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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, integrarea comunităților locale şi crearea de locuri de 
muncă, în special pentru tineri. Turismul a fost, protrivit 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. Tendințele actuale în turism înregistrează dezvoltarea şi 
susținerea unor produse turistice şi branduri coerente, a unor piețe de nişă, precum eco-
turismul, turismul viti-vinicol sau turismul pentru vârstnici, având la bază un turism 
sustenabil, prin diversificarea și adaptarea atracțiilor turistice. 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). La nivel european, sectorul călătoriilor și turismului susține aproape 26,5 de 
milioane de persoane, iar veniturile generate de vizitatori se traduc în 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 turismului3, cu scopul de a elabora politici eficiente în susținerea şi 
dezvoltarea industriei, în mod sustenabil. 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 granițelor. 
 
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” sau de turism al vieții sălbatice. 
 
 

                                                           
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/ 
3 Manifestul european al turismului pentru creștere și locuri de munca, www.tourismmanifesto.eu, disponibil la 
adresa https://docs.wixstatic.com/ugd/0222ec_d9a77903c6474b31aec45a9962ac5e52.pdf  

 



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 turiștilor 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: cultura Hamangia, cetățile greceşti şi romane de la malul Mării Negre şi în 
lungul Dunării, vestigii religioase precum Ansamblul rupestru Murfatlar, chilii şi mânăstiri 
săpate în piatră. Din punct de vedere al biodiversității, județul Constanța se bucură de 
prezența a circa 40 de arii naturale protejate, multe fiind situri de importanță comunitară 
sau internațională. Deschiderea la Marea Neagră de peste 245 km și condițiile naturale 
excepționale ale coastei marine 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. 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. 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 segmentelor de turism urban, turism cultural sau 
ecoturism.  
 
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, sau 
turismul rural și ecorural, ce încep a se dezvolta în ultimii ani. Evenimentele care animă 
județul sunt susținute, pe de o parte, de spectacole și festivaluri cu teme clasice și 
contemporane, de evenimente de tip etnografic stimulate și determinate de mozaicul 
etnic și cultural al Dobrogei și, pe de altă parte, de evenimente de afaceri importante, la 
scară națională, sau evenimente sportive. 
 
III. ORAȘUL MURFATLAR 
 
III.1. Privire de ansamblu asupra resurselor turistice în context istoric, etno-folcloric şi 
geografic  
 
Oraşul Murfatlar, chiar dacă puțin recunoscut ca destinație turistică, este un obiectiv pe 
harta marilor descoperiri istorice sau a celor mai renumite zone viticole din România. 
Prima denumire sub care a fost cunoscută localitatea – Murfatlar, atestată în scris din anul 
1855, este de origine otomană, aceasta fiind schimbată în Basarabi şi revenind la Murftlar 
în decursul ultimului secol şi jumătate. Vestigiile arheologice din zona oraşului atestă o 



locuire mult mai veche, cel mai cunoscut fiind Complexul rupestru monahal, format din 
biserici, chilii, galerii ramificate, morminte săpate în creta Dealului Tibișir, posibil cel mai 
important centru creștin timpuriu de pe teritoriul României. Deși nevizitabil, complexul 
rupestru poate deveni în mod indirect un element turistic de o valoare inestimabilă pentru 
turismul cultural și cel religios. Conviețuirea de secole a diverselor etnii în Dobrogea și în 
Murfatlar4 a creat comunități reziliente și încărcate de legende, folclor și artă populară 
care constituie o atracție în sine în aceasta zonă. 
 
Odată cu modernizarea regiunii, în special prin construirii primei căi ferate din Dobrogea5 
care să faciliteze comerțul și schimburile prin conectarea Dunării și Mării Negre, apoi a 
Podului „Carol I” la Cernavodă, dat în exploatare în 1895, Murfatlar s-a găsit pe ruta 
Cernavodă – Constanța, iar gara construită de compania britanică „Danube and Black Sea 
Railway Kustendje Harbour Company Limited” (DBSR) se află în funcțiune şi astăzi şi poate 
fi vizitată. Deceniile următoare au înregistrat evoluții importante, ducând la dezvoltarea 
străvechii provincii Dobrogea, iar printre orașele care s-au ridicat într-un interval scurt s-a 
numărat și Murfatlar. Canalul Dunăre-Marea Neagră, construit în perioada 1949-1953 și 
inaugurat în 1984, traversează orașul, Portul Murfatlar permite tranzitul de mărfuri vrac, 
iar o zonă liberă portuară facilitează activități industriale și comerciale legate de 
transportul naval pe canal. 
 
