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Dezvoltarea urbană și rurală rapidă și lipsa unei strategii comune și aplicate pun
în pericol patrimoniul arheologic unic din zona cursului inferior al Dunării.
Monumentele și siturile arheologice din perioada romană și peisajul cultural sunt
vulnerabile în fața unor presiuni antropice de asemenea anvergură.

Sites and monuments in the Danube countries are more threatened than ever
before, because of rapid urban and rural development. The cultural landscapes
and sites are vulnerable under such anthropic pressures.

Extinderea sitului transnațional “Frontierele Imperiului Roman” în țările de pe
cursul inferior al Dunării va contribui în mod semni icativ la elaborarea unei
strategii pe termen lung pentru protejarea și promovarea patrimoniului cultural
in aceste zone.

Extension of the Frontiers of the Roman Empire, World Heritage Site, in lower
Danube countries will foster the development of an integrate long term strategy
for protection and promotion of cultural heritage in this areas.
The Frontiers of the Roman Empire is a UNESCO World Heritage Site, the largest
archaeological monument in the EU and one of the largest in the World.

Fosta frontieră a imperiului Roman - Limes-ul - este considerat a i unul din cele
mai i unul dintre cele mai mari situri arheologice din lume.

Danube Limes Brand stands for the Extension of The Frontiers of the Roman
Empire, World Heritage Site, in lower Danube countries.

Proiectul Danube Limes Brand este implementat pentru Extinderea sitului
transnațional “Frontierele Imperiului Roman” în țările de pe cursul inferior al
Dunării.

The outcomes consists of documents for new entries on the Romania’s UNESCO
Tentative List and nomination documents for one or two selected sites for UNESCO
World Heritage List.

Rezultatele așteptate consistă în elaborarea unor documente de nominalizare
pentru Lista Tentativă UNESCO și documente de nominalizare pentru unele zone
pilot.

A secondary objective of this project is the development of a marketing strategy
for the areas and sites proposed for listing,

Un obiectiv secundar este dezvoltarea unei strategii de marketing pentru zonele
și siturile ce urmează a i incluse în Patrimoniul Mondial.
Impactul proiectului la nivel regional va consta în elaborarea celor mai optime
soluții pentru dezvoltarea unei strategii comune care să asigure protejarea si
promovarea siturilor arheologice de pe Limes și să ofere un concept de dezvoltare
integrat pentru valorile culturale și economice ale zonelor de pe cursul inferior
ferior al
Dunării.

At regional level, the project will develop a common strategy to ensure proper use
of cultural resources in the areas and protection of the cultural heritage. The
project will elaborate a concept of sustainable development through tourism and
exploitation of economic values of the sites in the Lower Danube countries.
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