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  265COMPARTIMENTUL IV | PART IV

4.51   EDIŢIE DE CARTE DE PROMOVARE A PATRIMONIULUI NAŢIONAL MOLDOVA ÎN 

MOTIVE / BOOK EDITION PROMOTING THE NATIONAL HERITAGE OF MOLDOVA 

IN REASONS

Autori:    Larisa Capbătut, Viorica Cazac 

Descrierea lucrării: Ediţia de carte de promovare a patrimoniului naţional Moldova în Motive re-
prezintă o ediţie în care accentele sunt puse pe necesitatea cunoașterii valorilor naţionale 
formate și manifestate de-a lungul istoriei. Ornamentele reprezintă elemente ale Patrimo-
niului Naţional către care își îndreaptă atenţia cercetătorii știinţifi ci, artizanii, producători ide 
bunuri și servicii, studiindu-le și asigurându-le o nouă viaţă în noi produse. Ediţia este pre-
zentată într-o nouă manieră estetică de o fi neţe aparte, străduind asupra celor mai frecvent 
întâlnite ornamente, utilă pentru toţi cei interesaţi în reproducerea lor.

Work description: The book edition promoting the national heritage Moldova in Motives is an edi-
tion in which the accents are placed on the need to know the national values formed and 
manifested throughout history. Ornaments represent elements of the National Heritage to 
which the scientifi c researchers, artisans, producers of goods and services turn their atten-
tion, studying them and ensuring a new life in new products. The edition is presented in a 
new aesthetic way of a particular fi nesse, striving on the most frequently encountered orna-
ments, useful for all those interested in their reproduction.

Importanţa socio-economică sau tehnică: Semnifi caţia socio-economică a ediţiei este marcată de 
necesitatea identifi cării valorilor naţionale, analizei semnifi caţiei, conservării, promovării și 
a valorifi cării continuii a lor. Interesul mare pentru cunoașterea motivelor populare a  deter-
minat geneza acestui proiect în manieră grafi că și ţinută sobră, punând în evidenţă motivele 
populare, semnifi caţia lor, interpretarea cromatică etc.

4.52   APLICAREA REALITĂŢII AUGMENTATE ÎN CONCEPTUALIZAREA ȘI VIZUALI

ZAREA EDIŢIILOR INTERACTIVE DE PROMOVARE A ARHITECTURII URBANE 

A ORAȘULUI CHIȘINĂU / APPLYING AUGMENTED REALITY IN THE CONCEPTU

ALIZATION AND VISUALIZATION OF INTERACTIVE EDITIONS PROMOTING THE 

URBAN ARCHITECTURE OF CHISINAU CITY

Autori:    Ana-Maria Cîrja, Viorica Cazac

Descrierea lucrării: Ediţia de carte interactivă prezintă arhitectura urbană a orașului Chișinău inte-
grată cu Realitate Augmentată fi ind predestinată turiștilor dar și tuturor celor interesaţi în 
cunoașterea și explorarea orașului prin intermediul elementelor interactive animate 3D. 
Soluţia oferă posibilitatea accesării elementelor grafi ce ale ediţiei de carte prin intermediul 
dispozitivelor electronice, tabletelor, telefoanelor și transformarea lor în elemente arhitec-
turale multidimensionale interactive reale. Acestea captează atenţia, menţine interesul citi-
torilor asupra ediţiei de carte în dorinţa de a explora noi valori arhitecturale, asigură posibi-
litatea vizualizării detaliate a elementelor constituente

Work description: The interactive book edition presents the urban architecture of the city of Chisinau 
integrated with Augmented Reality predestined to tourists but also to all those interested 
in knowing and exploring the city through 3D animated interactive elements. The solution 
off ers the possibility to access the graphic elements of the book edition through electronic 
devices, tablets, telephones and their transformation into real interactive multidimensional 
architectural elements. They capture the attention, maintain the interest of the readers on 
the book edition in the desire to explore new architectural values, ensure the possibility of 
a detailed visualization of the constituent elements.

Importanţa socio-economică sau tehnică: Importanţa socio-economică a proiectului derivă din 
strategiile naţionale Educaţie 2020, Cultură 2020 și este exprimată prin dezvoltarea și mo-
dernizarea produselor din integrarea diverselor tehnologii. Conceptul de ediţie interactivă 
de promovare a arhitecturii urbane a orașului Chișinău prin Realitatea Augmentată are ca 
obiect sensibilizarea populaţiei către vederile valoroase ale orașului în vederea protecţiei 
și promovării lui, promovarea și impulsionarea turismului urban și atracţia turiștilor pentru 


