgidia – Festivalul Jocurilor și restaurărilor istorice 

Municipiul Medgidia de azi se află pe meleagurile din inima Dobrogei locuite de 

geți în urmă, cu mai bine de două milenii. Festivalul poartă și în acest fel 

păstrează viu numele regelui Daryx, străvechi  stăpânitor al acestor ținuturi și 

erou, în același timp, care a pierit în lupte pe care le – a purtat cu romanii în 

anii 29 – 28 a. Chr. Acest festival este, la ora actuală, unic în România și în 

partea de est a Europei prin diversitatea epocilor istorice reconstituite de 

asociațiile de profil participante: antichitate, evul mediu și epocile modernă și 

contemporană. 

Festivalul jocurilor și restaurărilor istorice Daryx marchează a patra aniversare. 

S organizează anual în mai. În patru zile, oferă activități specifice pentru a 

satisface curiozitatea spectatorului mediu și a pasionaților de istorie care sunt 

interesați de meșteșuguri, echipamente sau restaurări. Spectatorii pot participa, 

de asemenea, în fiecare seară la concerte susținute de interpreți de renume pe 

stadionul local. Diversitatea și calitatea evenimentelor fac festivalul cel mai 

așteptat eveniment din Medgidia. Deja un eveniment tradițional cu sloganul în 
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Medgidia, personajele nu mor niciodată! Și treptat au câștigat faimă la nivel 

național și internațional. Festivalul din 2019 și 2020 a fost finanțat din UE, din 

cauză importanței sale. Astfel a devenit parte a proiectului Cultura în eternitate 

(RO – BG 423). 

Prima seară a festivalului este însoțită de aprinderea focului ceremonial și de o 

procesiune de lumini de forță de 250 de restauratori de – a lungul străzii 

principale din Medgidia. 

În dimineața următoare, spectatorii participă și învață meșteșugurile din diferite 

epoci – olăria, blănărie, fierăria, țesutul, gătitul și luptele. După amiază au loc 

restaurări de bătălii. Arme antice, armura strălucitoare, costumele și bătălii 

recreate precis transmit spiritul strămoșilor romani. Seara are loc un program de 

dans și concerte de diverși muzicieni / etno folk, rock, muzică tradițională/. 

Peste 100 000 de spectatori li se oferă posibilitatea de a afla despre rutina 

zilnică a strămoșilor lor și a afla mai multe despre moștenirea culturală și 

importanța onorării și păstrării tradițiilor locale. De asemenea, pot încerca și 

cumpăra produse tradiționale locale. 

Primul festival de restaurare din România care acoperă toate epocile. 

 

 

 

 



                          
 

                                        
www.interregrobg.eu 

Proiectul “Culture in Eternity” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European 
pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria. 

 

Continutul nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene. 

ANALIZĂ SWOT 

PATRIMONIUL NATURAL ȘI CULTURAL 

  PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

 
▪ Disponibilitatea bunurilor culturale 

imobile din categoria „importanță 

națională” 

▪ Disponibilitatea bibliotecilor care 

păstrează identitatea 

municipalității, tradițiile și 

obiceiurile culturale naționale  

▪ Calendar cultural bogat – tradiții 

populare și obiceiuri culturale  

▪ Prezența unor teritorii protejate în 

temeiul Legii privind ariile 

protejate și a rețelei ecologice 

Natura 2000 Arii protejate în 

conformitate cu Legea 

biodiversității; 

▪  Disponibilitatea arborilor în vârstă 

declarați prin Legea biodiversității.  

 

▪  Lipsa unei liste actualizate cu 

bunuri culturale imobile; 

▪ Lipsa restaurării adecvate și a 

adaptării valorilor culturale 

naționale din municipalitate 

▪  Lipsa zonelor culturale 

formate; 

▪  Lipsa de peisaje culturale 

identificate și distincte; 

▪  Dificultate în accesibilitatea 

la valorile culturale naționale 

arheologice în afara 

domeniului teritorial al 

municipalității 

▪  Lipsa unei strategii comune 

de marketing; 

▪  Lipsa de finanțare suficientă  
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 Oportunități Amenințări 

 
▪  Adaptarea valorilor culturale 

naționale și formarea zonelor 

culturale; 

▪ Restaurarea și adaptarea valorilor 

culturale reale pe teritoriul 

municipalității și zonele din jurul 

lor;  

▪ Construirea rutelor turistice și a 

industriei culturale; 

▪  Crearea unui sistem informațional 

de resurse culturale și istorice; 