În tot acest răstimp, dealurile de cretă golaşă ale Murfatlarului devin resursă pentru ceea 
ce va fi una dintre cele mai mari şi mai renumite podgorii din România, podgoria Murfatlar, 
învăluită în legende cu haiduci. Pădurea Fântânița Murfatlar este rezervație naturală din 
anul 1932 şi unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice ale oraşului Murfatlar. 
 
După 1990, oraşul Murfatlar se dezvoltă organic, au loc atât investiții publice, cât şi 
private în infrastructura edilitară şi turistică, în vederea promovării imaginii oraşului şi a 
resurselor turistice interesante, unele chiar unice pe teritoriul României. Oraşul Murfatlar 
se găsește la aproximativ jumătatea distanţei nord-sud a Dobrogei, la o distanță de 18 km 
față de Constanța, și aprox. 200 km față de București.  
 
IV. RESURSELE TURISTICE ÎN ORAȘUL MURFATLAR  
 
IV.1. Descrierea resurselor turistice naturale  
 
Resursele naturale de mare atractivitate turistică ale oraşului Murfatlar pot constitui o 
foarte valoroasă bază pentru extinderea activităților de turism locale și transfrontaliere, 
respectiv pentru ecoturism. 
 
Rezervația Fântânița Murfatlar si Rezervația Naturală „Pădurea Fântânița Murfatlar” 
Rezervația Fântânița Murfatlar este un sit de importanță comunitară inclus în rețeaua 
Natura 2000, care suprapune o arie naturală protejată de interes național, ambele 
protejând o pădure de înaltă valoare botanică si zoologică, Pădurea Fântânița. Rezervația 
se găsește în sudul orașului, iar accesul la zona protejată este facil, la intersecţia dintre 
                                                           
4 La recensământul populației din anul 2011, majoritatea populației s-a declarat română (84,3%), urmata de 
populație de tătari (5,5%) și de romi (2,49%). Sursă: www.recensamantromania.ro 
5 Calea ferată Cernavodă – Constanța a fost prima cale ferată din Imperiul Otoman și a fost construită în 
perioada 1857 – 1860. 



drumul național 22C care leagă Constanța de Murfatlar cu şoseaua Constanţa – Ostrov - 
drumul național 3 (DN 3). Numele de „Fântânița” face referire la unicul izvor permanent 
din zona protejată. Rezervația acoperă o coastă relativ abruptă a dealului şi un platou 
aflat la înălțimi de circa 90 m deasupra nivelului mării. Zona este străbătută de văi înguste 
și puțin adânci, iar la bază este limitată de o vale largă, limitrofă fostului Canal de irigaţie 
Basarabi - Negru Vodă. Regiunea biogeografică este cea stepică, prezentând pante 
calcaroase și platoul de deal format din calcare de vârstă sarmațiană acoperite cu un strat 
de cernoziom. Clima este temperat continentală, cu influențe ale climatului marin.  
 
Rezervația adăpostește peste 500 de specii de plante, caracteristice zonei de sud a 
Dobrogei, predominând elementele pontice, urmate de cele balcanice, continentale, 
submediteraneene și eurasiatice. Fauna conține numeroase specii de animale 
caracteristice zonelor de stepă dobrogeană. Speciile rare prezente și enumerate în anexa II 
a Directivei Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică includ mamifere – popândăul european (Spermophilus citellus), 
șoarecele săritor de stepă (Sicista subtilis) și dihorul pătat (Vormela peregusna), amfibieni 
și reptile – broasca țestoasă de uscat dobrogeană (Testudo graeca) și șarpele cu patru 
dungi (Elaphe quatuorlineata), precum și numeroase nevertebrate.  În ce privește plantele 
enumerate în anexa menționată, în rezervație se găsesc două specii -  capul șarpelui 
(Echium russicum) și Pulsatila grandis. La acestea se adaugă alte 69 de specii de plante 
importante care se găsesc în rezervație.  
 
