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I. TENDINȚE ÎN TURISM. TURISM DURABIL 
 
Turismul joacă un rol esențial în dezvoltarea economică a unei țări, susținând reducerea 
sărăciei în zone defavorizate, coagularea comunităților locale şi crearea de locuri de 
muncă, în special pentru tineri. Turismul a fost, potrivit Organizației Mondiale a 
Turismului, industria care a crescut constant din 2010 şi până în prezent, Europa atrăgând 
cel mai mare număr de turişti la nivel mondial1.În acelaşi timp, turismul este corelat cu 
utilizarea şi dezvoltarea capitalului natural, istoric și cultural al oraşelor şi regiunilor 
dintr-o țară, aspecte care influențează semnificativ atractivitatea acestora şi timpul 
petrecut de turişti în respectivele zone. Nivelul de dezvoltare, inovare şi diversificare a 
ofertelor şi produselor turistice condiționează sumele cheltuite de turişti, precum şi 
satisfacția vis-a-vis de beneficiile aduse de bunurile şi serviciile achiziționate, de 
experiențele trăite. 
 
Tendințele actuale în domeniul turismului vizează dezvoltarea şi susținerea unor produse 
turistice şi branduri coerente, a unor piețe de nişă, precum eco-turismul, turismul viti-
vinicol sau turismul pentru vârstinci, având la bază un turism sustenabil. Acestea vizează 
diversificarea activităților şi atracțiilor turistice pentru ca anumite zone de litoral sau 
montane să îşi poată reduce dependența de turismul sezonier. Sustenabilitatea 
influențează, astfel, nu doar sectorul turistic, ci şi industriile culturale şi creative, 
sectorul agroalimentar, construcțiile, arheologia experimentală etc2. 
 
O altă tendință în turism este crearea unui management al destinațiilor, prin coordonarea 
eforturilor de management ale tuturor entităților implicate în crearea şi susținerea unei 
destinații turistice, bazată pe tipuri de atracții, facilități, acces, marketing şi preț. Un 
management responsabil şi sustenabil funcționează în măsura în care este capabil să 
favorizeze şi să adreseze în mod armonios interacțiunile dintre vizitatori, industria 
turismului, comunitatea care îi primeşte şi mediul ambiant ca un tot (resursele naturale şi 
antropice). În acest sens, Organizația Mondială a Turismului a elaborat un ghid pentru 
consolidarea instituțională în managementul destinațiilor, având la bază cinci piloni de 
lucru: guvernanță, inovare, tehnologie, accesibilitate şi sustenabilitate3. Cei cinci piloni şi 
interacțiunea dintre ei reprezintă pietrele de temelie pentru transformarea unei destinații 
într-o destinație smart, atractivă şi coerentă.   
 
La nivel european, sectorul călătoriilor și turismului susține aproape 26,5 de milioane de 
persoane, iar veniturile determinate de vizitatori generează 375,1 miliarde de euro. 
Aşadar, turismul are un rol important în generarea de venituri, de locuri de muncă şi de 
investiții, ceea ce a determinat entitățile din domeniu să elaboreze un manifest european 
al turismului, cu scopul de a elabora politici eficiente în susținerea şi dezvoltarea 
industriei, în mod sustenabil, la nivel european. Manifestul are în vedere priorități precum 
competitivitatea politicilor din domeniul securității şi fiscalității, digitizarea sectorului 
turismului, buna guvernanță, promovarea comună în scopul sprijinirii dezvoltării și 

                                                           
1 Organizația Mondială a Turismului, https://www.e-unwto.org  
2Comisia Europeană, Politici regionale, Tematica turism, disponibilă la adresa 
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/themes/tourism/ 
3A Practical Guide to Tourism Destination Management, 2007, Organizația Mondială a Turismului, e-Library, 
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420841  
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comunicării diversității ofertelor turistice în Europa, inclusiv a produselor turistice 
tematice paneuropene (de exemplu, pistele pentru bicicliști, gastronomia, cultura, 
natura, arta spectacolului, turismul balnear și wellness etc.), reducerea variațiilor 
sezoniere, prin promovarea bunelor practici în privința extinderii sezonului și capacității, 
reziliența și sustenabilitatea destinațiilor turistice, conectarea rețelelor de transport  
pentru o mai bună infrastructură turistică4. 
 
Un aspect valorificat consistent în ultimii ani este cel al turismului transfrontalier, susținut 
intens prin politici europene şi fonduri structurale investite în promovare, consolidarea 
obiectivelor turistice şi crearea de activități comune, atractive pentru ambele părți ale 
graniței. Acest demers a permis dezvoltarea zonelor de graniță periferice, de cele mai 
multe ori defavorizate din punct de vedere turistic, fiind văzute mai degrabă ca zone de 
tranzit, creşterea veniturilor şi crearea unui nou statut pentru multe dintre ele, acela de 
zone turistice.  
 
Oraşul Murfatlar poate beneficia de aceste tendințe, politici şi noi abordări ale domeniului 
turistic prin elaborarea şi susținerea de strategii moderne, coerente şi consistente, 
conectate la valorile şi strategiile naționale de profil. Astfel, strategia pe termen lung a 
turismului în România, respectiv Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Național 
2007-2026, identifică drept nișă de piață - pe lângă segmentele principale existente de 
litoral și montan - acoperirea pieței de ecoturism, de cultură și patrimoniu cultural, 
turism de aventură, piețele de “bird-watching” și ale turismului vieții sălbatice. 
  

                                                           
4 Manifestul european al turismului pentru creștere și locuri de munca, www.tourismmanifesto.eu, disponibil 
la adresa https://docs.wixstatic.com/ugd/0222ec_d9a77903c6474b31aec45a9962ac5e52.pdf  
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II. CONTEXTUL TURISTIC AL JUDEȚULUI CONSTANȚA 
 
Numeroasele resurse naturale și antropice de importanță atât națională, cât și 
internațională ale județului Constanța, dispersate de-a lungul principalelor rute de 
transport, sugerează un produs turistic „de bază” important – turismul de litoral, de tip 
Sunlust. Acest fapt este demonstrat și statistic, datele privind sosirile în structuri de 
primire turistică în perioada 2014-2018 situând județul Constanța pe locul trei la nivel 
național, după muncipiul București și județul Brasov.  
 
Poziționarea sa strategică, între Dunăre și Marea Neagră, în Sudul Dobrogei, a facilitat 
existența unei îndelungate istorii, teritoriul județului fiind locuit continuu încă din 
preistorie. Arealul județului Constanța reprezintă leagănul unor civilizații precum 
Hamangia, precum și un spațiu prielnic pentru prospere colonii greceşti și cetăți romane, 
reunind vestigii și valori culturale și religioase multietnice importante. Orașele Constanța, 
Mangalia, Cernavodă, Murfatlar, dar și alte localități urbane și rurale, se află în posesia 
unor monumente ce ar putea deveni importante centre culturale și turistice, în măsura în 
care ar fi valorificate corespunzător.  
 
Accesul la Marea Neagră de peste 245 km și condițiile naturale excepționale ale coastei 
maritime au determinat dezvoltarea turismului sezonier și a aproape jumătate din 
capacitatea de primire a turiștilor din România la nivelul județului Constanța, cu 
precădere în zona costieră. Litoralul Mării Negre deține, de asemenea, unele din cele mai 
importante lacuri și izvoare terapeutice la nivel național. Așadar, județul Constanța se 
identifică, în primul rând, cu un turism de tip „Sunlust” – soare și mare, și mai puțin cu 
unul de tip „Wanderlust” – de descoperire, de cunoaștere, ceea ce constituie o provocare 
în materie de strategii de dezvoltare a segmentului de turism cultural, cu mare potențial 
la nivel județean. Zona mic urbană și rurală a județului Constanța prezintă un mediu 
curat, arhitectura fiind specifică stepei și unui peisaj multicultural, datorat tradițiilor și 
obiceiurilor de locuire ale populațiilor ce provin din numeroase etnii ce formează un 
mozaic cultural unic, ceea ce indică un mare potențial pentru dezvoltarea turismului5.  
 
Din punct de vedere al biodiversității, județul Constanța se bucură de prezența a peste 38 
de arii naturale protejate, multe fiind situri de importanță comunitară sau internațională. 
De asemenea, județul Constanța este un important culoar de migrație a păsărilor, element 
de atracție pentru mai multe tipuri de turism ce pot fi practicate pe teritoriul său.    
 
Aceste condiții sunt favorabile dezvoltării unor forme de turism specifice desfășurate în 
județul Constanța, ce pot fi foarte diverse: de la turismul estival, cel mai consistent 
furnizor de venituri, urmat de turismul balnear și cel de odihnă, turism nautic și sportiv, 
turism de croazieră, turism de afaceri, până la turismul cultural și cel itinerar, precum și 
turismul rural și ecorural, ce începe a se dezvolta în ultimii ani. 

                                                           
5 Dobrogea de Sud. Ghid de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural, 
https://www.spatiulconstruit.ro/articol/dobrogea-de-sud.-ghid-de-arhitectura-pentru-incadrarea-in-
specificul-local-din-mediul-rural/22859 

 

https://www.spatiulconstruit.ro/articol/dobrogea-de-sud.-ghid-de-arhitectura-pentru-incadrarea-in-specificul-local-din-mediul-rural/22859
https://www.spatiulconstruit.ro/articol/dobrogea-de-sud.-ghid-de-arhitectura-pentru-incadrarea-in-specificul-local-din-mediul-rural/22859
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În ultimii 10 ani au fost implementate o serie amplă de proiecte cu fonduri europene, în 
scopul dezvoltării infrastructurii turistice și promovării turistice a anumitor zone, pe plan 
intern și internațional. Chiar și în acest context, până în prezent, cu excepția municipiului 
Constanța și a zonei litorale, alte zone din județ nu beneficiază încă de o identitate clară, 
fiind necesară o abordare structurată și integrată a sectorului turismului, prin proiecte de 
infrastructură publică de turism, de stimulare a sectorului privat și de promovare turistică. 
 
Resursele turistice ale județului nu au o repartiție uniformă,ceea ce explică dezvoltarea 
turismului cu precădere în spațiul litoral al Mării Negre. Astfel, litoralul românesc 
concentrează doua treimi din resursele turistice ale județului și cca. 43% din capacitatea 
de cazare a țării, precum și aproximativ 60% din circulația turistică internă și 
internațională6. Litoralul Mării Negre se desfășoară pe o lungime de aproximativ 100 km 
din totalul de 245 km care formează ieșirea la mare a României. Rivieră românească 
beneficiază de influențele specifice Mării Negre, salinitate redusă de 17-18‰ la țărm, 
temperatura apei vara de 20-250C, inexistența curenților și a mareelor, a plantelor sau 
peștilor periculoși, precum și de întinderile de plajă cu nisip fin. În lungul coastei au fost 
create sau s-au dezvoltat natural stațiuni care răspund nevoilor tuturor vârstelor și 
preferințelor: Năvodari – Mamaia Sat, Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești, 
Techirghiol, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus,  Saturn, Mangalia, 2 Mai și Vama 
Veche. Tresprezece stațiuni sunt clasate ca fiind stațiuni de interes național, restul fiind 
de interes local. Clasificarea se realizează în baza standardelor de echipare locală, 
stabilite prin lege. Parte din aceste stațiuni includ infrastructură pentru practicarea 
turismului balnear care valorifică ape și nămoluri cu proprietăți terapeutice, apele 
izvoarelor minerale sau bioclimatul marin.  
 
Municipiul Constanța, resedința județului, este localizat pe litoral și reprezintă un obiectiv 
de sine stătător, complex, având un mare potențial de dezvoltare în sectorul turismului 
urban datorită istoriei, vestigiilor și muzeelor sale. Orașul a fost fondat de coloniști greci 
în secolul al VI-lea i.Hr. și s-a dezvoltat sub influența puterii romano-bizantine, primind 
numele, utilizat și în prezent, de la Împăratul Constantin cel Mare (305-337). Anticul 
Tomis este marcat de activitatea celui mai important port la Marea Neagră, activitate care 
prevalează în conștiința locală ca element de identitate și care polarizează activitatea 
economică locală. Activitatea turistică din municipiul Constanța este concentrată în 
stațiunea Mamaia, localitate componentă a orașului. În ciuda obiectivelor și atracțiilor 
turistice culturale și naturale complexe ale orașului, cu mare potențial în extinderea  
sezonului, Mamaia și Contanța sunt, încă, abordate neintegrat de către autorități.  
 
În ceea ce privește resursele naturale extralitorale, acestea sunt concentrate în 
numeroasele arii naturale protejate, unele dintre ele situri unice, cum ar fi Rezervația 
Fântânița-Murfatlar, Complexul Lagunar Reazim-Sinoie, parte din Rezervația Biosferei 
Delta Dunării, Canaralele Dunării, Dunele litorale de la Agigea, Cheile Dobrogei, 
numeroase păduri și lacuri protejate prin lege, canarale, locuri fosilifere. Dunărea 
reprezinta granița județului pe o lungime de 37 km vest, iar la est, granița este trasată de 
țărmul Mării Negre. Județul este traversat de la est la vest de Canalul Dunăre-Marea 
                                                           
66 Prefectura  Județului Constanța, Turismul în  Județul Constanța, informație disponibilă la adresa 
www.prefectura-ct.ro  
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Neagră, care are o lungime de 64,5 km. Porturile principale pe Dunăre sunt Cernavoda și 
Hârșova. 
 
Pe teritoriul județului Constanța se află o mare bogație de vestigii istorice din perioada 
antică, unele datând din secolul al VII-lea î.Ch.când coloniștii grecii au întemeiat o serie 
de orașe și cetăți: Tomis – astăzi Constanța, Callatis – astăzi Mangalia și Histria. Ulterior, 
din secolul I î.Ch., teritoriul întră sub influența romană și bizantină, perioada în care se 
vor construi sau dezvolta alte cetăți de apărare mai ales pe malul Dunării: Capidava – 
lângă Cernavoda, Axiopolis – Cernavodă, Carsium – astăzi Hârșova, fiind străbătut apoi de 
popoarele migratoare și agitat de războaie. Cetatea Tomis s-a dezvoltat social, economic 
și cultural pe fundalul stabilității caracteristice începutului perioadei bizantine. Reala 
dezvoltarea a orașului Constanța și a întregului ținut dintre Dunăre și Marea Neagră a 
început numai după 1877, când România și-a dobândit independența și autoritatea. Peste 
20 de muzee de istorie și artă publice, inclusiv colecții private, valorifică îndelungata 
istorie și activitatea etnografică și artistică a județului.  
 
Evenimentele cu potențial turistic sunt, preponderent, cele de afaceri, care includ marile 
târguri naționale din sectorul confecțiilor și încălțămintei, urmate de târguri mai restrânse 
din domeniul construcțiilor, turismului sau construcției de ambarcațiuni. Evenimentele 
științifice urmează, ca pondere, celor de afaceri, două teme majore marcând specificul 
județului: mediu înconjurator, cu accent pe mediul marin, și istorie și arheologie. 
Evenimentele culturale sunt susținute, pe de o parte, de spectacole și festivaluri cu teme 
clasice și contemporane și, pe de alta parte, de evenimente de tip etnografic, susținute și 
determinate de mozaicul etnic și cultural al Dobrogei.  
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III. ORAŞUL MURFATLAR. CONCLUZIILE STUDIULUI DE EXPLORARE A POTENȚIALULUI 
TURISTIC ȘI A OPORTUNITĂȚILOR DE DEZVOLTARE A TURISMULUI ÎN ORAȘUL 
MURFATLAR 
 
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, 
respectiv traseele care valorifică mediana est-vest a județului, Constanța-Cernavodă, și 
zona de sud a județului, cu întrepătrundere transfrontalieră. 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. Cu alte cuvinte, turiștii și 
vizitatorii pot ajunge foarte ușor la destinația Murfatlar.  
 