▪  Elaborarea unei hărți a valorilor 

culturale reale pe teritoriul 

municipalității; 

▪  Construirea de parteneriate între 

comunitățile locale și întreprinderi; 

▪  Finanțarea UE pentru 

implementarea cu succes a 

proiectelor în domeniul 

patrimoniului natural și cultural; 

▪  Integrarea patrimoniului cultural 

în strategiile și planurile 

municipalităților; 

▪  Introducerea cerințelor moderne 

pentru căutarea, promovarea și 

▪  Incapacitatea de a 

implementa proiecte de 

infrastructură mari;  

▪ Resurse financiare 

insuficiente pentru 

întreținerea infrastructurii și 

construirea unei noi; 

▪  Suspendarea fondurilor 

preconizate în cadrul 

fondurilor structurale și 

programelor operaționale ale 

UE;  
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difuzarea valorilor culturale; 

▪ Introducerea managementului și 

marketingului în domeniul 

patrimoniului cultural și elaborarea 

unei strategii pentru patrimoniul 

cultural;  

▪ Stimularea legăturilor dintre arta 

contemporană și moștenirea 

culturală  

▪  Dezvoltarea schimbului cultural și 

științific; 

▪ Pregătirea materialelor 

promoționale pentru promovarea 

patrimoniului cultural al 

municipalității.  

 

CONCEPT PENTRU PROTEJAREA ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL 

Conceptul de protejare și promovare a patrimoniului cultural într-o strategie 

comună urmărește tiparele istorice și tendințele culturale tradiționale, 

prezentarea identității culturale păstrate a celor două municipalității și 

oportunitatea lor de a exprima și promova turismul culturaș în regiunea 

transfrontalieră. 
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Politicile recente ale UE sunt orientate către gestionarea și conectarea valorilor 

de mediu, peisaj și culturale ale regiunilor și realizarea potențialului de 

dezvoltare locală a municipalităților și regiunilor. 

În acest sens, dezvoltarea spațială și socio – economică a teritoriului va fi 

orientată către moștenirea culturală din municipalitate și peisajele naturale și 

cultural care exprimă specificul regional. Aceștia sunt factorii care joacă un rol 

principal în dezvoltarea teritorială și în dezvoltarea regională. 

Această abordar a dezvoltării spațiale este, de asemenea, punctul de plecare 

pentru politicile spațiale legate de moștenirea culturală tangibilă și intangibilă a 

Bulgariei, care sunt consacrate în Strategia națională de dezvoltare regională și în 

Conceptul național pentru dezvoltare spațială și sunt direct legate de calitatea 

vieții. De asemenea, se ține cont de schimbarea atitudinii față de valorile 

culturale și de extinderea sferei spațiale a patrimoniului cultural – de la valoarea 

unică la ansamblul cu mediul său și a mediului urban și/sau natural în general. 

Principalele linii directoare pentru păstrarea valorilor culturale de – a lungul 

timpului și diversitatea speciilor sunt legate de conservarea caracteristicilor lor 

unice, prin păstrarea, îngrijorare publică și adaptare în sensul cel mai larg, 

protejarea și dezvoltarea locului și identitatea spațială a acestora și dezvoltarea 

potențialuli lor de stimulare a creșterii economice. 

Interacțiunea dintre natură și om a format numeroase peisaje culturale în 

muicipii. Evoluția conceptului de patrimoniu cultural tinde să se extindă în mod 

constant în sfera de  aplicare și conținut. Moștenirea culturală include astăzi 

întregul mediu cultural cu valorile sale tangibile și necorporale. Se atrage atenția 
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asupra peisajului, a caracteristicilor naturale, a mijloacelor de trai tradiționale, a 

cultivării, a folclorului, a bucătăriei locale și altele. 

În linii mari, moștenirea culturală înglobează bunurile imobiliare necorporale și 

corporale și patrimoniul mobioril ca o colecție de valori culturale care poartă 

memoria istorică și identitatea națională. Pe teritoriul municipalităților există  

valori culturale – dovezi tangibile și intangibile ale prezenței și activității umane 

care au o valoare științifică și culturală ridicată pentru  individ, comunitate și 

societatea din regiune. Moștenirea culturală a municipiului Elena și a municipiului 

Medgidia este reprezentată de arheologie, arhitectură, construcție și artistică, 

istorică, precum și de valori naturale, tradiții populare și obiceiuri culturale. 