În cadrul rezervației, infrastructura turistică este relativ dezvoltată, cuprinzând facilități 
de cazare, de alimentație publică și de agrement minimal, precum și poteci și trasee de 
drumeție. În acest moment, rezervația este cel mai important obiectiv turistic natural al 
orașului și zonei Murfatlar, un obiectiv de patrimoniu încadrat într-o zonă mai largă de 
interes turistic. 
 
Lacul de cretă 
Lacul de cretă este foarte puțin cunoscut şi, în acelaşi timp, unic şi extrem de accesibil în 
peisajul zonei. Lacul s-a format în cuva unei cariere de var şi cretă abandonate, având o 
apă limpede de culoare intensă albastru-turcoaz. Pereții albi, de cretă, care îl înconjoară, 
și puțina vegetație de stepă îi conferă un pitoresc straniu. Legenda locului spune ca apa 
lacului își schimbă culoarea după anotimp. Lacul se află la o distanță de aproximativ 1,5 
km sud de centrul localității și la 300 de metri sud de Ansamblul rupestru Murfatlar, fiind 
accesibil parțial cu maşina, de pe șoseaua Constanţa – Ostrov - drumul național 3 (DN 3) pe 
un drum pietruit și accidentat. 
 
Dealurile de cretă acoperite cu viță-de-vie 
În sudul Oraşului Murfatlar se găsesc coline și dealuri cu înălțimi reduse, de 100-105 m care 
formează un relief variat și atrăgător. Dealurile sunt formate din straturi de cretă albă 
care alternează cu straturi subțiri de argilă cenușie6. Aceste dealuri au un sol excelent 
pentru culturile de viță-de-vie care domină peisajul.  
 
 

                                                           
6 Planul de management pentru aria protejata ROSCI 0083 Fântânița Murfatlar, disponibil la adresa 
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-05-12_PM_Fantanita_Murfatlar.pdf 



IV.2. Descrierea resurselor turistice antropice   
Orașul Murfatlar este format din doua localități, localitatea urbană Murfatlar și satul 
Siminoc. Teritoriul localității este secționat brutal de Canalul Dunăre-Marea Neagră, la est-
nord-est fiind amplasată cea mai mare parte a orașului, centrul lui administrativ și de 
servicii comunitare, iar în vestul canalului, zona industrială, o parte rezidențiala a orașului 
și satul Siminoc.  
 
Monumente arheologice și arhitecturale   
 
Complexul rupestru Murfatlar 
La circa 1 km est de centrul oraşului Murfatlar, pe malul sudic  al Canalului Dunăre-Marea 
Neagră, se află situl arheologic Murfatlar-Basarabi, un monument unic pe teritoriul 
României. Ansamblul arheologic, decoperit în anul 1957, este un complex de monumente 
care formează, pentru arta medievală romanească, cel mai vechi document arhitectural și 
pictural cunoscut, ale cărui elemente trimit la bisericile rupestre capadociene7.  Lăcașul 
de cult creștin din sec. X-XI este format din bisericuțe, chilii, cripte și morminte, galerii 
labirintice și locuințe săpate în cretă, fiind în prezent protejat prin lege și clasificat ca 
monument de interes național8.   
 
Monumentul nu este vizitabil, lucrările de conservare actuale fiind minimale, și nici 
amenajat încât să se asigure protecția vizitatorilor. Valoarea culturală și spirituală a 
acestui monument permit însă valorificarea lui indirectă, pentru turiști și vizitatori care nu 
au nevoie de contactul nemijlocit cu obiectul interesului lor. 
 