Odată ajunși la destinație, în orașul Murfatlar, turiștii sunt primiți cu atracții și obiective 
turistice care ar putea satisface exigențele celor mai sofisticați: 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 stranii în natură, peisaje 
plăcute privirii, monumente istorice, arhitecturale, tehnice și de for public. Și întreg acest 
patrimoniu este cuprins, din toate direcțiile, de renumele pe care și l-a facut orașul 
Murfatlar în ultima sută de ani, de centru viti-vinicol de excepție, cu o îndelungată istorie 
și produse de înaltă calitate, de standard internațional. 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.  
 
Acesta este contextul pe care poate fi construită o activitate turistică sustenabilă, 
valoroasă, o alternativă sau un intermezzo de tip „Wanderlust” la oferta de litoral. Cu o 
condiție: investiții în infrastructura turistică de punere în valoare a acestor resurse 
turistice excepționale, atât din partea autorităților publice, cât și a proprietarilor privați, 
investiții în soluții captivante și ingenioase pentru valorificarea resurselor nevizitabile pe 
termen lung, facilitarea investițiilor în infrastructura de primire a turiștilor, facilitarea 
implicării comunității locale și trecerea la o atitudine proactivă și energică de deschidere 
a orașului și contopire a lui cu fluxurile de turiști și vizitatori curioși și încântați care 
colindă locurile dobrogene, pe ambele părți ale graniței româno-bulgare.      
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IV. STAREA ȘI PROPUNERI DE DEZVOLTARE A PUNCTELOR DE ATRACȚIE TURISTICĂ 
EXISTENTE ÎN ORAȘUL MURFATLAR 
 
Studiul privind „Explorarea potențialului turistic și a oportunităților de dezvoltare a 
turismului în orașul Murfatlar” a identificat o serie importantă de resurse turistice 
vizitabile sau având un real potențial care, dacă ar beneficia de investiții sau de o 
abordare integrată și coerentă, ar putea deveni baza pentru construirea unei activități 
turistice consistente în orașul Murfatlar.  
 
Propunerile privind tipurile de turism specifice orașului Murfatlar reies din analiza 
resurselor și infrastructurii turistice locale, concretizându-se în trei tipuri principale din 
care vor deriva unele variațiuni prin care să se satisfacă exigențele a cât mai multor 
categorii de turiști și vizitatori. Pentru asigurarea dezvoltării unei identități turistice 
treptate a orașului, planul strategic propune produse turistice particulare pentru 
Murfatlar, produse care vor fi ulterior integrate în planuri de dezvoltare a turismului 
transfrontalier.  
 
Propunerile s-au concentrat pe măsuri și investiții care pot fi abordate, pe de o parte, de 
autoritatea locală Murfatlar și, pe de altă parte, pot fi tratate etapizat, ținând cont de 
disponibilitatea de resurse. Au fost sugerate și investiții ale sectorului privat și s-a ținut 
cont de faptul că sectorul privat nu poate fi constrâns să participe la proiectele și 
strategiile locale, în schimb poate fi stimulat, iar prezentul plan strategic include măsuri 
de stimulare a participării sectorului privat. 
 
Astfel, pentru fiecare resursă considerată valoroasă se propun investiții și acțiuni 
preponderant publice care să o pună în valoare la capacitate maximă, etapizat, astfel 
încât în viitorii 7-10 ani, Murfatlar să devină o destinație turistică recunoscută la nivel 
intern.   
 
IV.1. Starea și propuneri de dezvoltare a resurselor naturale ale orașului Murfatlar 
 
Trei resurse naturale valoroase au fost identificate pe teritoriul orașului Murfatlar, și 
anume Rezervația naturală „Fântânița Murfatlar”, Lacul de cretă și dealurile de cretă. 
Toate aceste resurse sunt amplasate grupat, în zona de vest a orașului, desparțită de 
restul orașului prin Canalul Dunăre – Marea Neagră. Grupajul acestor trei resurse, care se 
completează reciproc și pot forma o atracție care să rețina chiar și mai multe zile un 
turist în zonă, este pregătit să primească turiști prin servicii turistice de bază, de altfel 
extrem de importante și având capacitatea de a acționa ca trigger pentru alte investiții, 
publice sau private.  
 
Rezervația Fântânița Murfatlar 
 
În momentul de față, cu excepția elementelor private care definesc turismul viti-vinicol, 
Rezervația Fântânița Murfatlar este cel mai important, clar conturat și cunoscut obiectiv 
turistic din zonă. Chiar dacă facilitățile existente sunt clasice, corespunzătoare etapei de 
turism în masa – servicii de cazare, alimențatie publică și agrement convențional, 
potențialul de a deveni o atracție la standarde actuale, adecvată turistului modern care 
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caută experiențe și trăiri, care vrea să participe, să fie activ și să depășească rutina și 
șabloanele zilnice, este subtanțial. 
 
Această poziție favorabilă poate fi folosită ca vector pentru dezvoltarea întregului turism 
în natură, precum și a turismului, în general, în orașul Murfatlar.  
 
Propunerile de dezvoltare pentru rezervație au în vedere transformarea zonei deja 
turistice într-o atracție turistică în sine, un club de vacanță care să aibă capacitatea de a 
reține turiștii chiar și mai multe zile, prin agrementul și serviciile de petrecere a timpului 
liber propuse, în contextul în care facilitățile de cazare și alimentație publică sunt deja 
funcționale și satisfăcătoare.  
 
Chiar dacă propunerile cele mai consistente vizează sectorul privat, autoritatea publică 
are misiunea de a asigura accesul și îndrumarea în zonă, de a facilita și de a se implica în 
relația cu custodele Rezervației, respectiv RNP Romsilva, de a co-organiza varii 
evenimente turistice, acțiuni de promovare etc. De asemenea, autoritatea publică poate 
juca rolul de a atrage și coagula o masă critică de investitori, prin promovarea 
oportunităților de afaceri și facilitarea valorificării acestora.  
 
Amenajarea generală a pădurii – zona dedicată activităților turistice7 
 

1. Identificarea de trasee pentru drumeții, verificarea siguranței lor, inclusiv în ce 
privește riscul apariției de animale sălbatice. Amenajare și marcarea traseelor 
pentru drumeții şi cicloturism sau alte forme de turism de aventură, amenajarea 
de locuri de odihnă, amenjarea de rampe pentru cărucioare de copii și cărucioare 
pentru persoane cu dizabilități, echipare cu rasteluri pentru biciclete, coșuri de 
gunoi și toalete ecologice; 

2. Marcarea izvorului Fântânița; 
3. Dispunerea de panouri de tip hands-on, hărți, indicatoare, etc. în scop de 

îndrumare, imagini cu speciile rare și protejate în rezervație, educarea vizitatorilor 
în sensul protecției ariei natural și a speciilor rare, expunerea Regulamentului de 
vizitare și a altor regulamente specifice ariei protejate; 

4. Marcarea și prezentarea zonelor cu concentrare mare de specii protejate, panouri 
educative, perioada ideală de vizitare, etc.; 

5. Realizarea de foișoare și turnuri de observație – birdwatching, belvedere; 
6. Amenajarea de zone de vizitare și de picnic, locuri de joaca pentru copii,echipare 

cu umbrare, coșuri de gunoi și toalete ecologice, măsuri și dotare anti-incendiu, 
evitarea zonelor cu concentrare mare de specii protejate; 

7. Amenajarea de zone de campare. 
 
Aceste amenajări pot fi abordate treptat, pe măsură ce cererea pentru astfel de activități 
crește. O sursă de măsurare a interesului pentru activitățile în aer liber în rezervație este 
necesară și se propune instalarea unui sistem de înregistrare electronică a mașinilor care 
intră în rezervație.  
 

                                                           
7Anexa 1 Imagini și exemple la Planul strategic pentru dezvoltarea turismului durabil pe raza orașului Murfatlar 
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Propuneri de dezvoltare a facilităților private 
 

1. Parc aventura Fântânița8 
 
Relieful relativ accidentat, pădurea sănătoasă și matură, accesul facil la Complexul 
turistic Fântânița, toate permit realizarea unui parc aventura în pădure. Chiar dacă 
pădurea este protejată prin apartenența la Rezervația Fântânița Murfatlar, exemple de 
parcuri aventura din România, dezvoltate în arii protejate, dovedesc faptul ca această 
activitate turistică, bine structurată, cu respectarea principiilor de afacere care 
protejeaza moștenirea naturală și aprobată de toate autoritățile competente, este 
compatibilă cu statutul de arie de protejată.  
 
Astfel, pentru zona studiată se propune următorul ansamblu de activități turistice: 
 
Trasee de tiroliene 
 Trasee de tiroliene pentru copii, tineri și adulți. Traseele pot avea dificultăți 

diferite, progresive, pentru a reține turiștii mai mult timp în parc. De asemenea, 
traseele de tiroliene pot traversa diferite obstacole, naturale sau artificiale, în 
funcție de amplasamentul parcului.  

 Traseele sunt compuse dintr-o serie de elemente suspendate la diferite înălțimi, 
echipate pentru siguranța utilizatorului, și care se parcurg folosindu-se un 
echipament de protecție special, prin traversare sau cățărare. 

 Utilizatorii parcurg o etapă inițială de echipare și instructaj, iar pe parcursul 
activităților au acces la îndrumare autorizată.  

 Pentru respectarea standardelor de protecție a mediului și integrarea tehnică și 
estetică în contextul ariei protejate, elementele pot fi realizate din materiale 
naturale și materiale reciclate. 

 
Centru de închiriere de biciclete, în măsura în care au fost identificate și marcate trasee 
de drumeție adecvate rulării cu bicicleta. 
 
Ghidaj în pădure, la cerere, pentru drumeții și/sau în scop educțional – birdwatching, 
identificarea speciilor rare de plante sau animale. Aceasta activitate poate fi organizată la 
cererea turiștilor.  
 

2. Centre de wellness sau sănătate9 
 
Tinând cont de gradul de sălbăticie a pădurii și în măsura în care zonele tampon ale 
rezervației vor permite, se pot dezvolta centre de wellness și de sănătate care să mizeze 
pe această sălbăticie și pe contactul nemijlocit cu natura, atât în scopul stării de bine, cât 
și al prevenției și tratamentului de boli. 
 

                                                           
8Anexa 1 Imagini și exemplela Planul strategic pentru dezvoltarea turismului durabil pe raza orașului Murfatlar 
9Anexa 1 Imagini și exemplela Planul strategic pentru dezvoltarea turismului durabil pe raza orașului Murfatlar 
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Aceste servicii pot fi abordate în două etape, cu implicații financiare și de legalitate 
diferite, astfel încât într-o primă etapăsă să se creeze piața pentru acestea, iar în a doua 
etapă, de maturitate, să se realizeze investiții consistente.  
 
Etapa 1: realizarea de trasee și refugii simple destinate urmăririi peisajelelor și 
animalelelor, precum și odihnei, pentru persoanele cu diverse deficiențe fizice sau 
psihice, depresii, anxietate, etc. Aceste trasee se vor realize în colaborare cu medici sau 
terapeuți specializați, promovate împreună cu aceștia și, în cazul în care este necesar, 
asigurate serviciile necesare în colaborare.  
 
Etapa 2, de maturitate: centre de wellness sau de sănătate ample, cu servicii complexe și 
adresând o piață specializată, preponderent cu venituri mari. Variantele de abordare sunt 
nenumărate, de la centre în stil tradițional, rural-forestier, până la centre ultra moderne, 
în contrast cu simplitatea naturii.  
 
Animarea turistica a pădurii Fântânița  
 
Pentru crearea unui flux de turiști cu gusturi și preocupări variate, care să asigure o 
prezență în cea mai mare parte a anului, se recomandă organizarea cel puțin a unui 
eveniment cu desfășurare strict legată de rezervație. 
 
Exemple de acțiuni pentru evenimentul dedicat Rezervației și eco-turismului: 
 Concursuri de orientare turistică în pădure; 
 Concursuri pe teme botanice, ornitologice, etc.; 
 Treasure-hunting; 
 Drumeții ghidate; 
 Zilele porților deschise dedicate anumitor specii protejate, care pot fi găsite 

grupat în zone ușor de vizitat. 
 

Lacul de cretă 
 
Promovarea Lacului de cretă ca atracție turistică și introducerea lui în circuitele turistice 
aferente zonei de vest a orașului Murfatlar depinde de o minimă amenajare, în primul 
rând pentru siguranța turiștilor și, în al doilea rând, pentru informare.  
 
În acest sens, se propun următoarele amenajări: 
 Amenajarea căii de acces, pietruirea drumului sau aplicarea de tratamente 

enzimatice drumului de pământ; 
 Amenajarea de alei de plimbare și locuri de odihnă cu umbrare în jurul lacului, 

precum și a unui sistem de împrejmuire și protecție în jurul lacului; 
 Prezentarea poveștii despre formarea lacului; 
 Panouri de informare asupra caracteristicilor lacului, date privind suprafața, 

adâncimea, tuneluri submerse, etc.  
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Dealurile de cretă 
 
Promovate datorită reliefului domol și a esteticii plăcute, dealurile de cretă cuprind zona 
care concentrează resursele turistice naturale din orașul Murfatlar. Ele pot fi valorificate 
chiar în acest sens, de placă turnantă în zona de vest a orașului, prin următoarele 
amenajări minimale:  
 Amenajarea drumurilor și aleilor de acces și plimbare pe dealuri, acolo unde este 

posibil și nu se intervine pe proprietăți private. Ca soluții, drumurile de pământ se 
pot împietrui sau stabiliza prin aplicarea de tratamente enzimatice; 

 Amenjarea de rampe pentru cărucioare de copii și cărucioare pentru persoane cu 
dizabilități, echipare cu rasteluri pentru biciclete, coșuri de gunoi etc.  

 Amenajarea de locuri de odihnă la umbră sau cu umbrare și, dacă relieful permite, 
locuri de joacă pentru copii;  

 Construirea a două turnuri de belvedere pe teren public sau cu acceptul 
proprietarilor private (Deal Tibișir), echipate cu binocluri ancorate; 

 Plantarea de panouri de informare sau prezentare a zonei, cu imagini aeriene, 
harta dealurilor și explicații. 

 
IV.1. Starea și propuneri de dezvoltare a resurselor antropice ale orașului Murfatlar 
 
Podgorii și atracții viti-vinicole 
 
Propunerile pentru dezvoltarea resurselor necesare turismului viti-vinicol răspund unei 
stări de fapt fără echivoc, susținută de secolele de istorie ale vinului de Murfatlar, și 
anume identificarea cvasi-totală a orașului cu brandul vinicol Murfatlar, în conștiința 
colectivă națională.   
 
În acest context, se propune ca orașul să reflecte această suprapunere de imagine, să 
devină port-stindardul viti-viniculturii, „capitala” arealul viticol care poartă denumirea de 
origine controlată (D.O.C.) Murfatlar, iar de la primul contact cu orașul, orice turist să 
simtă că vizitează locul de unde a pornit acum peste 150 de ani aventura vinurilor 
Murfatlar. De altfel, această propunere stă la baza viitorului produs turistic „Murfatlar – 
milenii de viti-vinicultură”, descris la Cap. VI.2. Produse turistice în orașul Murfatlar. 
 
Propunerile au fost dezvoltate în baza resurselor viti-vinicole din oraș și din arealul viticol 
D.O.C.„Murfatlar”. 
 

1. Amenajarea unui muzeu public al viei și vinului Murfatlar  
 
Un muzeu al viei și vinului în Mufatlar este un element care va statua poziția la care aspiră 
orașul – de capitala a D.O.C. Murfatlar, este nucleul dur în jurul căruia vor gravita 
evenimente, acțiuni științifice și tehnice, târguri de profil și, în general, activitățile 
urbane care vor face parte din produsul turistic „Murfatlar – milenii de viti-vinicultură”.  
 
