
ORAȘUL MURFATLAR 

 

Oraşul Murfatlar, chiar dacă puțin recunoscut ca destinație turistică, este un obiectiv pe 

harta marilor descoperiri istorice sau a celor mai renumite zone viticole din România. 

Prima denumire sub care a fost cunoscută localitatea – Murfatlar, atestată în scris din anul 

1855, este de origine otomană, aceasta fiind schimbată în Basarabi şi revenind la Murftlar 

în decursul ultimului secol şi jumătate. Vestigiile arheologice din zona oraşului atestă o 

locuire mult mai veche, cel mai cunoscut fiind Complexul rupestru monahal, format din 

biserici, chilii, galerii ramificate, morminte săpate în creta Dealului Tibișir, posibil cel mai 

important centru creștin timpuriu de pe teritoriul României. Deși nevizitabil, complexul 

rupestru poate deveni în mod indirect un element turistic de o valoare inestimabilă pentru 

turismul cultural și cel religios. Conviețuirea de secole a diverselor etnii în Dobrogea și în 

Murfatlar1 a creat comunități reziliente și încărcate de legende, folclor și artă populară 

care constituie o atracție în sine în aceasta zonă. 

 

 
 

Odată cu modernizarea regiunii, în special prin construirii primei căi ferate din Dobrogea2 

care să faciliteze comerțul și schimburile prin conectarea Dunării și Mării Negre, apoi a 

Podului „Carol I” la Cernavodă, dat în exploatare în 1895, Murfatlar s-a găsit pe ruta 

Cernavodă – Constanța, iar gara construită de compania britanică „Danube and Black Sea 

Railway Kustendje Harbour Company Limited” (DBSR) se află în funcțiune şi astăzi şi poate 

fi vizitată. Deceniile următoare au înregistrat evoluții importante, ducând la dezvoltarea 

străvechii provincii Dobrogea, iar printre orașele care s-au ridicat într-un interval scurt s-a 

numărat și Murfatlar. Canalul Dunăre-Marea Neagră, construit în perioada 1949-1953 și 

inaugurat în 1984, traversează orașul, Portul Murfatlar permite tranzitul de mărfuri vrac, 

iar o zonă liberă portuară facilitează activități industriale și comerciale legate de 

transportul naval pe canal. 

 

                                                           
1 La recensământul populației din anul 2011, majoritatea populației s-a declarat română (84,3%), urmata de 
populație de tătari (5,5%) și de romi (2,49%). Sursă: www.recensamantromania.ro 
2 Calea ferată Cernavodă – Constanța a fost prima cale ferată din Imperiul Otoman și a fost construită în 
perioada 1857 – 1860. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În tot acest răstimp, dealurile de cretă golaşă ale Murfatlarului devin resursă pentru ceea 

ce va fi una dintre cele mai mari şi mai renumite podgorii din România, podgoria Murfatlar, 

învăluită în legende cu haiduci. Pădurea Fântânița Murfatlar este rezervație naturală din 

anul 1932 şi unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice ale oraşului Murfatlar. 

 

 

După 1990, oraşul Murfatlar se dezvoltă organic, au loc atât investiții publice, cât şi 

private în infrastructura edilitară şi turistică, în vederea promovării imaginii oraşului şi a 

resurselor turistice interesante, unele chiar unice pe teritoriul României. Oraşul Murfatlar 

se găsește la aproximativ jumătatea distanţei nord-sud a Dobrogei, la o distanță de 18 km 

față de Constanța, și aprox. 200 km față de București.  