Suprafața totală a sitului este de aproximativ 3500 mp, cele mai spectaculoase elemente 
fiind şase bisericuţe9 cioplite în faleza de cretă a Dealului Tibișir. Pereții sunt decorați cu 
semne cruciforme și geometrice, cruci cu forme și dimensiuni diferite, imagini umane sau 
animaliere. De asemenea, apar inscripții runice, nedescifrate, și cuvinte cu caractere 
paleoslave sau grecești. Inscriptiile descifrate sunt de natura religios-comemorativă. Pe 
una din bisericuțe apare inscripţia cu litere chirilice „leat  6500” – 6500 ani de la facerea 
lumii, ceea ce înseamnă anul 992 d. Chr., considerat un an de referință pentru datarea 
ansamblului. Aceste inscripţii şi motive reprezintă elemente de valoare excepţională 
pentru cunoaşterea culturii epocii, în acea perioadă de cristalizare a poporului român10.  
 
Gara feroviară Murfatlar 
Gara feroviară Murfatlar face parte din ansamblul primei linii de cale ferată construită în 
Dobrogea şi, în acelaşi timp, în întregul Imperiu Otoman – Dobrogea fiind la respectivul 
momentul sub dominație otomană11. Complexul arhitectonic al gării este constituit din 

                                                           
7 Arta de tradiție bizantină în România. Autor: Monahia Atanasia (Adela Vaetisi), Editura Noi Print, 2008 
8 Ministerul Culturii și Indentității Naționale, Lista Monumentelor Istorice 2015, disponibilă la adresa 
http://www.cultura.ro/lista-monumentelor-istorice 
9 Trasee turistice în zone cultural religioase, proiect „Promovarea turistică a zonei Ostrov-Adamclisi” finanțat 
prin Programul Operațional Regional 2003-2007, noiembrie 2012, disponibil la adresa 
http://traseeostrovadamclisi.judetul-constanta.ro/trasee  
10 Ansamblul rupestru Murfatlar. Autori Oana Damian, Mihai Opreanu, comunicare prezentată la Asociația 
Arhitectură Restaurare Arheologie (A.R.A.), 4 aprilie 2003, disponibilă la adresa  
http://www.simpara.ro/ara4/a4_02_06.htm 
11 Istorie și identitate la turcii din Dobrogea, coordonator Adriana Cupcea și Kozak Gyula, Editura Institutului 
pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj, 2017 



două corpuri principale, gara Murfatlar şi turnul de apă ce deservea locomotivele cu abur 
de la începutul secolului al XX-lea, precum şi din pompele de apă aferente turnului. Atât 
gara, cât si turnul, sunt monumente istorice protejate prin lege12.  
 
Conacul Kogălniceanu 
Conacul Kogălniceanu este unul dintre puţinele conace româneşti din epoca modernă 
păstrate în Dobrogea până în prezent, fiind declarat monument istoric de interes național.  
Monumentul este construit în stil eclectic, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 
Clădirea prezintă detalii specifice arhitecturii occidentale din secolul al XIX-lea, dar şi 
elemente de influenţă maură. În prezent, Conacul Kogălniceanu găzduiește o grădinița, 
ceea ce îl face nevizitabil. 
 
Patrimoniul construit al oraşului Murfatlar include si o serie de case care datează de la 
sfârşitul sec. XIX - începutul sec.XX, cum ar fi: Casa Stamatopolus (1899), Casa Omer 
Bechir Bey, precum și alte case considerate valoroase pentru comunitatea locală. 
 
Lăcașuri de cult:  Biserica „Nașterea Maicii Domnului” se află pe Strada Matei Corvin, la 
numărul 3, şi are o vechime de peste 100 de ani, fiind inclusă pe lista monumentelor 
istorice de interes național. Mănăstirea „Sfântul Teotim” este un lăcaș de cult recent, 
datează din anul 2001, și este ridicată pe Dealul Tibișir, deasupra Ansamblul rupestru 
Murfatlar. Lăcașuri de cult ridicate în perioada recentă: Biserica nouă „Sf. Împărați 
Constantin și Elena” Murfatlar, Biserica „Sf. Ierarh Nicolae” în satul Siminoc, Biserica 
Penticostală „Maranata” Murfatlar, Biserica Creștină Baptistă „Betania” Murfatlar şi 
Geamia.  
 