Pentru organizarea unui astfel de muzeu, se recomandă alocarea sau achiziționarea unei 
clădiri sau a unei părți dintr-o clădire tradițională dobrogeană, eventual în satul Siminoc, 
iar în lipsa unui astfel de sediu – adoptarea altor soluții locale adecvate scopului.  
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Pentru popularea și decorarea muzeului și ținând cont ca el va fi un reper nu doar pentru 
oraș și comunitatea locală, ci și pentru deținătorii de vii în zona delimitată de D.O.C. 
Murfatlar, se recomandă colaborarea cu producatorii cu D.O.C. Murfatlar, cu Muzeul de 
Istorie Națională și Arheologie Constanța, cu Muzeul de Artă Populară Constanța, precum și 
cu alte organizații relevante, cum ar fi asociațiile viti-vinicole. Obiectele și artefactele cu 
care va fi decorat muzeul vor fi acompaniate de sisteme multimedia de tip difuzoare 
pentru sunet ambiental, plasma şi tablete pentru rularea de filme şi informații din 
domeniu. Comunitatea locală poate fi invitată să contribuie cu artefacte și idei la 
construirea acestui muzeu care o va reprezenta.  
 
Pentru ca acest muzeu sa fie autorizat ca muzeu și să poată fi promovat sub această 
denumire, este necesară respectarea principiilor de organizare şi funcţionare a muzeelor 
şi colecţiilor publice, respectiv a Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311 din 8 iulie 
2003. 
 

2. Traseul vinului D.O.C. Murfatlar 
 
Stimularea organizării unui traseu al vinului D.O.C. Murfatlar, cel puțin pe teritoriul 
orașului Murfatlar într-o primă etapă, ulterior în întregul areal D.O.C. Murfatlar, prin 
colaborarea cu Punctul Turistic Murfatlar, Domeniul Vlădoi, Stațiunea de Cercetare-
Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlarși, preferabil, Complexul turistic 
Fântânița ca palier independent de reunire a diverșilor producători de vinuri cu D.O.C. 
Murfatlar. Se recomandă invitarea și implicarea directă în aceasta acțiune și a micilor 
producători, inclusiv din satul Siminoc, care pot amenaja la intrarea în curtea casei sau la 
limita terenului cultivat cu viță-de-vie cu deschidere către drumurile frecventate de 
turiști sau mașini în trecere, mici standuri, puncte de vânzare, etc. care vor anima și 
diversifica traseul vinului Murfaltar. Această colaborare cu micii producători este în mod 
particular importantă pentru coagularea întregii comunități locale a producătorilor de vin 
din Murfatlar și atragerea participării active și a contribuțiilor lor la dezvoltarea 
turismului.  
 
Programul traseului poate să includă vizitarea cramelor și degustări, puncte de vânzare, 
mici evenimente complementare ca agendă la cele doua/trei locații, includerea punctelor 
de belle-vue de pe dealurile de cretă.  
 
Traseul va fi promovat în comun, iar mass-media și agențiile de voiaj care vând excursii și 
evenimente în județ, pe litoral și nu numai, vor fi invitate periodic la tururi de 
recunoaștere, apreciere și consultare în vederea îmbunătățirii traseului. 
 
Autoriatea locală va iniția această acțiune cu titlu de prioritate, iar în cazul în care se va 
constitui în timp util sub-grupul de lucru „Murfatlar – milenii de viti-vinicultură” descris 
mai jos, acesta va fi implicat direct în organizarea și promovarea traseului.  
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3. Evenimentul „Murfatlar – milenii de viti-vinicultură” 
 
Inițierea unui eveniment exclusiv dedicat viti-viniculturii Murfatlar, cu rol în promovarea 
majoră a turismului viti-vinicol local.  
 
Evenimentul va trebui să devină cel mai important eveniment local, anual, recognoscibil în 
timp de turiștii interesați de vitivinicultură și gastronomie, de natură și cultură 
dobrogeană, la nivel transfrontalier și în întreaga țară, de turiștii de pe litoral, din orașele 
apropiate graniței româno-bulgare și Constanța, București. Colaborare cu patronate din 
turism și patronate viti-vinicole, cu cramele din zona D.O.C. Murfatlar este esențială 
pentru asigurarea unui standard internațional evenimentului. 
 
Evenimentul poate include secțiune de degustare vinuri și gastronomie locală, acțiuni 
culturale dobrogene, târg de vinuri eventual cu activități de promovare a afacerilor de 
profil, pentru a atrage și oamenii de afaceri din sectoarele viti-viniculturii și conexe etc.  
 
Elementul local „Murfatlar” trebuie să devină marca acestui eveniment pentru 
diferențierea față de evenimente similare din alte zone ale județului Constanța sau din 
alte regiuni viti-vinicole ale țării. De asemenea, centrarea evenimentului pe sectorul viti-
vinicol cu D.O.C. Murfatlar este capitală pentru evitarea canibalizării cu alte evenimente 
locale de tipul „zilelor localității” sau cu cele de celebrare a recoltei de toamnă.  

 
4. Marcarea și promovarea orașului Murfaltar ca portal al viti-viniculturii Murfatlar 

 
Se propune plasarea de panouri, hărți, indicatoare legate de viti-vinicultura Murfatlar. De 
asemenea, se propune producerea de materiale de promovare – pliante, hărți, cărți 
poștale, suveniruri etc. Autoritatea locală va demara această acțiune și va încuraja 
producătorii și alte puncte de contact cu turiștii să pună în vânzare materialele de 
promovare dedicate. Pentru crearea unui impact concret, se recomandă ca întregul oraș 
să promoveze aceleași modele de suveniruri, cărți poștale, etc. pentru a educa turiștii să 
le recunoască și să le asocieze cu produsul turistic „Murfatlar – milenii de viti-vinicultură”, 
în timp.  
 
În aceeași idee, se poate stimula deschiderea unei serii de magazine tip „Crama 
Murfatlar”, în care turiștii să găsească exclusiv vinuri D.O.C. Murfatlar, eventual vinuri 
rare sau unice pentru care să fie nevoiți să vină în orașul Murfatlar.  
 
În funcție de disponibilitatea de fonduri europene și naționale, inițierea de proiecte 
pentru finanțarea transformării orașului într-un portal al viti-viniculturii D.O.C. Murfatlar.  
 

5. Concept şi realizare stand mobil vinuri  
 
Se propune realizarea unui stand mobil de promovare a vinurilor produse în zona orașului 
Murfatlar care va putea fi expus la evenimente din zonă sau chiar naționale, de tip târguri 
de turism, cu specific agricol, dar şi cultural.  
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Standul va avea dimensiuni reduse, va conține informații despre Oraşul Murfatlar şi 
produsul turistic „Murfatlar – milenii de viti-vinicultură” şi va expune o serie de vinuri 
reprezentative pentru zona D.O.C. Murfatlar. 
 

6. Sub-grupul de lucru „Murfatlar – milenii de viti-vinicultură” – parte a grupului de 
lucru Murfatlarul turistic 

 
Inițierea unei colaborări în scop turistic pentru poziționarea orașului Murfatlar pe harta 
marilor destinații eonologice din România și crearea unui grup de lucru coordonat de 
autoritatea locală, direct și cu participarea Centrului Național de Informare Promovare 
Turistică Murfaltar. La inițierea grupului de lucru, scopul, obiectivele și programul 
acestuia trebuie transmise potențialilor membri și propus un mod de lucru concret care să 
motiveze participarea la grup.   
 
Posibili membri: Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație  
Murfatlar, Domeniul Vlădoi, Crama Trantu – Vinex Murfatlar (Cernavodă), Domeniul Bogdan 
(Peștera), Crama Gabai (Valu lui Traian), Crama Rasova, etc. Implicarea a cel puțin doi 
experți independenti de membrii grupului de lucru – un expert în vinuri și un expert în 
turism eonologic.  
 
Într-o primă etapă, activitatea membrilor va fi benevolă, ulterior, după consolidarea 
poziției orașului Murfatlar și extinderea turismului viti-vinicol, grupul de lucru se poate 
transforma într-un ONG dedicat și stabili un mod de recompensare a membrilor. 
 
Propuneri de dezvoltare a facilităților private 
 

1. Rețea de mici magazine dedicate exclusiv vinurilor de Murfatlar. Vinurile rare sau 
unice pot consolida imaginea acestei rețele.  
 

2. Centru Wine SPA Murfatlar 
 
Sunt binecunoscute beneficiile aduse de struguri şi de produsele pe bază de struguri şi vin 
asupra stării de bine şi sănății. Podgorii și producători cu tradiție din România și din lume, 
deseori în colaborare cu operatori turistici cu experiență, au promovat vinoterapia ca 
mijloc de diversificare a activităților de bază. Construcția şi deschiderea unui centru cu 
spații comune şi private dedicate relaxării şi tratamentelor realizate cu produse pe bază 
de struguri şi vin va putea fi realizat etapizat sau proiectat în totalitate, de la început, în 
funcție de costuri şi de bugetul disponibil.  
 
Etapa 1:Pentru început, centrul SPA va putea fi dotat cu recepție, vestiare,  2 ciubere sau 
căzi de vinoterapie, saună uscată şi salon de masaj, unde vor putea fi efectuate 
tratamente dermatologice şi diferite tipuri de masaj cu produse din struguri şi vin.  
 
Etapa 2:Ulterior, în funcție de interesul şi cererea din piață, centrul își poate extinde 
sectorul dedicat wellness-ului și terapiei, inclusiv cu jacuzzi, piscină, sală de fitness şi 
zonă de relaxare.       
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Centru Wine SPA Murfatlar va putea deveni primul centru de vinoterapie deschis într-o 
zonă D.O.C. şi al doilea centru de profil din România, după Riserva Wine Spa, găzduit de 
Hotel Ramada din Oradea. 
 
Monumente arheologice și arhitecturale   
 
Complexul rupestru Murfatlar 
 
Valorificarea Complexului rupestru Murfatlar este o misiune sensibilă datorită procesului 
de degradare deja instalat în situl al cărui sistem de protecție este depășit din punct de 
vedere moral și tehnic, nemaiasigurând un standard suficient de protecție. În aceste 
condiții, și fără o perspectivă clară de identificare a fondurilor necesare conservării, 
protejării și valorificării sitului, interesul local este de a contribui la salvgardarea sitului 
și, în  acelați timp, la transformarea lui într-un obiectv turistic, chiar și nevizitabil, care 
să scoată în evidență unicitatea lui. 
 
Două căi sunt propuse pentru a răspunde celor doua interese – deschiderea către public și 
salvgardarea lui. Ambele căi evită interacțiunea cu situl propriu-zis și asigură respectarea 
regulilor impuse de administratorii Complexului rupestru monahal. 
 

1. Deschiderea către public 
 
Calea propusă este cea a reconstrucției fizice și digitale: 
 

a. Reconstrucția fizică: 
 Realizarea machetelor bisericuțelor, la o scară care să permită mobilitatea lor, 

transportul și expunerea lor în diverse locații. De asemenea, scara trebuie să 
permită un detaliu suficient care să satisfacă exigența turiștilor; 

 Realizarea de panouri cu deseneleși inscripțiile,traducerea și interpretarea lor, 
semnificația lor religioasă și laică; 

 Realizarea de panouri cu prezentarea istoricului descoperirilor, a arheologilor 
implicați, a săpăturilor, etc. pentru conștientizarea eforturilor făcute pentru 
scoaterea la lumină a sitului arheologic. 

Parte din aceste exponate por fi realizate astfel încât să fie prezente în 
permanență în vecinătatea complexului rupestru. 

 
b. Reconstrucție 3D, colaborare cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie 

Constanța (MINAC) în vederea valorificării realizărilor MINAC în acest sens.  
 

c. Sistem de camere de luat vederi în interiorul ansamblului rupestru.  
 
Deschiderea către public: 

 Identificarea unui platou în proximitatea complexului, nivelarea lui, 
amenajarea cu pietriș sau altă formă ușoară de evitare a înnoroirii și 
denivelărilor, cu eforturi financiare reduse. Amenajarea platoului cu rampe 
pentru cărucioare de copii și cărucioare pentru persoane cu dizabilități, 
echipare cu rasteluri pentru biciclete, coșuri de gunoi, toalete ecologice; 



18 
 

 Amenajarea unei incinte în aer liber, pe platoul mai sus descris, pentru acțiuni 
turistice, științifice, educaționale, etc.  

 Amenajarea unui parc arheologic cu expunerea machetelor, panouri, etc. pe 
platou; 

 Sistem de proiecție live a imaginilor obținute cu ajutorul sistemului de luat 
vederi din interiorul ansamblului rupestru; 

 Organizarea de expoziții, proiecții, concerte în aer liber, spectacole de orice 
natură care să reunească localnicii și turiștii lângă complex; 

 Materiale de promovare: carte poștală, pliante, reconstrucțiile 3D pe mini-dv, 
amulete, suveniruri. 

 
Într-o etapă ulterioară, după confirmarea interesului turiștilor și vizitatorilor, se pot: 

 construi și amenaja un centru al Complexului rupestru, conținând săli de 
evenimente, proiecție, expoziții, reproduceri și reconstrucții, etc. 

 organiza ateliere de arheologie experimentală – de sculptură, inscripționare, 
fasonare de rocă tipică pentru dealul Tibișir, creta. Atelierele pot face parte 
din oferta de turism organizat, datorită atenției care trebuie acordată logisticii: 
atelier ventilat, acces la utilități, echiparea cu mobilier, ustensile și 
echipament de protecție. 

 
Această propunere de valorificare a Complexului rupestru Murfatlar este un proiect 
complex, care presupune alocarea de resurse umane, materiale și financiare bine 
cuantificate. În plus, necesită timp pentru a obține impactul sperat. Abordarea poate fi 
etapizată, pe măsura identificării resurselor financiare necesare, însă prima etapă trebuie 
să fie suficient de consistentă pentru a marca debutul proiectului, atât pentru turiști, cât 
și pentru localnici, iar agențiile de voiaj și alte entități să poată „vinde” rezultatele 
acestei prime etape.  
 

2. Salvgardare 
 

Se propun următoarele elemente care sunt la nivelul autorității locale Murfatlar: 
 Împrejmuirea riguroasă și sigură a incintei complexului rupestru, din materiale 

care să permită contactul vizual cu ceea ce se găsește în prezent în situl 
arheologic; 

 Stabilirea unei abordări etapizate de salvgardare a complexului, pe etape cât 
se poate de reduse și fezabile din punct de vedere tehnic, financiar și 
temporal, în colaborare cu MINAC, Ministerul Culturii, etc.; 

 Inițierea de acțiuni de fund-raising / crowd-funding pentru fiecare etapă în 
parte; 

 Autoritatea locală nu se va implica în mod efectiv în acțiunile de slavgardare a 
sitului arheologic. Va colabora cu prima verigă îndreptățită, cel mai probabil 
MINAC. Fondurile vor fi transferate acestei verigi care va stabili cu autoritatea 
locală un calendar clar și o formă de raportare financiară.  

 
Toate demersurile vor fi realizate în cooperare cu MINAC și respectând legislația de 
protecție a monumentelor istorice.  
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Centrul vechi al orașului, monumentele istorice, lăcașuri de cult, monumente de for 
public 
 
Produsul turistic descris sub denumirea de „Murfatlar – multiculturalism dobrogean” 
presupune accesul la monumente locale prin parcurgerea unui traseu cultural în orașul 
Murfatlar, care va cuprinde centrul vechi, Conacul Kogălniceanu, Gara feroviară, 
monumente protejate – clădiri private, biserici și geamia, Monumentul Eroilor Murfatlar. 
De asemenea, va valorifica investițiile propuse în cadrul proiectului „Dezvoltarea 
potențialului turistic, protejarea și promovarea moștenirii comune”, cod ROBG-453, 
finanțat prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria, și anume: 
 Transformarea Casei de Cultură Murfatlar într-o instituție de cultură modernă, 

echipată astfel încât să își poată extinde gama de activități cu acțiuni care să o 
deschidă publicului și turiștilor, expoziții, proiecții, spectacole;  

 Amenajarea parcului din vecinătatea Casei de Cultură într-un parc tematic care să 
reflecte moștenirea naturală și culturală a locului, devenind astfel o invitație vie la 
parcurgerea traseelor locale, la vizitarea obiectivelor din Murfatlar;  

 Reabilitarea Monumentului Eroilor Murfatlar.  
Aceste investiții vor crea un pol de atracție în centrul vechi al orașului, un nucleu dur 
pentru realizarea de trasee culturale pe care vizitatorii să le parcurgă la pas, pentru 
contactul cu un mic oraș multicultural.  
 