 



 

Identitate istorică  

Cele mai importante descoperiri arheologice ce atestă locuirea în zona oraşului Murfatlar 

sunt bisericuțele de cretă din dealul Tibişir, din anul 1957. Cu ocazia lucrărilor la cariera 

de cretă localizată pe acest deal, au fost observate o serie de încăperi săpate în stâncă, ce 

s-au dovedit a fi bisericuţe rupestre, galerii cu lăcaşuri pentru morminte, locuinţe. Acest 

ansamblu rupestru a constituit prima atestare a unei aşezări locuite pe teritoriul oraşului, 

dinainte de anul 992 d. Hr. Abia mult mai târziu, începând cu anii 1800, apar atestări în 

documente şi texte oficiale, referitoare la localitatea Murfatlar, purtând această 

denumire. De oraşul Murfatlar aparține şi satul Siminoc, denumirea sa provenind de la 

floarea cu acelaşi nume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Localizare şi cadru natural 

Oraşul Murfatlar este situat aproape de sudul Dobrogei, la aproximativ 20 de kilometri de 

Marea Neagră şi municipiul Constanța, pe linia uneia dintre primele căi ferate de pe 

actualul teritoriu al României, Constanța – Cernavodă, şi la intersecția drumurilor 

naționale DN 3 şi DN 22C, ce fac legătura între Bucureşti, Constanța şi Adamclisi/Ostrov. 

Oraşul Murfatlar are în componenţă şi satul Siminoc situat la 6 km vest de oraş, pe drumul 

comunal DC27. Relieful dominant în arealul ocupat de Murfatlar şi satul Siminoc este cel de 

dealuri, coline şi văi, oraşul dezvoltându-se pe valea Carasu, în zona dealurilor de cretă ale 

Dobrogei, cu înălțimi de 100-105 metri. Formele de relief şi solul acestora fac din Murfatlar 

un loc plăcut privirii şi atrăgator din punct de vedere turistic. Un alt factor esențial, ce 

face parte din identitatea oraşului Murfatlar, îl constituie tradiția milenară de cultivare a 

viței-de-vie, favorizată de climatul temperat continental, de solul calcaros şi de numărul 

mare de zile cu soare ce creează microclimatul ideal pentru realizarea unei largi varietăți 

de vinuri. 

 

 

Acces și infrastructură de transport, infrastructură turistică publică  

 

Poziția privilegiată a orașului Murfatlar, pe ruta București – Constanța, asigură un acces 

multiplu, prin numeroase tipuri de căi: acces rutier către și dinspre granița româno-

bulgară, relația General Toshevo, acces rutier București – Murfatlar și Constanța – 

Murfatlar, acces rutier multiplu la nivelul litoralului și al celor mai relevante localități – 

Cernavodă, Mamaia/Năvodari, Mangalia - Eforie, Ostrov / Adamclisi. Accesul aerian este 



asigurat prin intermediul Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu, județul 

Constanța, aflat la circa 40 km de Murfatlar, iar acces feroviar prin intermediul magistralei 

București – Constanta. Foarte important pentru dezvoltarea turismului, malul Canalului 

Dunăre-Marea Neagră este dotat cu drum pietruit. Accesul pe cale fluvială este pentru 

transporturi de marfă.  

 

În ce privește infrastructura turistică publică, autoritatea publică locală a derulat proiecte 

europene importante pentru amenajarea unor atracții turistice prioritare, cum ar fi 

dotarea cu signalistică și mobilier urban a celor mai atractive trasee în Pădurea Fântânița, 

inclusiv construirea a doua puncte de bird-watching, crearea de site-uri ample de 

informare și promovare turistică, testarea de trasee de cicloturism și drumeții.  

 

Sisteme de informare turistică  

 

Orasul Murfatlar și, mai ales, turiștii, beneficiază de existența Centrului Național de 

Informare și Promovare Turistică (CNIPT)3, acreditat în anul 2017, membru în rețeaua 

națională de centre realizată prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Misiunea 

CNIPT Murfatlar este de a oferi informații și îndrumare gratuite turiștilor și vizitatorilor 

orașului Murfatlar, fiind implicat inclusiv în organizare de evenimente cu conotații 

turistice. Centrul dispune de un ghid turistic autorizat.  