Centrul vechi al orașului Murfatlar 
Centrul vechi reprezintă centrul administrativ al orașului, unde se găsesc clădiri de 
patrimoniu protejate, de la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului XX: casa 
Stamatopolus (1899), Conacul Kogălniceanu, casa Omer Bechir Bey, biserica ”Nașterea 
Maicii Domnului” (1903-1906), precum și gara feroviară și clădiri de patrimoniu cu valoare 
locală, cum ar fi clădirea Primăriei.  
 
Podgorii și atracții viti-vinicole 
 
Podgoria Murfatlar  
Unul dintre cele mai renumite şi mai vechi domenii vitivinicole din România, Podgoria 
Murfatlar, se întinde pe dealurile ce străjuiesc la est oraşul, pe o suprafață de circa 3000 
hectare.  Istoria podgoriei13 începe din timpuri străvechi - pe numeroase monumente laice 
şi religioase din zonă apărând personaje mitice încoronate cu lăstari şi struguri, cu 
trimitere la cultul lui Dionisos (Bacchus), valorificând, ca și acum, solurile formate pe 
depozite sarmatice de calcar și expunerea vaforabilă a coastelor line de deal cultivate. 
După invazia devastatoare de filoxeră de la sfârșitul sec. XIX, se reia cultivarea viței de vie 
cu soiuri altoite, respectiv varietăți străine, în majoritatea franceze, păstrând pe alocuri și 
varietăți vechi românești. Podgoria a crescut şi s-a dezvoltat atât în urma cercetărilor şi 
                                                           
12 Ministerul Culturii și Indentității Naționale, Lista Monumentelor Istorice 2015, disponibilă la adresa 
http://www.cultura.ro/lista-monumentelor-istorice 
13 Analele Dobrogei „Dobrogea – Cincizeci de ani de viață românească 1878 – 1928”. Publicație tipărită cu 
prilejul semicentenarului reanexării Dobrogei. Cultura Națională, București, 1928.  



investițiilor, precum şi prin renumele asociat ulterior momentului în care a primit 
denumirea de “Via Regală”, ca o recunoaştere a calității vinurilor de către Regele Carol al 
II-lea, în anul 193914. În prezent, Podgoria Murfatlar, în totalitatea privată, cuprinde 3000 
hectare cultivate cu viță-de-vie, iar un punct turistic animă podgoria cu evenimente tipice 
turismului eonologic. 
 
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar 
Stațiunea de cercetare cu un îndelungat istoric, înființată în anul 188715 pe 4,8 ha, este 
considerată nucleul actualului centru viticol Murfatlar. Activitatea inițială a stațiunii a fost 
de pepinieră de arbuști și viță de vie cu rolul de diminuare a efectelor secetei în Dobrogea. 
În prezent, stațiunea găzduiește evenimente de degustare care se pot integra într-un 
proiect mai amplu de promovare a turismului oenologic în zona Murfatlar.  
 
Crama “Domeniul Vlădoi”  
Crama “Domeniul Vlădoi” este situată în satul Siminoc, ce aparține de oraşul Murfatlar, la 
o distanță de aproximativ 5 kilometri de centrul oraşului Murfatlar. Soiurile de viță-de-vie 
cultivate sunt atât autohtone, cât și internaționale, pentru vinuri albe – Pinot Gris, 
Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, Chardonnay, Tămâioasă românească, Fetească regală, 
Riesling italian, iar pentru vinuri roșii – Merlot, Cabernet Sauvignon, Fetească neagră, 
Syrah. În cadrul Cramei „Domeniul Vlădoi”, se pot face degustări de vinuri şi vizite ale 
cramei şi podgoriei.  
 
Monumente de for public  
 
Monumentul Eroilor Murfatlar a fost ridicat în anul 1995 în memoria eroilor care au luptat 
și s-au jertfit în Primul Război Mondial (1916 – 1918) 
 
Monumentul de la Straja, cel mai înalt monument din România, este situat la o distanță de 
9 kilometri în sudul oraşului Murfatlar. Accesul către monument se poate face fie pe jos, 
fie cu bicicleta sau cu maşina, pe un drum de piatră. Monumentul are forma unui înger, 
fiind ridicat în zona fostului sat Straja, căruia îi poartă numele. Satul a fost distrus în 
perioada comunistă, în vederea construirii Canalului Dunăre-Marea Neagră. Monumentul 
reprezintă un înger fără aripi şi a fost realizat la inițiativa conducerii Uniunii Tineretului 
Comunist, ca mărturie a muncii şi jertfei oamenilor în timpul construcției canalului. 
 