În contextul în care orașul Murfatlar nu are niciun muzeu, nicio expoziție permanentă care 
să îi prezinte istoria și realizările, într-o primă etapă se poate organiza în incinta Casei de 
Cultură o astfel de expoziție, promovată apoi în cadrul tuturor ofertelor turistice. Astfel, 
elementul de identitate locală reprezentat de multiculturalism și-ar găsi reprezentarea, 
iar într-o etapă ulterioară, în care ar putea fi înființat un muzeu de sine stătător al 
orașului, comunitatea locală ar putea participa prin donarea de exponate relevante, iar 
prin colaborarea cu MINAC și Muzeul de Artă Populară Constanța ar putea să se dezvolte un 
muzeu reprezentativ pentru un mic oraș dobrogean.  
 
Pentru promovarea resurselor culturale, se propune marcarea elementelor de atractivitate 
din centrul vechi, clădirile monument, bisericile și geamia, etc. prin panouri explicative, 
incluzând, unde se cunoaște, legenda locului. Legendele vor fi validate și editate de 
specialiști.Traseul va putea fi parcurs atât pe jos, cât şi cu bicicleta, prin amenajarea unei 
piste de biciclete acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic și urbanistic. 
 
De asemenea, după maturizarea traseului cultural, testarea lui și primele impresii pozitive 
ale turiștilor, se propune organizarea de tururi ghidate – ghidul CNIPT sau volutari locali.  
 
Ansamblul Canalul Dunăre-Marea Neagră și Monumentul de la Straja 
 
Ambele elemente, Canalul Dunăre-Marea Neagră și Monumentul de la Straja, fac parte 
dintr-un ansamblu ingineresc și de artă mult mai vast decât porțiunea care se găsește pe 
teritoriul orașului Murfatlar, iar un turist atras de monumentele inginerești de excepție, 
incluzând aici monumentul de la Straja cu semnificația lui puternic emoțională legată de 
sacrificiile făcute pentru realizarea canalului, va fi interesat de întreaga operă. În acest 
sens, se recomandă o colaborare cu localitățile Cernavodă, Medgidia, Agigea, Năvodari, 
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precum și cu Administrația Canalelor Navigabile, pentru valorificarea turistică a operei 
inginerești, amenajarea şi marcarea unui traseu cicloturistic, precum şi dedicarea unei săli 
în cadrul viitorului muzeu al orașului Murfatlar pentru prezentarea istoriei şi modului in 
care a fost realizat canalul, parțial cu deținuți politici, şi montarea de panouri informative 
şi indicatoare rutiere spre Monumentul de la Straja.  
 
Evenimente 
 
Multitudinea de evenimente pe care autoritatea public și alte instituții din orașul Murfatlar 
le organizează anual sau ocazional sunt, în marea lor majoritate, din categoria 
evenimentelor dedicate exclusiv comunității locale, manifestări multiculturale etnografice 
dedicate unor zile de sărbătoare naționale, religioase sau locale, manifestări sportive sau 
dedicate copiilor și tinerilor. Programul de evenimente nu cuprinde acțiuni orientate către 
atragerea de turiști sau vizitatori, respectiv evenimente care să se diferențieze de cele 
organizate în oricare mic oraș dobrogean, scopul lor vădit fiind de a reuni comunitatea 
locală, de a-i asigura starea de bine și de a întreține rădăcinile dobrogene. În scop turistic, 
într-o primă etapă de promovare a orașului, se propun două tipuri de evenimente care să 
consolideze imaginea turistică a orașului, legate ambele de cele mai importante 
„locomotive” de dezvoltare a activităților turistice: 

1. Evenimente dedicate sectorului viti-vinicol și gastronomiei locale multi-etnice: 
- Evenimentul anual al vinului, organizat în colaborare cu cramele din întreaga 

zonă, la Murfatlar, cu ocazia recoltei. Evenimentul este descris succinct la 
propunerile pentru dezvoltarea turistică a podgoriilor și atracțiilor viti-vinicole; 

- Eveniment de tip brunch la restaurante sau crame locale, cu invitarea 
comunității locale să participle la prepararea şi prezentarea produselor 
culinare, prezentarea zonei şi acces în podgorii.  

- Ziua porților deschise la cele doua crame vizitabile – Stațiunea de Cercetare-
Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar și Domeniul Vlădoi; 

2. Eveniment dedicat eco-turismului și Rezervatiei Fântânița Murfatlar, descris succint 
la propunerile pentru dezvoltarea turistică a rezervației.  

 
Suplimentar față de aceste două tipuri de evenimente cu rol definitoriu în poziționarea 
orașului pe rutele turistice ale județului și regiunii transfrontaliere, se recomandă 
inițierea și sprijinirea organizării de evenimente de tip turism de aventură. Acest tip de 
acțiune este deja prezent datorită inițiativelor individuale și a organizării ad-hoc de 
plimbări, concursuri, etc. pe trasee off-road, de altfel atrăgătoare datorită poziționării lor 
pe malul Canalului Dunăre-Marea Neagră, pe dealurile de cretă sau în Rezervația Pădurea 
Fântânița. Astfel, se recomandă preluarea inițiativei de către autoritatea locală și 
asigurarea unei dimensiuni și vizibilități turistice a evenimentelor: concursuri de ciclism, 
de motociclete, alergare, maraton, etc. Mai mult, la maturitate, acest tip de eveniment 
poate să atragă turiști care să rămână în orașul Murfatlar mai multe zile. Desigur, pentru 
acest tip de eveniment este necesară colaborarea cu asociații de profil și cu mass-media.  
 
Alte evenimente se recomandă să fie organizate într-o a două etapă, după ce un flux 
constant de turiști se va fi instalat în oraș, când se presupune ca turiștii și vizitatorii deja 
așteaptă și caută diversificarea evenimentelor și că au promovat suficient destinația 
Murfatlar pentru ca aceasta să atragă noi categorii de turiști și vizitatori. 
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V. PRODUSE TURISTICE. ACȚIUNI IMEDIATE ȘI DE PERSPECTIVĂ 
 
V.1. Definirea produsului turistic 
 
Destinaţia turistică, așa cum își propune orașul Murfatlar să devină, desigur nu o destinație 
turistică de masă, în accepțiunea anilor ‘70, ci una de nișă, este caracterizată de 
existența unui mix de elemente care îi asigură dezvoltarea, prezența pe piața turistică 
prin oferta de produse turistice cu caracter, precum și succesul.  
 
O serie de caracteristici o definesc10:  

1. Un produs turistic total, complex şi multidimensional, bazat pe varietatea 
naturală, culturală şi socială a resurselor şi serviciilor turistice din arealul țintă; 

2. Alte activităţi economice care pot fi complementare sau în conflict cu activităţile 
turistice, cum ar fi cele ale industriilor creative, ale industriei alimentare, 
meștesugurilor, sau, dimpotrivă, ale industriei grele sau transporturilor și 
depozitării; 

3. O comunitate gazdă care poate fi elementul principal al atractivităţii şi care are 
propria cerere privind resursele şi facilităţile localităţii; 

4. Un consiliul local ales care poate influenţa planificarea, dar mai ales alocarea 
resurselor; 

5. Un sector privat activ care se implică notabil în deciziile privind planificarea şi 
managementul destinaţiei turistice.  

 
Astfel, o destinaţie turistică presupune o multitudine de elemente, practic întreg 
ansamblul natural, construit şi uman al ei. Evoluția turismului în ultimele decenii a 
demonstrat și certificat transformarea profundă a turismului la nivel mondial și, evident, 
la nivel național, prin trecerea de la turismul de masă, caracteristic pentru anii ’70, 
destinat mulțimii și propunând aproape în exclusivitate activități de odihnă, recreere și 
agrement, la turismul de nișă.  
 
Experiența și exigența turistului au crescut semnificativ datorită drepturilor la vacanță 
statuate de legislații ale muncii din ce în ce mai sofisticate, a nivelui de trai minim stabil 
și predictibilității veniturilor care permit planificarea vacanțelor, a scăderii prețurilor la 
vacanțe, a mobilității ultimelor două-trei generații de turiști cărora le este accesibil 
întregul glob acum, a accesului extraordinar la informații și sisteme de promovare turistică 
pe fondul dezvoltării tehnologiei informației. Aceste schimbări sunt, desigur, în acord cu 
modificările societale profunde care frământă lumea în ultimele decenii.  
 
În acest context, destinațiile turistice s-au adaptat și metamorfozat încât să reflecte 
aceste transformări majore, iar rezultatul este destinația care oferă turistului modern 
experiențe, trăiri, participarea la viața comunității locale, șansa de a evada chiar și 
temporar din șabloanele limitative promovate de globalizarea excesivă.   
 
Cu toate ca elementele principale din perspectiva destinaţiei turistice sunt resursele 
naturale, transportul accesibil, serviciile atractive, promovarea şi informarea, pentru a 

                                                           
10 Dezvoltarea destinației turistice, autor Ilie Rotariu, Editura Alma Mater Sibiu, 2008 
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avea o destinaţie turistică reală, stabilă şi cu şanse de durată, trebuie adăugat elementul 
cel mai important: oamenii care o locuiesc, cei care sunt în stare să presteze servicii de 
calitate şi care îşi pot modela viaţa astfel încât “trăirile” turiștilor să fie posibile. Ei 
transformă singurătatea cotidiană în participare, aşa cum o doresc şi ei la rândul lor în 
vacanţă; nevoia de a socializa este imperioasă pentru contracararea rutinei specifice 
sistemelor economice performante. 
 
Teoria definește produsul turistic ca fiind un ansamblu de bunuri materiale și servicii 
capabile să satisfacă nevoile de turism ale unei persoane, între momentul sosirii și 
momentul plecării de la destinația turistică. 
 
Astfel, produsul turistic este alcătuit din diferite componente care, integrate și 
coordonate, îl definesc: transport, cazare, alimentație, agrement, etc. Componentele 
trebuie să asigure realizarea unui produs coerent care să pună accent pe „trăirea” oferită. 
Această definiție indică o diversificare vastă a produselor turistice, spre zone de „nișă”, 
pentru grupuri țintă reduse numeric, cu trăsături speciale, bine localizate și identificate, 
cu vacanțe concentrate experiențe culturale, istoric-arheologice, ecologice, festivaluri și 
spectacole, gastronomie și vitivinicultură, motociclism, biciclete, căţărări, scufundări, 
pescuit etc. 
 
Bunurile materiale și serviciile care formează produsele turistice fac parte din cel puțin 
trei categorii: 

a. un patrimoniu de resurse naturale, culturale, artistice, istorice, arhitectonice, 
tehnologice, medicale etc., care formează cadrul fizic de bază și care 
determină atracția principală pentru turiști, incitându-i la voiaje; 

b. infrastructură, echipamente și servicii publice și private care, fără a genera 
motivația sau cererea de turism, contribuie în mod hotărâtor la satisfacerea 
acesteia (hoteluri, restaurante, terenuri sau săli de sport, săli de spectacol, de 
conferințe etc.); 

c. Facilitățile de acces, legate de mijloacele de transport, alese de turiști pentru 
a ajunge la obiectivele dorite. 

 
V.2. Produse turistice în orașul Murfatlar 
 
Analiza elementelor locale care, grupate, pot genera produse turistice specifice orașului și 
zonei Murfatlar, mizând pe specificul și avantajele competitive locale, a condus la 
propunerea următoarelor produse care pot fi dezvoltate prin investiții publice și private, 
promovare și cooperare comunitară: 
 
Murfatlar – milenii de vitivinicultură 
 

a. Elemente de patrimoniu natural și cultural tangibil și intangibil:  
 Podgoria Murfatlar care acoperă teritorial întregul oraș Murfatlar, fiind 

valorificată de o serie de crame, mici cultivatori și de Stațiunea de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar; 

 Dealurile de cretă; 
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 Legenda și istoria cultivării viței de vie și vinificației în zona orașului 
Murfatlar 

 
Elemente de viitor 
 Evenimentul „Murfatlar – milenii de viti-vinicultură”; 
 Traseul vinului D.O.C. Murfatlar, dezvoltat etapizat; 
 Muzeul public al viei și vinului Murfatlar; 
 Turnuri de belvedere pe dealurile de cretă.  

 
b. Infrastructură și servicii de bază: 

 Cramele vizitabile din orașul Murfatlar, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar; 

 Complexul turistic Fântânița, alte unități de cazare, restaurante și unități 
de alimentație publică locale. 

 
Elemente de viitor: 
 Punctul Turistic Murfatlar – dezvoltat și modernizat; 
 Oferta micilor producători - standuri la poarta casei, la poarta plantației de 

viță de vie, mici evenimente ale producătorilor artizanali;  
 Infrastructură privată de primire turiști; 
 Concept şi realizare stand mobil vinuri; 
 Centrul/centre Wine SPA Murfatlar; 
 Marcaje și elemente de promovare a orașului Murfaltar ca portal al viti-

viniculturii Murfatlar; 
 Ghidaj pe traseul vinului D.O.C. Murfatlar sau pe trasee alese de comun 

acord cu grupurile de turiști; 
 Expunerea și vânzarea de vinuri locale, suveniruri adecvate acestui produs 

turistic, eventual realizate de meșteșugari dobrogeni.  
 
Murfatlar – natură sălbatică 
 

a. Elemente de patrimoniu natural și cultural tangibil și intangibil:  
 Rezervația Fântânița Murfatlar; 
 Lacul de cretă – povestea Lacului de cretă; 
 Dealurile de cretă. 

 
Elemente de viitor: 
 Organizarea de concursuri, evenimente, zile dechise etc., dedicate 

patrimoniului natural al orașului Murfatlar; 
 

b. Infrastructură și servicii de bază: 
 Complexul turistic Fântânița, alte unități de cazare, restaurante și unități 

de alimentație publică locale; 
 Drumuri de acces, alei de plimbare; 
 Marcaje accesuri și mijloace de îndrumarea turiștilor prin panouri, etc. 
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Elemente de viitor: 
 Drumuri de acces, alei de plimbare, trasee de cicloturism, locuri de odihnă 

și joacă, zone de campare și activități sportive etc. pentru reținerea 
turiștilor; 

 Marcaje accesuri, informare și educare turiști, îndrumare turiști prin 
panouri, etc. 

 Turnuri de belvedere pe dealurile de cretă; 
 Drumeții ghidate – ghid al CNIPT Murfatlar; 
 Parc aventura Fântânița; 
 Centre de wellness și sănătate. 

 
Murfatlar – multiculturalism dobrogean 
 

a. Elemente de patrimoniu natural și cultural tangibil și intangibil:  
 Centrul vechi al orașului; 
 Monumente istorice protejate; 
 Monumentul Eroilor; 
 Ansamblul Canalul Dunăre-Marea Neagră și Monumentul de la Straja; 
 Legende și istorisiri locale; 
 Elemente de patrimoniu vinicol și gastronomic local; 
 Artă populară, folclor, evenimente culturale etc. locale. 

 
Elemente de viitor: 
 Casa de Cultura Murfatlar extinsă și activități culturale diversificate; 
 Parc tematic dedicat patrimoniului natural și cultural din orașul Murfatlar; 
 Expoziția permanentă în cadrul Casei de Cultură, ulterior extinsă ca muzeu 

al istoriei și realizărilor locale; 
 Elemente de valorificare a Complexului rupestru Murfatlar, dezvoltate 

etapizat; 
 Evenimente culturale turistice.  

 
b. Infrastructura și servicii de baza: 

 Complexul turistic Fântânița, alte unități de cazare, restaurante și unități 
de alimentație publică locale; 

 Drumuri de acces, alei de plimbare; 
 Marcaje accesuri, elemente de îndrumare a turiștilor prin panouri, etc. 