În dezvoltarea spațială a municipiului Elena și a municipiului Medgidia, 

dezvoltarea istorică și geografică se află în centrul stratificării culturale și tocmai 

aceasta permite stabilirea cooperării cu municipalitățile / regiunile învecinate și 

formarea zonelor / rutelor culturale pentru turism și activități recreative, care în 

combinație cu tradițiile locale și obiceiurile culturale ale comunității locale 

creează un mediu cultural atractiv. 

Domeniul prioritar al patrimoniului cultural introduce ideea unui echilibru 

între protejarea și exprimarea patrimoniului și dezvoltarea turismului. În acest 

sens, activitățile turistice sunt un instrument pentru promovarea și promovarea 

identității locale, și invers, valorile culturale și resursele naturale sunt un factor 

de dezvoltare economică. 
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Zona prioritară integrează în mod constant temele patrimoniului cultural, cultura 

contemporană, reperele naturale, precum și legăturile dintre ele pentru a forma 

un produs / regional / turistic. 

Tema principală este pătrunderea între moștenirea culturală, viața culturală 

contemporană și spațiile publice deschise de așezări. Renovarea și socializarea 

clădirilor istorice trebuie să fie legate de asigurarea unui spațiu cultural mai mare 

și viața culturală să iese afară și să avea loc pe străzi și în piețe. Acest lucru va 

asigura atmosfera specifică și creativitatea întregilor cartiere, părți și zone ale 

structurii așezării. 

Viziunea urmărește să dea expresie specificului local, identității culturale și să 

reflecte percepțiile comunităților locale cu privire la dezvoltarea lor viitoare în 

zona patrimoniului cultural. 

PROTEJATA IDENTITATEA CULTURALĂ, POPULARITATE TRANSFRONTALIERE ȘI 

ATRACTIVITATEA MUNICIPALITĂȚILOR ELENA ȘI MEDGIDIA 

Se crede că punerea în aplicare a programului va depăși problemele păstrării și 

promovării patrimoniului cultural al ambelor municipalități și realizarea creșterii 

economice a sectorului bazat pe turismul cultural. 

Obiectivele strategice sunt legate de evaluarea și promovarea patrimoniului 

cultural pe teritoriile celor două municipalității, urmărind astfel creșterea 

atractivității turistice în regiunea transfrontalieră. De asemenea se străduiește 

îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural și promovarea turismului 

cultural în rândul partenerilor din regiune transfrontalieră. 
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Coenziunea teritorială și socio – culturală vizează cooperarea transfrontalieră, 

interregională și transnațională, generând rezultate de interes reciproc. Include 

implementarea infrastructurilor pentru o mai bună cenectivitate, dezvoltarea 

integrată a satelor / orașelor, păstrarea bogăției naturale și culturale și a 

expresiei identității. 

Strategia comună consideră bogata resursă naturală și culturală drept o condiție 

preabilă excelentă pentru creștere în cadrul municipalităților. Sectorul turistic 

divers a fost identificat ca un element potențial durabil și în curs de dezvoltare al 

complexului economic al celor două municipalități. 

 

OBIECTUL STRATEGIC 1 

UTILIZAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI PROMOVAREA TURISMULUI 

CULTURAL ÎN RÂNDUL PARTENERILOR DIN REGIUNEA DE COOPERARE 

TRANSFRONTALIERĂ 

Obiectivul pune accent pe popularitatea regională și transfrontalieră a celor două 

municipalități și expresia identității acestora. 

Pentru a realiza o creștere / creștere semnificativă a sectorului cultural, cerința 

esențială este asigurarea condițiilor necesare de accesibilitate și confort a site-

urilor, fără a compromite autenticitatea acestora. Pentru a asigura o rentabilitate 

bună a investițiilor și a creșterii sectorului eforturile serioase ar trebui să fie 

concentrate pe comercializarea destinațiilor turistice, cu accent pe integritatea 

și diversitatea produsului oferit în zonă. În acest fel, își propune dezvoltarea 
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identității culturale și teritoriale a celor două municipalități și îmbunătățirea și 

protejarea patrimoniului cultural ca resursă pentru dezvoltare. 

OBIECTUL STRATEGIC 2 

PROTECȚIE ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI ELENA ȘI 

DEZVOLTAREA TURISMULUI 

 

OBIECTUL STRATEGIC 3 

PROTECȚIE ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI MEDGIDIA 

ȘI DEZVOLTAREA TURISMULUI 

Al doilea și cel de-al treilea obiectiv strategic sunt legate de manifestarea 

identității locale. Scopul este mai degrabă păstrarea și modernizarea stării 

actuale. Conservarea consecventă și reprezentarea generală bună a patrimoniului 

ar trebui să contribuie la formarea unui produs turistic local convingător, care va 

fi în centrul ofertei de turism regional ca parte a coridorului cultural trans-

european de est. În acest sens, în finalizarea acesteia, scopul subliniază 

popularitatea și atractivitatea municipalității Elena și a municipiului Medgidia și 

identitatea acestora. Prezentarea atracțiilor istorice, culturale și naturale ca 

parte valoroasă a zonei geografice specifice, a moștenirii locale și a identității. 