 

În ce privește signalistica, resursele turistice, vizitabile sau cu potențial, sunt marcate prin 

totemuri de informare amplasate în puncte cheie, mai ales în cele de acces. Direcția și 

informații minimale pentru resursele private sunt oferite de indicatoare amplasate în 

proximitatea lor. Mai mult, pe Dealul Tibișir, care domină prin poziția sa întregul oraș și 

este vizibil de pe principalele căi de acces, a fost amplasat numele orașului în litere de 4 

metri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://cniptmurfatlar.ro 

 



Profilul turistic al orașului Murfatlar și al zonei sale de influență 

 

Oraşul Murfatlar este un centru urban, în continuă dezvoltare, ce devine din ce în ce mai 

atractiv pe fondul investițiilor publice şi private, precum şi ca urmare a absorbției de 

fonduri europene, fiind, astfel, esențială abordarea profilului turistic din dublă 

perspectivă: turism urban şi în natură. Murfatlar se poate constitui ca destinație de turism 

în natură, prin valorificarea resurselor existente în oraş: Rezervația naturală „Fântânița 

Murfatlar”, echipată pentru primirea turiștilor și având un mare potențial de dezvoltare, şi 

peisajul inedit creat de dealurile de cretă acoperite cu viță-de-vie și Lacul de cretă. La 

nivel de oraș, resursele cu semnificație istorică şi culturală locală sau națională pot 

constitui vectorii turismului urban: Ansamblul rupestru Murfatlar, Biserica „Naşterea Maicii 

Domnului” și alte lăcașuri de cult, Conacul Kogălniceanu, Gara feroviară Murfatlar, Canalul 

Dunăre-Marea Neagră etc. Dar ceea ce constituie renumele la nivel național și nu numai a 

orașului Murfatlar, este conexiunea acestuia cu vinul de Murfatlar, unul din cele mai 

apreciate vinuri din România, cu o îndelungată istorie, cu legende și resurse consistente. 

Acesta poate constitui un liant între cele două tipuri de turism: urban şi natural, prin 

favorizarea unor experiențe culturale şi culinare vernaculare, specifice zonei de influență 

a oraşului Murfatlar, în cadrul Punctului turistic Murfatlar, al Cramei „Domeniul Vlădoi” 

sau Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Viti-Vinicolă Murfatlar.  

 

 

 

 



Tipuri de turism practicabile în orașul Murfatlar 

- Zona de est a orașului Murfatlar: turism cultural și turism de cunoaştere sau 

tehnico-ştiințific 

- Zona de vest a orașului Murfatlar: turism în natură şi turism cultural, într-o etapă 

viitoare 

Orașul are o poziție privilegiată față de principala piață pentru vizitatorii și turiștii interni, 

respectiv litoralul Mării Negre, dar și față de granița româno-bulgară, pentru turismul 

transfrontalier, fiind amplasat pe traseele turistice importante din județul Constanța. 

Această poziție este consolidată de accesul foarte facil care se face către și dinspre 

Murfatlar, pe cale rutieră și feroviară, indirect aeriană, pe direcțiile cele mai importante: 

București și Constanța, Bulgaria – către General Toshevo, în interiorul județului către 

Adamclisi – Ostrov și Bulgaria - Silistra, Cernavodă – malul Dunării, local pe malul Canalului 

Dunăre-Marea Neagră și, pe drumuri private, pe dealurile și colinele orașului.  

 

Odată ajunși la destinație, în orașul Murfatlar, turiștii sunt primiți cu atracții și obiective 

turistice complexe: arii naturale protejate, de interes european, ca Fântânița Murfatlar, și 

un sit cultural unic în țară, Complexul rupestru monahal. Aceste două vârfuri de 

patrimoniu natural și cultural sunt însă cuprinse în țesătura urbană și turistică deloc săracă 

a orașului – locuri inedite în natură, peisaje plăcute privirii, monumente istorice, 

arhitecturale, tehnice și de for public. Întreg acest patrimoniu este absorbit de renumele 

pe care și l-a făcut orașul Murfatlar în peste o sută de ani, de centru viti-vinicol de 

excepție, cu o îndelungată istorie și produse de înaltă calitate, la standarde 

internaționale. Mai mult, comunitatea locală își prețuiește și celebrează identitatea 

multiculturală, iar viața culturală și socială a orașului o ilustrează prin nenumărate 

evenimente și referințe la amalgamul de etnii și istoria locului.   

 

 

 