 
Elemente de viitor: 
 Marcaje elemente de atractivitate din centrul vechi, clădirile monument, 

bisericile și geamia, etc. prin panouri explicative, incluzând, unde se 
cunoaște, legenda locului; 

 Trasee de cicloturism; 
 Infrastructură privată de primire turiști. 
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VI. ABORDARE STRATEGICĂ  A DEZVOLTĂRII TURISMULUI ÎN ORAȘUL MURFATLAR 
 

VI.1. Grupurile țintă pentru activitățile turistice 
 

În funcție de formele de turism practicabile în oraşul Murfatlar, şi anume turism viti-
vinicol sau de tip gastronomic, turism cultural, turism de cunoaştere sau tehnic, turism în 
natură, tipologiile de turişti cărora li va adresa strategia de comunicare a oraşului turistic 
Murfatlarul, prin intermediul produselor sale turistice:  Murfatlar – milenii de 
vitivinicultură, Murfatlar – natură sălbatică șiMurfatlar – multiculturalism dobrogean, 
sunt după cum urmează: 
 

1. Turiştii interesați de valorile culturale şi de patrimoniu, aflați în voiaj pentru a 
explora din punct de vedere cultural o anumită destinație. Sunt curioşi şi 
interacționează cu localnicii, pun întrebări şi dedică timp studierii resurselor 
culturale ale zonei în care se află. Se documentează înainte de a ajunge în zonă 
şi au concediul planificat astfel încât să poată vizita şi cunoaşte cât mai multe 
aspecte culturale şi istorice, să poată participa la cât mai multe acțiuni și 
evenimente de contact cu comunitățile locale. 
 

2. Turiştii aventurieri, centrați pe experiențe în natură, cunoaştere şi adrenalină. 
Ei călătoresc atât individual, cât şi în grup, parcurg trasee în natură pe jos sau 
cu bicicleta. Sunt interesați de locuri inedite şi de petrecerea timpului liber în 
mod activ, abordând o gamă largă de activități prin intermediul cărora să poată 
ieşi din cotidian. 

 
Pe de altă parte, mesajele, acțiunile şi canalele de comunicare vor trebui adaptate atât 
tipologiilor de turişti pe care oraşul doreşte sa le atragă, prin produsele turistice specifice, 
cât şi arealului în care aceştia de află: viitori turişti, nehotărâți asupra destinației de 
vacanță, turişti aflați în concediu pe litoral sau turişti aflați în trecere prin Murfatlar.  
 
De asemenea, un alt grup țintă pentru comunicare, esențial pentru succesul planului de 
dezvoltare a turismului, este reprezentat de comunitatea locală. 

 
VI.2. Viziune de dezvoltare turistică a orașului Murfatlar 
 
Până în anul 2030, Orașul Murfatlar va deveni o destinație turistică dobrogeană de nișă, 
complementară turismului litoral, cu identitate turistică proeminentă, bazată pe produse 
turistice de cunoaștere, create prin resursele naturale și culturale complexe existente în 
arealul oraşului. Produsele turistice, dezvoltate după principiile turismului contemporan, 
internațional, vor constitui avantajele competitive ale localității, oferind turiștilor și 
vizitatorilor experiențe inedite, coerente şi capabile de a satisface exigențe din ce în ce 
mai înalte. 
 
Produsele turistice dezvoltate vor valorifica importanta moștenire naturală și culturală a 
orașului Murfatlar, patrimoniul istoric și multiculturalismul de veacuri, îndelungata 
activitate eonologică care poziționeza întreaga zonă între cele mai renumite domenii viti-
vinicole din țară.  
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Turismul în orașul Murfatlar se va dezvolta într-o maniera durabilă, cu protejarea şi 
punerea în valoarea patrimoniului natural și construit, precum şi a valorilor culturale 
materiale şi imateriale. Va deveni o activitate economică semnificativă pentru bugetul 
local, o sursă alternativă sigură și constantă de venituri pentru populație și va crea locuri 
de muncă pentru populația tânară din oraș.  
 
Comunitatea locală va fi încurajată să ia parte la această transformare a oraşului și 
invitată să se implice în nenumărate modalități în activitățile şi soluțiile propuse prin 
această strategie, de la acțiuni de voluntariat în ecologizarea spațiilor verzi, montarea 
panourilor informative, participarea la realizarea traseelor de cicloturism, până la 
transformarea în ghizi turistici locali şi la a găzdui evenimente de tip brunch în propriile 
gospodării. Informarea corectă, constantă, adaptată fiecarei categorii sociale şi realizată 
respectând tradițiile, obiceiurile şi stilul de viață actual al comunității va determina o 
creştere a interesului locuitorilor oraşului Murfatlar către implicarea în dezvoltarea 
turismului în zonă. 
 
Pentru realizarea acestei viziuni asupra orașului Murfatlar turistic, se propune 
concentrarea eforturilor pe următoarea intervenție de dezvoltare cu trei obiective 
prioritare, din care un obiectiv dedicat implementării planului strategic: 
 
 I. Dezvoltarea produselor turistice  
 II. Implementarea strategiei de marketing turistic  
 III.  Crearea cadrului de implementare a planului strategic de dezvoltare a  
  turismului 
 
VI.3. Intervenția strategică de dezvoltare turistică a orașului Murfatlar 
 
Pornind de la obiectivele de dezvoltare prioritare, intervenția de dezvoltare turistică a 
orașului este structurată pe direcții de dezvoltare care se completează reciproc și concură 
la atingerea respectivelor obiective. De asemenea, aceste direcții de dezvoltare țin cont 
de o etapizare pe două perioade pentru implementarea planului strategic al cărui orizont 
de timp pentru realizare este anul 2030.   
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Obiective și direcții de dezvoltare:  
 
Legendă:  
MV Murfatlar – milenii de viti-vinicultură 
MN Murfatlar – natură sălbatică 
MM Murfatlar – multiculturalism dobrogean 
 

Obiectiv Direcții strategice 
 

Actiuni și proiecte de implementare 

I. Dezvoltarea 
produselor 
turistice  

I.1. Asigurarea accesibilității 
rutiere, pietonale, ecologice 
și digitale, a amenajărilor 
conexe primirii turiștilor la 
resursele narurale și culturale 
care formează produsele 
turistice  
 

I.1.a. Analiza stării accesurilor rutiere și pietonale la resursele turistice, din care prioritare 
sunt facilitățile care integrează elementele definitorii ale circuitelor / traseelor. 
Prioritizarea intervențiilor la aceste trasee/circuite în baza disponibilității resurselor locale 
sau atrase. Acțiunea se poate implementa în cooperare cu asociații de cicloturism, drumeție, 
liceul local. 
MV: dealurile de cretă și viitorul traseu al vinului; 
MN: dealurile de cretă, lacul de cretă, trasee de drumeție în Pădurea Fântânița;  
MM: centrul vechi al orașului, verificarea traseului de vizitare a reperelor culturale 
construite în oraș, zona de primire la Complexul rupestru Murfatlar – platformă și incintă 
pentru evenimente, trasee în lungul Canalului Dunăre-Marea Neagră – Monumentul de la 
Straja. 
 
I.1.b. Amenajarea minimală a accesurilor rutiere și pietonale, în baza priorităților stabilite la 
acțiunea I.1.a. La nivel de produse turistice, prioritate va primi MV.  
 
I.1.c. Amenajarea elementelor de confort pe trasee / circuite / la resursele turistice, 
conform priorităților stabilite în cadrul acțiunii I.1.a. 
MN: Rezervația Pădurea Fântânița – locuri de odihnă, locuri de picnic, rampe pentru 
cărucioare copii și persoane cu dizabilități, rasteluri biciclete, coșuri de gunoi, toalete 
ecologice; dealurile de cretă: locuri de odihnă, locuri de joacă, rampe pentru cărucioare 
copii și persoane cu dizabilități; rasteluri biciclete; coșuri de gunoi; Lacul de cretă: locuri de 
odihnă cu umbrare, sistem de împrejmuire si siguranță.  
MM: Complexul rupestru – amenajare platformă cu rampe, rasteluri biciclete, coșuri gunoi, 
toalete ecologice; Ansamblul Canal și Monument Straja – verificare și stabilire traseu de 
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parcurgere pietonal, cu biciclete, etc.  
 

  I.2. Asigurarea ghidajului și 
îndrumării turiștilor și 
vizitatorilor pe rutele care 
formează produsele turistice 
 

I.2.1. În baza priorităților stabilite în cadrul acțiunii I.1.a., traseele, aleile de plimbare, 
drumurile de acces sau zonele dedicate turiștilor vor fi marcate. Acțiunea se recomandă să 
se  implementeze în cooperare, după caz, cu custodele rezervației - RPN Romsilva, Muzeul de 
Istorie Națională și Arheologie Constanța, Administrația Canalelor Navigabile, proprietari 
privați de terenuri adiacente traseelor.   
MV: panouri, hărți, indicatoare legate de industria și traseul viti-vinicol, realizarea de 
materiale de promovare tipărite și suveniruri 
MN: Rezervația Pădurea Fântânița – hărți, indicatoare, marcare traseu și izvor Fântânița, 
expunere Regulament Arie Protejată, ghidaj în pădure; Lacul de cretă – panouri informative 
asupra caracteristicilor lacului; dealurile de cretă – panouri de informare, hartă 
MM: Complexul rupestru - signalistică pentru ghidare, realizarea de materiale de promovare 
tipărite și suveniruri; centrul vechi – trasee ghidate, panouri explicative – legenda locului; 
Ansamblul Canal și Monument Straja – marcare traseu cicloturism. 
 

  I.3. Reabilitarea, 
amenajarea, echiparea 
resurselor turistice naturale și 
culturale pentru o experiență 
de cunoaștere ingenioasă și 
memorabilă 
 

I.3.a. Investiții publice: 
MV: Muzeul public al viei și vinului de Murfatlar, stand mobil vinuri  
MN: Rezervația Pădurea Fântânița – panouri despre speciile protejate, panouri hands-on, 
panouri educative în zonele cu concentrare mare de specii protejate, foișoare / turnuri de 
observare a păsărilor protejate, a animalelor; Lacul de Cretă – panou de prezentare a istoriei 
de formare a lacului / legendă; dealurile de cretă – doua turnuri de belvedere 
MM: Complexul rupestru – sistem de luat vederi interior si de proiecție pe platforma 
adiacentă. 
După caz, se poate colabora cu RPN Romsilva, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie 
Constanța, Muzeul de Artă Populară Constanța, cramele din zona D.O.C. Murfatlar, 
comunitatea locală deținătoare de obiecte de artă populară locală, ustensile și echipamente 
vechi pentru vinificație artizanală, etc.  
I.3.b. Investiții private: 
MV: rețea de magazine de tip „Crama Murfatlar” 
MN: centre de închiriere de biciclete 
MM: Complexul rupestru - sistem de panouri informative si educative. 
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  I.4. Realizarea de noi resurse 

turistice pentru consolidarea 
și rafinarea produselor 
turistice 
 

I.4.a. Investiții publice: 
MM: Complexul rupestru – reconstrucție fizică și digitală, parc arheologic, Centrul 
Complexului rupestru, ateliere de arheologie experimentală; Centrul vechi – modernizare și 
extindere Casa de Cultură, parc tematic, reabilitare Monument Eroi, Expoziție / muzeu al 
orașului Murfatlar; Ansamblul Canal și Monument Straja – dedicarea unei secții a viitorului 
muzeu al orașului Murfatlar.   
Acțiunea se recomandă să se  implementeze în cooperare, după caz, cu Muzeul de Istorie 
Națională și Arheologie Constanța, Muzeul de Artă Populară Constanța, Administrația 
Canalelor Navigabile.   
I.4.b. Investiții private: 
MV: Popasul Turistic Murfatlar – reabilitare, Centru Wine Spa Murfatlar 
MN: Rezervația Pădurea Fântânița - Parc aventura Fântânița, centre de wellness sau 
sănătate. 
I.4.c. Investiții public - private: 
MV: Traseul vinului D.O.C. Murfatlar 
MN: Rezervația Pădurea Fântânița - zone campare 
 

  I.5. Animarea produselor 
turistice 
 

I.5.1. Colaborări public –privat: 
MV: Evenimentul „Murfatlar – milenii de viti-vinicultură”, evenimente de tip brunch, zilele 
porților deschise la cramele vizitabile. 
MN: Rezervația Pădurea Fântânița – concursuri de orientare turistică, concursuri pe teme 
botanice, ornitologice, drumeții ghidate, zilele porților deschise dedicate anumitor specii 
rare; evenimente dedicate eco-turismului, evenimente specifice turismului de aventură 
MM: Complexul rupestru – expoziții, proiecții, concerte în aer liber, spectacole, reuniuni 
științifice etc.  
 

II. Implementarea 
strategiei de 
marketing 
turistic  

II.1. Promovarea turistică a 
orașului Murfatlar 

II.1.a. Dezvoltarea brandului turistic al orașului Murfatlar. Manual de identitate vizuală 
turistică - un sistem de reguli și recomandări de aplicare și dezvoltare a elementelor vizuale 
fundamentale ale mărcii orașului. Elementele de identitate vizuală cuprind: semnătura 
vizuală (logotip și slogan), culorile, fonturile, atitudinea vizuală și tonul. Elementele vor 
putea fi utilizate alături de elementele de identitate proprii entității publice și se va stimula 
preluarea voluntară a elementelor și de către sectorul privat local, în acest sens 
recomandându-se o consultare publică asupra elementelor de identitate vizuală, astfel încât 
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o cât mai mare parte din comunitate să se identifice cu aceste elemente. Asigurarea asocierii 
elementelor de identitate vizuală a orașului cu orașul, prin expunerea lor în oraș și la 
intrările în oraș, lansarea de produse/servicii direct legate de acestea, linii de suveniruri, 
etc.  
II.1.b.Dezvoltarea website-ului aferent proiectului „Dezvoltarea potențialului turistic, 
protejarea și promovarea moștenirii comune”, cod ROBG-453 
II.1.c. Social Media: conturi de Facebook, Instagram și Youtube 
II.1.d. Bannere online 
II.1.e. GPS și sisteme de navigație - Google Maps 
II.1.f. Aplicații Smartphone 
II.1.g. Filmul Descoperă Murfatlarul Turistic, actualizarea lui periodică 
II.1.h. Participare la târguri cu profil turistic, gastronomic, eonologic, etc.  
II.1.i. Public relations  
 

  II.2. Promovarea distinctă a 
produselor turistice 
 
 

II.2.a. Evenimente centrate pe produsele turistice  
II.2.b. Utilizarea interesului crescut față de fotografie, ca artă și practică, în promovare 
II.2.c. Materiale tipărite: broșuri, afișe 

  II.3. Comunicare internă 
 

II.3.a.Comunicare internă la nivelul Primăriei Murfatlar în scopul creării departamentului de 
turism și a echipei de lucru – întâlniri, dezbateri.  
II.3.b.  Comunicare internă administrată de departamentul de turism – newsletter, memo, 
aviziere, etc. pentru menținerea unui nivel înalt de informare și atragere spre participare a 
colectivului primăriei 
II.3.c. Stabilirea unei comunicări în dublu sens, consultarea colectivului primăriei, 
comunicarea rezultatelor și aplicării rezultatelor, etc.  
II.3.d. Promovarea identității turistice a orașului Murfatlar la nivel intern, promovarea 
planului strategic și implicarea colectivului primăriei în implementarea și promovarea lui, 
preluarea de către colectiv a rolului de multiplicator la nivel de comunitate locală.  
 