Programul de implementare este elementul final al structurii strategice comune 

și reprezintă o condiție prealabilă pentru implementarea strategiei și a 

obiectivelor acesteia. 
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Obiectivul programului de implementare este de a rezuma proiectele relevante 

care specifică măsurile definite în funcție de domeniile prioritare pentru 

dezvoltare, oferind astfel o bază operațională pentru implementarea strategiei 

comune. 

Important pentru punerea în aplicare a strategiei comune și a obiectivelor sale 

strategice este dezvoltarea unui pachet turistic și a unei platforme bazate pe web 

pentru prezentarea și promovarea patrimoniului cultural în regiunea 

transfrontalieră Elena - Medgidia. Rutele ar trebui să fie în concordanță atât cu 

strategia comună pentru ambele municipalități, cât și cu planurile lor de 

dezvoltare municipală până în 2027. 

Pentru municipalitatea Elena, ar trebui luate în considerare zonele desemnate în 

conceptul de dezvoltare spațială Elena 2014-2020 și zona turistică încorporată în 

acesta, care este împărțită în șase mici locații legate direct de moștenirea 

culturală și dezvoltarea teritoriului. 

 

Municipalitatea Medgidia trebuie luat în considerare planul de dezvoltare locală. 

MĂSURA 1. Crearea și promovarea produselor turistice integrate - pachete 

turistice - cu accent major pe turismul cultural și de festival; 

MĂSURA 2. Crearea unui mecanism inovativ și interactiv pentru prezentarea și 

promovarea patrimoniului cultural al municipalităților platformă bazată pe 

internet / serviciu turistic integrat.  
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MĂSURA 3. Digitalizarea patrimoniului cultural al celor două municipalități. 

Pentru a exprima mediul cultural de ansamblu cu valorile sale tangibile și 

intangibile, se are în vedere diferențierea peisajelor culturale din municipiul 

Elena și municipiul Medgidia. Se atrage atenția asupra peisajului, a 

caracteristicilor naturale, a mijloacelor de trai tradiționale, a solului, a 

folclorului, a bucătăriei locale și altele. 

MĂSURA 4. Diferențiere  peisajelor culturale în municipiul Elena și municipiul 

Medgidia 

Un alt punct culminant al programului de implementare este crearea de spații 

deschise pentru schimbul cultural și organizarea de pictura în aer liber și 

festivaluri pentru promovarea patrimoniului cultural. 

MĂSURA 5. Crearea unui spațiu deschis pentru schimb cultural în municipalitatea 

Elenei și în municipiul Medgidia; 

MĂSURA 6. Organizarea de pictura în aer liber, seminarii și festivaluri pentru 

promovarea patrimoniului cultural al partenerilor; 

MĂSURA 7. Promoții 

Următoarele măsuri sunt prevăzute pentru manifestarea identității locale a 

municipalității Elena și pentru îmbunătățirea atractivității turistice a acesteia. 
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MĂSURA 8. Restaurarea bunurilor culturale reale - școala arsă, devenind o 

atracție turistică pentru o expoziție a valoroasei colecții de picturi și icoane din 

municipiul Elena. 

MĂSURA 9. Efectuarea de activități de restaurare a bunurilor culturale imobile. 

MĂSURA 10. Studiul, protecție și interpretarea tezaurului arheologic pe teritoriul 

municipiului Elena. 

Următoarele măsuri sunt prevăzute pentru manifestarea identității locale a 

municipalității Elena și pentru îmbunătățirea atractivității turistice a acesteia. 

MĂSURA 11. Reabilitarea și conservarea patrimoniului cultural și a siturilor 

istorice; 

MĂSURA 12. Reabilitarea și reînnoirea Muzeului de Artă Lucian Grigorescu / 

transformarea lui într-un muzeu mixt de artă, istorie și arheologie; 

MĂSURA 13. Construirea unui centru cultural multietnic; 

MĂSURA 14. Înființarea unui centru național de informare turistică și promovarea 

turismului; 

MĂSURA 15. Crearea unui traseu istoric prin centrul orașului; 

MĂSURA 16. Înființarea unui muzeu al vinului parteneriat public-privat; 

 

 