III.  Crearea cadrului 
de 
implementare a 
planului 
strategic de 

III.1. Asigurarea unui cadru 
instituțional competent 
pentru implementarea 
planului strategic – în cadrul 
autorității publice locale  

III.1.a. Transformarea CNIPT într-un departament de turism, prin extinderea echipei și 
atragerea a minim doi experți externi – un expert în turism și un expert în marketing 
III.2.b. Monitorizarea și evaluarea performanțelor și impactului departamentului de turism 
III.2.c. Creșterea capacității instituționale a grupului de lucru prin informare și instruire 
periodică în domeniul turismului, a marketingului turistic, etc. 
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dezvoltare a 
turismului 

III.2.d. Dezvoltarea de parteneriate cu furnizori publici și privați, pentru extinderea și 
diversificarea actului turistic și cultural local 
 

  III.2. Crearea de instrumente 
de stimulare a investițiilor 
private 
 

III.2.a. Definirea și aprobarea conceptului de stimulare a investițiilor în turism. Acest concept 
poate include: 
 stabilirea facilităților în privința taxelor și impozitelor locale, progresive, corespunzând 

gradului de ocupare a zonelor de dezvoltare turistică;  
 stabilirea condițiilor de concesionare de imobile; regulamentul de urbanism în zonele 

respective; etc. 
 stabilirea regulilor în care se acordă facilitățile – coduri CAEN prioritare, etapa de 

dezvoltare a firmei, zona de implantare, etc. 
Conceptul va fi prezentat sub forma unui regulament de acordare a facilităților în vederea 
dezvoltării turismului și poate fi elaborat împreună/în parteneriat cu Camera de Comerț, 
Industrie, Navigație și Agricultură Constanța sau cu Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii 
Constanța.  
III.2.b. Înființarea unui fond de microcreditare – în baza unui fond mutual local – pentru 
sprijnirea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici (număr mediu de angajați până la 49 
persoane) locale în vederea realizării de investiții turistice. 
III.2.c. Dezvoltarea de programe de informare și educație antreprenorială în domeniul 
turismului și al industriei ospitalității pentru mediul de afaceri local, în vederea echipării 
acestuia cu abilitățile și competențele necesare desfăsurarii unei activitati turistice de 
succes.  
 

  III.3. Crearea grupului de 
lucru “Murfatlarul turistic”  
 

III.3.a. Crearea grupului de lucru „Murfatlarul turistic”, format din departamentul de turism, 
CNIPT, operatori locali în turism - crame, autoritatea publică locală, instituții siguranță 
publică, Casa de Cultură, experți, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 
(MINAC), Muzeul de Artă Populară Constanța, custozi, etc. 
III.3.b. Crearea sub-grupului de lucru „Murfatlar – milenii de viti-vinicultură” 
III.3.c. Monitorizarea și evaluarea performanțelor și impactului grupului de lucru „Murfatlarul 
turistic” 
III.3.d. Creșterea capacității instituționale a grupului de lucru prin informare și instruire 
periodic în domeniul turismului, al marketingului turistic etc. 
 

  III.4. Implicarea comunității 
locale 

III.4.a. Sensibilizarea comunității locale față de crearea destinației Murfatlarul turistic, 
alături de produsele turistice aferente. Comunicare externă cu reprezentanți ai comunității 
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 locale, prin organizarea de întâlniri periodice de prezentare a statusului măsurilor în 
implementare, implicarea comunității în acțiunile de promovare turistică şi în evenimentele 
legate de moştenirea culturală a Oraşului Murfatlar    
III.4.b. Implicarea comunității locale în realizarea de noi resurse turistice: Muzeul oraşului 
Murfatlar, Muzeul public al viei și vinului Murfatlar, Traseul vinului D.O.C. Murfatlar, etc. 
 

  III.5. Informarea și educarea 
părților interesate și a opiniei 
publice asupra conceptului de 
durabilitate în turism  

III.5.a. Informare pasivă prin metode convenționale – aviziere, afișe, panouri.  
III.5.b. Acțiuni educaționale prin joc, concursuri, etc. pentru copii până la ciclul gimnazial, 
ca principal vector de schimbare într-o familie / gospodărie.  
III.5.c. Cooperare cu organizații non-guvernamentale pentru acțiuni și proiecte la nivel local.  
III.5.d. Educarea comunității locale în spiritul unui oraș turistic, a principiilor de primire a 
turiștilor, de ospitalitate. Campania de educare se poate organiza în colaborare cu 
Universitatea „Ovidius” Constanța, Facultatea de Științe Economice. 
III.5.e. Educarea mediului de afaceri și a comunității locale asupra conceptului de 
proximitate, de promovare a valorificării resurselor locale și a producătorilor și prestatorilor 
locali, de stimulare a creșterii valorii adăugate a produselor și serviciilor locale. 
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În vederea concentrării eforturilor de dezvoltare a turismului în orașul Murfatlar se 
propune următoarea etapizare pentru cele trei produse turistice, etapizare care se va 
reflecta în intervenția prin obiective și direcții de dezvoltare și, mai ales, în mixul de 
proiecte prin care se va implementa planul strategic: 
 

Produs turistic Resursa turistică Etapa 1 
2020 - 2025 

Etapa 2 
2026 - 2030 

 
Murfatlar – milenii de viti-vinicultură 
 
Amenajări de natură 
publică 

Sub-grupul de lucru „Murfatlar – milenii de 
viti-vinicultură” 
 

2020  

 Muzeu public al viei și vinului Murfatlar 
 

x  

 Traseul vinului D.O.C. Murfatlar 
 

x x 

 Evenimentul „Murfatlar – milenii de viti-
vinicultură” 
 

x  

 Marcarea și promovarea orașului Murfaltar ca 
portal al vini-viticulturii Murfatlar 
 

x  

 Concept şi realizare stand mobil vinuri 
 

x  

Amenajări de natură 
privată 

Construire Wine Spa   x 

 
Murfatlar – natură sălbatică 
 
Rezervația Pădurea 
Fântănița 

Identificarea și amenajarea de trasee pentru 
drumeții şi cicloturism 
 

x  

 Plantarea de panouri informative hands-on, 
hărți, indicatoare, etc. în scop de 
îndrumare, educare 
 

x  

 Marcarea și prezentarea zonelor cu 
concentrare mare de specii protejate 
 

 x 

 Realizarea de foișoare și turnuri de 
observație 
 

x x 

 Amenajarea de zone de vizitare și de picnic, 
locuri de joacă 
 

 x 

 Amenajarea de zone de campare 
 

 x 

Amenajări de natură 
privată 

Parc aventura Fântânița – trasee de tiroliene 
 

x x 
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 Parc aventura Fântânița  - centru de 
închiriere de biciclete 
 

x  

 Parc aventura Fântânița - ghidaj în pădure 
 

x  

 Centre de wellness sau sănătate 
 

 x 

 Animarea turistică a pădurii Fântânița  
 

x x 

Lacul de cretă Amenajarea căii de acces 
 

x  

 Amenajarea alei de plimbare și locuri de 
odihnă cu umbrare, în jurul lacului 
 

x x 

 Panouri de informare 
 

x  

Dealurile de cretă Amenajarea drumurilor și aleilor de acces și 
plimbare 
 

x  

 Amenajarea unui traseu de cicloturism 
 

x  

 Amenajarea de locuri de odihnă la umbră 
sau cu umbrar 
 

 x 

 Construirea a două turnuri de belvedere 
 

x x 

 Plantarea de panouri de informare sau 
prezentare 

 x 

 
Murfatlar – multiculturalism dobrogean 
 
Complexul rupestru 
Murfatlar 
 

Reconstrucția fizică - machete x  
 
Reconstrucție 3D 
 

x  

Sistem de camere de luat vederi în interiorul 
ansamblului 
 

 x 

 Identificarea unui platou și amenajarea unei 
incinte pentru activități turistice 
 

x  

 Amenajarea unui parc arheologic 
 

 x 

 Sistem de proiecție live 
 

 x 

 Organizarea de expoziții, proiecții, concerte 
în aer liber 
 

x x 

 Materiale de promovare 
 

x x 

 Construirea și amenajarea unui centru al 
Complexului rupestru 

 x 



35 
 

 
 Organizarea de ateliere de arheologie 

experimentală 
 

 x 

 Împrejmuirea riguroasă și sigură a incintei 
complexului rupestru 
 

x  

 Proiect de fund-raising dezvoltat în comun 
cu custozii 
 

x x 

Centrul vechi al 
orașului, 
monumentele 
istorice, lăcașuri de 
cult, monumente de 
for public 
 

Investițiile aferente proiectului ROBG-453 x  
 
Marcarea elementelor de traseu cultural 

x  

 
Muzeul orașului Murfatlar 
 

 x 

Amenajarea unei piste de biciclete 
 

x  

Ansamblul Canalul 
Dunăre-Marea 
Neagră și 
Monumentul de la 
Straja 
 

Amenajare şi marcare traseu cicloturistic  x 
 
Dedicarea unei săli în cadrul Muzeului 
orașului Murfatlar pentru prezentarea 
istoriei şi modului in care a fost realizat 
canalul, trimitere la istoria regimului 
comunist. 

 x 

 
Montarea de panouri informative şi 
indicatoare rutiere spre Monumentul de la 
Straja. 
 

x  

Evenimente 
 

Pentru Murfatlar – milenii de viti-
vinicultură: sărbătoarea anuală a vinului cu 
cramele din întreaga zonă, la Murfatlar  

x x 

 Eveniment tip brunch dedicat sectorului viti-
vinicol și gastronomiei locale multi-etnice 
 

x x 

 Eveniment dedicat eco-turismului și 
Rezervației Fântânița Murfatlar 
 

x x 

 Evenimente turism de aventură 
 

x x 

 Alte evenimente turistice 
 

x x 

 Info press x x 
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VII. STRATEGIE DE MARKETING  
 
VII.1. Stategie de marketing 
 
Strategia de marketing a Oraşului Murfatlar porneşte de la analiza resurselor turistice, a 
punctelor tari, celor slabe, oportunitătiților şi amenințărilor, fiind realizată pe baza 
cunoaşterii şi capacitării potențialului instituțional, cu scopul de a crea şi promova 
produse turistice coerente şi atractive şi de a atrage şi reține un număr din ce în ce mai 
mare de vizitatori şi turişti în zonă. Obiectivul este crearea unei destinații turistice 
unitare, atașate oraşului şi zonei sale de influență, unde resursele naturale şi cele 
antropice, infrastructura de transport, serviciile atractive, promovarea şi informarea să se 
îmbine cu elementul esențial: oamenii care fac posibilă o experiență turistică memorabilă.  
 
De asemenea, pornind de la una din tendințele de actualitate la nivel mondial, crearea 
unui management al destinației turistice Murfatlar este esențială, întrucât va favoriza 
funcționarea proactivă eficientă şi reactivă rapidă a echipei responsabile de dezvoltarea 
activităților turistice și implementarea strategiei de marketing, prin coordonarea 
eforturilor de management ale tuturor entităților implicate în crearea şi susținerea 
destinației. Toate acestea vor fi posibile ca urmare a implementării strategiei de workflow 
şi comunicare internă. 
 
În ceea ce privește obiectivele generale de marketing, acestea sunt relaționate cu analiza 
SWOT și strategia de dezvoltare turistică a orașului Murfatlar.  
 
Obiectivele de piață: 
 Crearea și creșterea cotei de piață prin sporirea numărului de sosiri de turiști 

interni în primă instanța, ulterior și străini, cu o medie de 25% în fiecare an, după 
primii trei ani de la finalizarea investițiilor realizate prin proiectul„Dezvoltarea 
potențialului turistic, protejarea și promovarea moștenirii comune”, cod ROBG-
453, prin atragerea de turiști sensibili la specificul orașului Murfatlar și la produsele 
turistice propuse prin prezentul plan strategic; 

 Consolidarea și promovarea destinației Murfatlarul turistic, printr-o abordare 
coerentă și complementară a celor trei produse turistice definitorii, cu capacitate 
de extindere a sezonului și adresate tuturor categoriilor de turiști și vizitatori 
potențiali ai litoralului, din orașele limitrofe și de pe axa Constanța – București, 
precum și a turiștilor transfrontalieri.  

 
Obiective de imagine: 
 Schimbarea percepției generale privind abordarea turismului în orașul Murfatlar, 

trecerea de la persoane pasagere la vizitatori și turiști, de la vizite mai mult sau 
mai puțin spontane, fără așteptări, la sosiri programate în Murfatlar, pentru 
valorificarea produselor turistice locale, prin îmbunătățirea planificării și 
infrastructurii pentru turism a orașului și îmbunătățirea imaginii de ansamblu;  

 Schimbarea percepției investitorilor în ce privește determinarea autorității publice 
locale și a comunității locale de a sprijini și a se implica în dezvoltarea turismului; 

 Promovarea orașului Murfatlar ca destinație turistică reprezentativă pentru 
Dobrogea continentală, datorită renumelui viti-vinicol și a mixului de elemente 
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naturale – Rezervația Fântânița Murfatlar, lac și dealuri din cretă, precum și a celor 
antropice, valoroase pentru multiculturalismul dobrogean și având capacitatea de a 
întregi ansamblul de localități dobrogene cu specific de Wanderlust. 

 
Obiectivele de piață și cele de imagine au fost setate în baza punctelor tari ale analizei 
situației curente, și anume identificarea orașului Murfatlar cu locul de origine a vinurilor 
omonime, de reputație națională și internațională, prezența unor elemente naturale de 
excepție și a unui patrimoniu cultural important, chiar dacă doar în mică măsură vizitabil, 
și care, împreună cu investițiile propuse prin proiectul „Dezvoltarea potențialului turistic, 
protejarea și promovarea moștenirii comune”, cod ROBG-453, au capacitatea de a 
conduce la dezvoltarea activitățile turistice la nivel de oraș. De asemenea, s-a avut în 
vedere tratarea în mod direct a unora din punctele slabe ale analizei și stabilirea unui 
orizont de timp realist pentru obținerea de rezultate concrete.  
 
Un element fundamental al strategiei de marketing este mixul de marketing implicat în 
crearea şi susținerea destinației turistice. Acesta conține patru secțiuni: 
 

1. Produsul şi modul în care acesta este conceput şi poziționat pe piață, astfel încât 
să răspundă exigențelor grupurilor țintă, stabilite prin analiza de piață. În cazul 
oraşului Murfatlar vor fi create trei produse turistice: Murfatlar – milenii de 
vitivinicultură, Murfatlar – natură sălbatică şi Murfatlar – multiculturalism 
dobrogean. 

2. Prețul, prin stabilirea unor taxe de vizitare/campare, ghidaj turistic, game de  
prețuri pentru cazare, etc. 

3. Canalele de distribuție sunt importante la nivel de imagine şi claritate a mesajului 
transmis de produsul turistic, precum şi de destinația turistică, per se. Acestea vor 
favoriza rapiditatea cu care produsul turistic va putea fi conştientizat sau 
achiziționat de potențialii turişti.  

4. Promovarea constă în selectarea celor mai eficiente canale de comunicare şi 
mesaje cu scopul de a creşte notorietatea produsului turistic şi crearea imaginii 
destinației turistice, având ca rezultat direct maximizarea rezultatelor financiare 
la nivel de destinație. 

 
Strategia de workflow și comunicare internă vizează modul în care este organizată echipa 
de lucru şi în care sunt puse de acord obiectivele de lucru, ducând la buna desfăşurare a 
activității şi atingerea obiectivelor. Rolul comunicării interne în echipă este esențial, 
aceasta fiind baza conlucrării eficiente dintre membrii echipei şi rezultând în crearea şi 
definirea imaginii echipei în exterior, în timp.  
 
Aşadar, pentru a se putea atinge obiectivele prevăzute în acest plan strategic, la nivel de 
capacitate instituțională, şi anume transformarea CNIPT într-un departament de turism, 
prin extinderea echipei și implementarea strategiei de dezvoltare a turismului şi crearea 
grupului de lucru „Murfatlarul turistic”, se recomandă, ca plan de acțiune, următoarele: 
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Obiective Activități Resurse necesare 
implementării planului – 

umane /materiale 
/financiare 

Orizont de timp 
(2020- 2030) 

Transformarea 
CNIPT într-un 
departament de 
turism, prin 
extinderea echipei 
și atragerea a 
minim doi experți 
externi – un expert 
în turism și un 
expert în 
marketing 
 
Acest departament 
va asigura 
implementarea 
strategiei de 
dezvoltare a 
turismului, inclusiv 
a strategiei de 
marketing 

- Comunicare internă la 
nivelul Primăriei 
Murfatlar în scopul creării 
echipei de lucru.  

-umane: primar, project 
manager primărie, 
specialiști turism CNIPT, 
experți atrași 
-materiale: administrative  
-financiare: costuri de 
personal și pentru 
implicarea experților atrași 
 

- anul 2020  

-Stabilirea de întâlniri de 
lucru pentru comunicarea 
obiectivelor de atins şi a 
actiunilor necesare 
- Prezentarea şi 
promovarea elementelor 
de diferențiere din Planul 
strategic  
- Agrearea unui plan de 
acțiuni imediate pentru 
demararea activităților  
 

-umane: manager de echipă, 
membri echipă 
-materiale: administrative 
-financiare: costuri de 
personal, cheltuieli datorate 
organizării întâlnirilor, 
cheltuieli indirecte  

- pe toată 
perioada  

- Monitorizarea și 
evaluarea cu regularitate 
a performanței și a 
impactului acțiunilor 
echipei de lucru 
 

-umane: manager de echipă  
-materiale: administrative  
-financiare: costuri de 
personal, cheltuieli indirecte 

- permanent  

Crearea grupului 
de lucru 
„Murfatlarul 
turistic”, format 
din departamentul 
de turism, CNIPT, 
operatori locali în 
turism - 
crame,autoritatea 
publică locală, 
instituții siguranță 
publică, Casa de 
Cultură, experți, 
Muzeul de Istorie 
Națională și 
Arheologie 
Constanța 
(MINAC), Muzeul 
de Artă Populară 
Constanța, custozi, 
etc. 

- Comunicare externă la 
nivel de instituții cu 
activitate în sfera 
turismului şi conexe, în 
scopul promovării 
intenției de creare a 
grupului de lucru şi 
atragerea de membri 
interesați 
 
- Organizarea de întâlniri 
cu cei interesați, pentru 
stabilirea grupului de 
lucru, a obiectivelor de 
atins şi a modului de 
lucru 
 

-umane: manager de echipă, 
expert comunicare  
-materiale: administrative  
-financiare: costuri de 
personal, transport, 
cheltuieli datorate 
organizarii întâlnirilor, 
cheltuieli indirecte 

- anul 2020 

- Creare și operarea 
oficială a grupului de 
lucru, organizare 
eveniment de lansare. 

-umane: primar, project 
manager, specialist turism 
CNIPT, specialist comunicare 
-materiale: administrative, 

- anul 2020 
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Rolul grupului de 
lucru va fi, pe de o 
parte, de 
implicare în 
implementarea 
strategiei de 
dezvoltare a 
turismului – 
monitorizare, 
ajustare, iar pe de 
altă parte, de 
identificare de 
resurse pentru 
implementarea ei. 
Mai mult, grupul 
va fi activ implicat 
în promovarea 
turismului din 
orașul Murfatlar şi 
în asigurarea 
integrității 
elementelor 
tangibile de 
atracție. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creșterea capacității 
instituționale a grupului 
de lucru prin informare și 
instruire periodic în 
domeniul turismului, a 
marketingului turistic, 
etc. 
 

sală organizare eveniment,  
-financiare: costuri de 
personal, costuri pentru 
organizare eveniment 

- Identificarea și 
consolidarea bunelor 
practici în materie de 
gestionare a capacităților 
și a destinațiilor turistice 
din România și alte state 
europene, adecvate 
tipicului turistic al 
Oraşului Murfatlar   
 

-umane: persoanele 
desemnate pentru 
identificarea și culegerea 
bunelor practici  
-materiale: suport electronic  
-financiare: costuri de 
personal, transport, 
cheltuieli datorate 
organizării întâlnirilor, 
cheltuieli indirect 
 

-permanent  

- Crearea de programe de 
schimb de experiență 
între membrii grupului de 
lucru și angajații din 
domeniul turismului, cu 
orașele înfrățite cu 
Murfatlar: Shabla 
(Bulgaria), Burhanye 
(Turcia), San Cipirello 
(Italia), Căinari (Raionul 
Căuşeni, Republica 
Moldova) 
 

-umane: manager echipă, 
specialist comunicare, 
membri grup de lucru  
-materiale: locații 
organizare schimb de 
experiență, spații de cazare 
și masă participanți, suport 
didactic, suport electronic, 
materiale de lucru  
-finaciare: cheltuieli care 
reies din organizarea 
programelor de schimb de 
experiență, cheltuieli de 
transport, cazare şi masă, 
costuri de personal, 
cheltuieli indirecte  
 

- anual  

- Consolidarea 
programelor de formare 
pe tot parcursul vieții 
pentru persoanele care 
lucrează în sectorul 
turismului și punerea lor 
la dispoziție online 

-umane: manager de echipă, 
membri ai echipei și ai 
grupului de lucru 
-materiale: suport didactic, 
suport electronic  
-financiar: costuri de 
personal, cheltuieli de 
promovare a activității, 
cheltuieli indirecte  

- annual, după 
2022 
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- Facilitarea colaborării 
sectorului privat și 
promovarea inițiativelor 
public-private (de 
exemplu, fonduri în 
contrapartidă și 
programe de marketing) 
și sprijinirea 
parteneriatelor 
intersectoriale 
 

-umane: manager de echipă, 
specialist comunicare, 
membri ai echipei și ai 
grupului de lucru  
-materiale: administrative   
-finaciare: costuri directe, 
costuri de personal, 
cheltuieli indirecte  

- permanent 

Sensibilizarea 
comunității locale 
față de crearea 
destinației 
turistice 
Murfatlarul 
turistic, alături de 
produsele turistice 
aferente. 

- Comunicare externă cu 
reprezentanți ai 
comunității locale, prin 
organizarea de întâlniri 
periodice de prezentare a 
statusului măsurilor 
implementate, 
implicarea comunității în 
acțiunile de promovare 
turistică şi în 
evenimentele ce țin de 
moştenirea culturală a 
Oraşului Murfatlar    
 

-umane: manager de echipă, 
specialist comunicare, 
membri ai echipei și ai 
grupului de lucru  
-materiale: materiale 
informative, locații 
organizare întâlniri, 
administrative   
-finaciare: costuri directe, 
costuri de personal, 
cheltuieli indirecte 

- permanent 

-Implicarea comunității 
locale în realizarea de 
noi resurse turistice: 
Muzeul oraşului 
Murfatlar, Muzeul public 
al viei și vinului 
Murfatlar, Traseul vinului 
D.O.C. Murfatlar, etc 

-umane:specialist 
comunicare, membri ai 
echipei și ai grupului de 
lucru  
-materiale: materiale 
informative, locații 
organizare întâlniri, 
administrative   
-finaciare: costuri directe, 
costuri de personal, 
cheltuieli indirecte 

- permanent 
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Strategia de promovare şi canalele utilizate pentru promovarea destinației şi a produselor 
turistice: 
 

Tip de promovare Instrument de promovare 

New media Informare și 
promovare 
online 

Dezvoltarea website-ului aferent proiectului „Dezvoltarea 
potențialului turistic, protejarea și promovarea moștenirii 
comune”, cod ROBG-453, cu prezentarea resurselor turistice, 
atât sub formă de bază de date, cât şi sub formă de produse 
turistice.  
Website-ul va conține informațiile de interes pentru turişti în 
trei limbi: română, engleză şi bulgară, şi va reprezenta 
principala sursă de informare pentru cei care utilizează în mod 
special site-urile de informare turistică şi social media cu 
scopul de a alege viitoarea destinație de concediu. Structura 
website-ului va cuprinde: 

 date geografice, de climă, istoric; date referitoare la 
prognoza meteo, curs valutar, preț carburant, toate 
actualizate la zi sau cu link activ către alte site-uri 
(acolo unde este cazul); hartă: oraș, zonă, regiune, 
națională;  

 resursele turistice, program de lucru și tarife, 
actualizate la zi, cu galerie foto: naturale; antropice; 
obiectivele turistice din zona Murfatlar.  

 structurile de primire turistică din zona Murfatlar cu 
funcțiuni de: cazare turistică, alimentație publică, 
agrement, trasee turistice;  

 căile de acces către/în  zonă: rutiere, aeriene, 
feroviare. 

 Informații utile: calendarul evenimentelor culturale 
din Murfatlar, actualizate la zi; tipuri de activități 
recreaționale care se pot practica de către turiști, 
program de lucru, coordonate și tarife, acolo unde este 
cazul, actualizate la zi; info călătorie; rent-a-car; 
shopping; nightlife. 

 adrese utile ale principalelor instituții din oraşul 
Murfatlar 

 
Web-site-ul va fi promovat pe toate materialele tipărite, 
video, cu toate ocaziile de promovare turistică, la evenimente, 
conferințe de presă, atât în timpul proiectului, cât şi după 
finalizarea sa.  
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Informare și 
promovare 
online 

Social Media 
 Crearea unui canal de Youtube dedicat oraşului Murfatlar, 

pentru prezentarea filmelor / modulelor de film 
documentare și a spoturilor de promovare a orașului/zonei 
Murfatlar 

 Crearea unei pagini de Facebook dedicată oraşului turistic 
Murfatlar,  actualizată constant, ce va construi o 
comunitate activă interesată de vizitarea zonei. Pagina de 
Facebok va promova resursele turistice ale zonei, 
evenimentele cu potențial turistic, precum şi traseele 
turistice, putând găzdui concursuri cu premii constând în 
invitații la evenimente sau obiecte cu specific local. 

 Deschiderea unui cont de Instagram, care sa promoveze 
imagini spectaculoase şi aspecte culturale şi naturale din 
zonă. 
 

Promovare 
online 

Bannere online 
 Amplasarea de bannere online pe website-uri naționale de 

promovare turistică sau pe website-uri ale publicațiilor 
generale și care să direcționeze traficul către pagina web 
oficială a orașului. 

 Încheierea unor parteneriate strategice online cu publicații 
online, agenții de turism şi instituții, care să permită 
afișarea unui număr mare de bannere online, fără costuri.  
 

Poziționare 
online  

GPS și sisteme de navigație - Google Maps 
 Amplasarea pe hărțile Google a tuturor obiectivelor 

turistice vizitabile din Murfatlar pentru a fi identificate 
rapid de utilizatorii de terminale smartphone. 

 Crearea de pagini de prezentare pentru obiectivele 
turistice vizitabile din Murfatlar pe site-uri precum 
www.tripadvisor.com 

 Introducerea pe hărțile sistemelor de navigație (GPS) a 
atracțiilor turistice din Murfatlar. 
 

Promovare 
neconvențională 
(below the line) 

Aplicații 
Smartphone 
 

Google Play și Apple Store 
 Introducerea resurselor turistice din Murfatlar în aplicații 

de mobil care centralizează astfel de informații (ex. 
Monumente România, audiotravelguide.ro). 
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Evenimente  Conceperea unor tipologii de evenimente dedicate fiecărui 
produs turistic ce urmează a fi creat, care să fie organizate cu 
o anumită regularitate, astfel încât să devină o atracție de sine 
stătătoare, fiecare urmând a fi promovat independent. 
Evenimentele vor fi direcționate către turiști și vizitatori, cu 
sprijinul și implicarea comunității locale. Această informare, 
cu ocazia momentelor-cheie, constituie un mijloc de 
promovare activăși care creează dependență.  
 
Propuneri de posibile evenimente: 
Organizarea de evenimente centrate pe locomotivele de 
marketing ale fiecărui produs turistic: 
-Murfatlar – milenii de vitivinicultură: sărbătoare a vinului, cu 
cramele din întreaga zonă, la Murfatlar 
-Murfatlar – natură sălbatică: inaugurare trasee tematice cu 
panouri hands-on în Rezervația Fântânița, evenimente bazate 
pe „calendare ale naturii” (ex.: crearea unei sărbători cu 
ocazia înfloririi anumitor plante protejate din rezervație); 
-Murfatlar – multiculturalism dobrogean: creare evenimente 
de tip brunch „farm to table” (cu produse din curte) cu 
preparate culinare de către comunitatea locală, demonstrații 
gastronomice și vizite la resursele turistice, bianual 
 
Utilizarea interesului crescut față de fotografie, ca artă și 
practică, în promovare:  
 Deschiderea spre vizitare “de la distanță” a monumentelor 

istorice nevizitabile, prin expoziții foto cu imagini de 
epocă şi noi, panouri informative la clădiri de patrimoniu 
vizitabile (de ex.: expoziție foto despre Conacul 
Kogălniceanu, organizată în Gara feroviară Murfatlar)  

 Invitarea fotografilor consacrați din județul Constanța și 
din România să realizeze workshopuri foto în zona oraşului 
Murfatlar 

 Realizarea de expoziții itinerante la nivel național pentru 
promovarea zonei. 

 
Promovare 
convențională 
(above the line) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiale 
tipărite 
 
 

Materialele tiparite vor fi de două tipuri: 
1. Broşuri 

Se vor realiza broşuri de calitate, cu imagini sugestive, text 
informativ despre resursele turistice ale Oraşului Murfatlar și 
harta turistică a oraşului, cu resursele turistice marcate vizibil. 
Formatul broşurii poate fi pătrat, 210x210mm, cu conținut usor 
de citit, fonturi clare şi text atractiv. Caracteristici tehnice: 
policromie pe hârtie de 130 g/mp lucios sau mat. 

2. Afișe  
Afișele vor fi utilizate atât pentru promovarea destinației 
turistice Murfatlar, a produselor turistice sau a obiectivelor de 
sine stătătoare, cât şi pentru evenimentele turistice ce 
urmează a fi organizate. Format afiș: format A3, full-color, 
hartie 130 g/m2, grosime 5 mm. Afişul este un material uşor de 
parcurs, de dimensiuni mari, care rămâne în memoria celor 
care îl văd.  
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*Nu se recomandă producția de pliante din următoarele 
considerente: informație minimală, imagini prea mici, cu risc 
crescut de diminuare a calității, utilizare sau pătrare de scurtă 
durată. 
**Evenimentele pot fi promovate prin pliante sau flyer-e, mai 
ales atunci când conțin şi un program ce trebuie să rămână în 
posesia turistului. 

Materiale 
video 

 Realizarea și transmiterea filmului Descoperă Murfatlarul 
Turistic către mass-media locală şi națională, publicarea sa 
pe paginile de social media şi pe website-urile de 
informare și promovare turistică la nivel național. Filmul va 
fi realizat în cadrul  proiectului „Dezvoltarea potențialului 
turistic, protejarea și promovarea moștenirii comune”, cod 
ROBG-453 

 Datorită costurilor ridicate implicate în producția video de 
calitate, realizarea unui scurt film de prezentare (spot 
video de promovare) sau a unei serii de module de filme 
documentare cu tematică istoric-culturală și geografic-
naturală este recomandată în a doua parte a derulării 
activităților propuse în planul strategic. Materialele video 
vor avea lungimi care să permită trasmiterea lor facilă pe 
posturi tv, pe ecrane de informare sau pe tablete. Se 
recomandă utilizarea de metode de filmare moderne (ex. 
drone) și care să asigure un rezultat care să rețină atenția 
și să atragă vizitatorii.   
 

Promovare 
Out of Home 
(OOH) 
 

Signalisticăși panotaj 
 Panouri publicitare şi informative poziționate în fața 

monumentelor de arhitectură 
 Panouri direcționale către atracțiile turistice  
 Indicatoare turistice pe traseele de vizitare a oraşului şi 

împrejurimilor 
 Alte panouri descrise la produsele turistice 

 
Evenimente  
 

 Participarea la Târgul de turism al României alături de 
structurile de cazare din oraș și agențiile de turism; 
participarea la târguri și saloane de turism naționale sau 
regionale, direct, cu stand propriu, sau prin intermediul 
asociațiilor de promovare a turismului. 

 Identificarea și urmarirea proiectelor de promovare 
turistică finanțate prin fonduri naționale și europene și, 
dacă este cazul, participarea la activitățile lor de 
promovare cu prezentări ale orașului turistic Murfatlar 

 Organizarea de festivaluri și târguri locale pentru a susține 
promovarea orașului la nivel național, cu accent pe 
evenimentele cu tradiție și care prezintă un avantaj 
competitiv față de ale altor orașe.  

 Participarea cu standul mobil de prezentare a vinurilor de 
Murfatlar la evenimente de profil. 
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VII.2. Planul de acțiune pentru implementarea strategiei de marketing 
 

Obiective Activități Resurse necesare 
implementării strategiei – 

umane /materiale 
/financiare 

Orizont de timp 
(2020- 2030) 

Definirea 
brandului turistic 
și cristalizarea 
produselor 
turistice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- definirea brandului 
turistic Murfatlar și a 
produselor turistice ce 
vor fi promovate, precum 
și a elementelor de 
diferențiere a ofertei 
față de concurență.  

-umane: manager echipă, 
specialist comunicare, 
specialist grafică 
-materiale: administrative  
-financiare: costuri de 
personal și pentru realizarea 
graficii 

- anul 2020  

- încheierea de 
parteneriate media cu 
mass media locală şi 
națională cu scopul de a 
avea o acoperire cât mai 
vastă a grupurilor țintă  

-umane: specialist 
comunicare 
-materiale: administrative  
-financiare: costuri de 
personal, cheltuieli 
indirecte, cheltuieli 
datorate discuțiilor 
telefonice şi/sau întâlnirilor  

- anul 2020, cu 
reluare la fiecare 
6 luni sau la 
expirarea 
contractelor   

Realizarea 
instrumentelor de 
promovare 

- Dezvoltarea website-
ului dedicat Murfatlarului 
turistic, actualizarea 
tuturor web-site-urilor cu 
caracter turistic dedicate 
orasului Murfatlar 
- Crearea unui canal de 
Youtube dedicat oraşului 
Murfatlar 
- Crearea unei pagini de 
Facebook dedicată 
oraşului Murfatlar   
- Deschiderea unui cont 

-umane: manager echipă, 
specialist marketing  
-materiale: materiale 
promoționale, suport 
electronic  
-financiare: cheltuieli cu 
materiale și alte 
instrumente promoționale, 
costuri de personal, 
cheltuieli indirecte  

-permanent  

Public relations Presa 
centrală, 
locală, radio 
 

 Încheierea parteneriatelor media strategice cu mass-media 
locală şi regională,în vederea asigurării publicării 
articolelor şi comunicatelor de presă despre orașul/zona 
Murfatlar 

 Emiterea de comunicate de presă către presa centrală și 
locală, cu ocazii bine definite: press trips, evenimente.  

 Organizarea de press-trips cu ocazia începerii recoltei de 
struguri, înfloririi plantelor protejate din Rezervația 
Fântânița, aniversării unui anumit număr de ani de la 
construcția monumentelor de arhitectură din oraș, 
clasificării Complexului turistic Fântânița sau lansării 
Popasului Turistic Murfatlar, etc.  

 Realizarea unei campanii radio prin Societatea Română de 
Radiodifuziune, de scurtă durată, pe timpul verii, cu spot 
și interviuri despre zona Murfatlar. Realizare jingle și spot 
radio cu ocazia campaniei. 
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de Instagram 
- Realizare vizualuri 
pentru bannere online 
- Concept și realizare 
brosuri și afișe 
- Realizarea film de 
prezentare (spot video de 
promovare) sau a unei 
serii de module de filme 
documentare 
- Concept şi producție 
panouri şi indicatoare 
stradale 
- Realizare spoturi radio 

Informarea 
comunității locale 
 

Vor fi organizate întâlniri 
cu reprezentanții 
comunității locale pentru 
a se comunica strategia 
de marketing şi de 
promovare a oraşului 
Murfatlar, cu scopul de a 
sensibiliza comunitatea şi 
de a o face părtaşă la 
devoltarea brandului şi 
produselor turistice 
propuse.  

-umane: manager echipă, 
specialist marketing, 
membri grup de lucru 
-materiale: materiale 
promoționale, suport 
electronic, săli pentru 
organizarea întâlnirilor  
- financiare: cheltuieli 
personal, cheltuieli 
organizare întâlniri, pauze 
cafea etc, cheltuieli 
indirecte 

- anul 2020, apoi 
periodic, cu 
ocazii bine 
definite 

Promovare la 
nivel local 

Signalistică și panotaj, cu 
o abordare treptată, în 
funcție de evoluția în 
amenajarea traseelor și 
produselor turistice.  

-umane: manager echipă, 
specialist marketing, grup de 
lucru, voluntari comunitate 
locală 
-materiale: materiale 
promoționale, suport 
electronic  
-financiare: cheltuieli cu 
materiale și alte 
instrumente promoționale, 
costuri de personal, 
cheltuieli indirecte 

- perioada 2020-
2022 

Diseminare materiale 
tipărite: broşuri şi afişe, 
în instituțiile din oraşul 
Murfatlar şi în Centrele 
de Informare Turistică 
din județul Constanța 

- specialist marketing, grup 
de lucru, voluntari 
comunitate locală 
-materiale: materiale 
promoționale 
-financiare: cheltuieli cu 
materiale și alte instrmente 
promoționale, costuri de 
personal, cheltuieli indirecte 

- permanent, 
anual 

Organizarea și co-
organizarea de 
evenimente locale, cu 
componente adresate 
turiștilor, la date relativ 

-umane: manager echipă, 
specialist marketing, grup de 
lucru, voluntari comunitate 
locală, firme specializate 
atrase 

- permanent, 
anual 
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constante -materiale: materiale 
promoționale, suport 
electronic, suport logistic 
-financiare: cheltuieli cu 
firme specializate atrase, 
cheltuieli cu materiale și 
alte instrumente 
promoționale, costuri de 
personal, cheltuieli indirecte 

Organizare infotripuri, 
dupa definitivarea a cel 
puțin un produs turistic și 
funcționarea la 
capacitate optimă a 
departamentului de 
turism și a grupului de 
lucru Murfatlarul turistic 

-umane: manager echipă, 
specialist marketing, grup de 
lucru, voluntari comunitate 
locală, firme specializate 
(transport) 
-materiale: materiale 
promoționale, suport 
electronic  
-financiare: cheltuieli cu 
firme specializate, cheltuieli 
cu materiale și alte 
instrumente promoționale, 
costuri de personal, 
cheltuieli de organizare, 
cheltuieli indirecte 

- anual 

Promovare la 
nivel regional şi 
național 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizarea întregii 
structuri de canale new 
media: website, pagini 
social media Facebook și 
Instagram, canal 
Youtube. Promovarea 
produselor turistice prin 
bannere online transmise 
partenerilor media. 
Redactare și transmitere 
de comunicate de presă 
către site-uri de turism și 
publicații online. 
Introducere resurse 
turistice pe hărți online 
(Google Maps, etc.) şi în 
aplicații pentru terminale 
smartphone.  
 

-umane: manager echipă, 
specialist marketing, 
specialist grafică, firme 
specializate 
-materiale: materiale 
promoționale, suport 
electronic  
- financiare: cheltuieli cu 
firme specializate, cheltuieli 
personal, cheltuieli indirecte 

- permanent 

Participarea la  
târguri de turism ale 
României alături de 
structurile de cazare din 
oraș şi agenții de turism; 
participarea la târguri și 
saloane de turism 
naționale sau regionale, 
direct, cu stand propriu, 

-umane: manager echipă, 
specialist marketing, grup de 
lucru, voluntari comunitate 
locală 
-materiale: materiale 
promoționale, suport 
electronic, stand mobil, 
obiecte reprezentative  
-financiare: cheltuieli cu 

- permanent 
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sau prin intermediul 
asociațiilor de promovare 
a turismului.Organizarea 
de festivaluri și târguri 
locale.  
Participarea cu standul 
mobil de promovare a 
vinului de Murfatlar la 
evenimente de profil. 
 

materiale și alte instrmente 
promoționale, costuri de 
personal, cheltuieli de 
organizare, transport şi 
cazare, cheltuieli indirecte 

Campaniile de PR vor fi 
implementate după 
definitivarea a cel puțin 
un produs turistic și 
funcționarea la 
capacitate optima a 
departamentului de 
turism și a grupului de 
lucru Murfatlarul 
turistic, când se vor 
organiza infotripuri, 
promovate prin 
comunicate de presă 
transmise către presa 
regională şi națională. 
Evenimentele locale vor 
fi promovate prin 
comunicate de presă, 
bannere online, campanii 
pe pagia web şi pe 
conturile de social 
media. 

-umane: manager echipă, 
specialist marketing, 
specialist grafică 
-materiale: materiale 
promoționale, suport 
electronic  
- financiare: cheltuieli 
personal, cheltuieli indirecte 

- periodic, cu 
ocazii bine 
definite  

 
VII.3. Indicatori de măsurare a rezultatelor implementării planului de promovare 
 
Dezvoltarea durabilă a comunităților locale reprezintă o provocare și o prioritate în același 
timp. O provocare, pentru că o comunitate trebuie să fie receptivă la transformările și 
schimbările interne și externe care o pot afecta, adaptându-se acestor schimbări prin 
acțiuni și inițiative strategice locale. O prioritate, pentru că modul în care se dezvoltă 
localitatea îi afectează prezentul și șansele de viitor.  
 
Impactul turismului asupra mediului natural și asupra comunităților locale cu tot ceea ce 
presupun ele (valori culturale, spirituale) a condus la concluzia că este necesar ca oamenii 
să conștientizeze necesitatea limitării acestui impact.  
 
Prezentul plan urmărește promovarea unitară și complementară a orașului Murfatlar, 
vizându-se în acest mod sensibilizarea potențialilor turiști și a publicului larg asupra 
interdependenței potențatoare dintre turismul viti-vinicol și resursele naturale și culturale 
locale și, în același timp, valorificarea mai eficientă a acestor două componente prin 
integrarea lor.   
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Dezvoltarea turismului în integralitatea lui, mai departe de planul de marketing, va avea 
impact la nivel economic, social și al comunității locale. Beneficiarii proiectului sunt atât 
turiștii și vizitatorii orașului Murfatlar – efectivi și potențiali, cât și comunitatea locală și 
cea de afaceri. Astfel, efectele vor fi resimțite de ambele două categorii tință de 
beneficiari.  
 
Principalele rezultate ale implementării planului de promovare vor fi: 
 
 Context instituțional pentru implementarea planului strategic pentru dezvoltarea 

turismului în orașul Murfatlar – departament de turism, grup de lucru Murfatlarul 
turistic; 

 Orașul Murfatlar identificat cu o destinație urbană de tip Wanderlust, dobrogeană, 
multiculturală, animată de trei produse turistice distincte, coerente și 
complementare, capabile să atragă turiști și vizitatori interesați de experiențe și 
trăiri noi, de viti-vinicultură, natură, aventură, etc. 

 Acțiuni de promovare și marketing al orașului și ale celor trei produse turistice, 
având ca grupuri țintă turiștii și vizitatorii potențiali de pe litoral, de pe axa 
Constanța – București, din județele Constanța și Tulcea, din Dobrogea 
transfrontalieră româno-bulgară; 

 Cotă de piață creată și extinsă prin sporirea numărului de sosiri de turiști interni în 
primă instanța, ulterior și străini, cu o medie de 25% în fiecare an, după primii trei 
ani de la finalizarea investițiilor realizate prin proiectul „Dezvoltarea potențialului 
turistic, protejarea și promovarea moștenirii comune”, cod ROBG-453, prin 
atragerea de turiști sensibili la specificul orașului Murfatlar și la produsele turistice 
propuse prin prezentul plan strategic; 

 Destinația turistică Murfatlarul turistic consolidată și promovată, printr-o abordare 
coerentăși complementară a celor trei produse turistice definitorii, cu capacitate 
de extindere a sezonului și adresate tuturor categoriilor de turiști și vizitatori 
potențiali ai litoralului, din orașele limitrofe și de pe axa Constanța – București, 
precum și a turiștilor transfrontalieri;  

 Percepția investitorilor schimbată în ce privește determinarea autorității publice 
locale și a comunității locale de sprijinire și implicare în dezvoltarea turismului; 

 Implementarea planului strategic de dezvoltare a turismului în orașul Murfatlar 
facilitată; 

 Vizitele și sejururile de scurtă durată în orașul Murfatlar susținute prin promovarea 
produselor turistice.  

 
Dezvoltarea turismului durabil în orașul Murfatlar vizează în principal trei planuri: 
 

1. Economic: prin creșterea gradului de valorificare a resurselor locale și implicarea 
operatorilor turistici, a furnizorilor, prestatorilor de servicii, experților, ghizilor 
etc. locali, în primul rând datorită faptului ca resurse cum sunt arealul viti-vinicol 
Murfatlar sau Rezervația Fântânița Murfatlar nu pot fi delocalizate; 

2. Ecologic: prin asigurarea utilizării raționale a tuturor resurselor, cu reducerea și  
eliminarea sau reciclarea deșeurilor și reziduurilor, a conservării și protecției 
mediului; 



50 
 

3. Social: prin sporirea numărului de locuri de muncă, menținerea unor meserii 
tradiționale sau calificare în domeniul turismului și scăderea ratei șomajului. 

 
Impactul socio-cultural al turismului 
Pe lângă consecințele economice, turismul are o profundă semnificație socio-umană. El 
acționează, prin natura sa, atât asupra turiștilor în mod direct, cât și asupra populației din 
zonele vizitate. De asemenea, efectele turismului se răsfrâng și asupra calității mediului, 
a utilizării timpului liber și, nu în ultimul rând, asupra legăturilor dintre comunități. 
Turismul este un element care favorizează comunicarea, schimbul de idei, de informații, 
stimulând lărgirea orizontului cultural cu efect asupra formării intelectuale. Turismul, prin 
faptul ca este un mare consumator de muncă vie, joacă un important rol în economie. El 
creează noi locuri de muncă, participând astfel la atragerea excedentului de forță de 
munca din alte sectoare, contribuind la atenuarea șomajului. Numărul mare al celor care 
lucrează în domeniul turismului are ca explicație faptul ca posibilitățile de mecanizare-
automatizare a operațiunilor turistice sunt limitate.  
 
Efectul multiplicator al turismului: impactul asupra comunității locale 
Efectul direct constă în creșterea veniturilor în sectorul turistic (salarii, profituri ale 
unităților de cazare, restaurantelor, agențiilor de turism, comerțului de întâmpinare, 
etc.), ca urmare a cheltuielilor diverse efectuate de turiști în decursul unei anumite 
perioade de timp, de obicei un an. În al doilea rând, există și efectul indirect, care 
vizează impactul creșterii cheltuielilor pentru serviciile turistice asupra ramurilor 
producătoare de bunuri de consum la care firmele turistice apelează în mod inevitabil 
pentru a-și susține oferta turistică la parametri competitivi. În al treilea rând, poate fi 
urmărit și un efect indus asupra întregii economii locale, deoarece atât veniturile celor ce 
lucrează nemijlocit în turism, cât și cele ce revin sectorului producător de bunuri de 
consum sunt reinvestite în vederea procurării altor servicii de care au nevoie. Există astfel 
un proces de multiplicare a cererii agregate la scară macroeconomică. Potrivit 
Organizației Mondiale a Turismului, efectul multiplicator poate fi definit ca volumul 
suplimentar de venituri realizat de o unitate de cheltuieli a turistului, care va fi utilizat 
în economie.  
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