Monumente industriale  
 
Canalul Dunăre-Marea Neagră 
Canalul Dunăre-Marea Neagră este unul din cele mai lungi canale navigabile din lume. 
Canalul leagă portul Cernavodă, de pe Dunăre, de porturile Constanța şi Midia Năvodari de 
la Marea Neagră, scurtând distanța pe Dunăre dintre Cernavodă şi Constanța cu 
aproximativ 400 km. Canalul reprezintă munca colectivă a 30 de institute de cercetare şi 
proiectare, ce  înglobează peste 33.500 de proiecte de estimare și construcţie detaliate, 
semnate de peste 1.000 de specialişti16. Cu toate acestea, eforturile supraumane, 

                                                           
14 Murfatlar – Basarabi, localitate dobrogeană. Monografie. Iunie 2012 
15 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație www.statiuneamurfatlar.ro 
16 Administrația Canalelor Navigabile, Istoricul Canalului Dunăre-Marea Neagră 



resursele inimaginabile, sacrificiile umane și martiriile cu care s-a realizat acest proiect, 
inclusiv perioada dintre 1948 și 1952 ca lagăr de muncă, fac din Canalul Dunăre – Marea 
Neagră și una din cele mai controversate realizări ale regimului comunist.  
 
Evenimente cu potențial turistic 
 
Programele anuale de evenimente de comemorare a eroilor, culturale şi religioase, care se 
organizează în Murfatlar și Siminoc evidențiază atât interesul comunității locale de a 
organiza, participa și întreține evenimente care o reunesc și îi asigură identitatea, cât și 
disponibilitatea autorităților și instituțiilor locale de a organiza și cofinanța evenimentele. 
Ambele aspecte sunt esențiale pentru dezvoltarea și promovare turismului local și 
transfrontalier.  
 
IV.3. Elementele de identitate ale orașului Murfatlar 

 
Identitate istorică  
Cele mai importante descoperiri arheologice ce atestă locuirea în zona oraşului Murfatlar 
sunt bisericuțele de cretă din dealul Tibişir, din anul 1957. Cu ocazia lucrărilor la cariera 
de cretă localizată pe acest deal, au fost observate o serie de încăperi săpate în stâncă, ce 
s-au dovedit a fi bisericuţe rupestre, galerii cu lăcaşuri pentru morminte, locuinţe. Acest 
ansamblu rupestru a constituit prima atestare a unei aşezări locuite pe teritoriul oraşului, 
dinainte de anul 992 d. Hr. Abia mult mai târziu, începând cu anii 1800, apar atestări în 
documente şi texte oficiale, referitoare la localitatea Murfatlar, purtând această 
denumire. De oraşul Murfatlar aparține şi satul Siminoc, denumirea sa provenind de la 
floarea cu acelaşi nume. 
 
Localizare şi cadru natural 
Oraşul Murfatlar este situat aproape de sudul Dobrogei, la aproximativ 20 de kilometri de 
Marea Neagră şi municipiul Constanța, pe linia uneia dintre primele căi ferate de pe 
actualul teritoriu al României, Constanța – Cernavodă, şi la intersecția drumurilor 
naționale DN 3 şi DN 22C, ce fac legătura între Bucureşti, Constanța şi Adamclisi/Ostrov. 
Oraşul Murfatlar are în componenţă şi satul Siminoc situat la 6 km vest de oraş, pe drumul 
comunal DC27. Relieful dominant în arealul ocupat de Murfatlar şi satul Siminoc este cel de 
dealuri, coline şi văi, oraşul dezvoltându-se pe valea Carasu, în zona dealurilor de cretă ale 
Dobrogei, cu înălțimi de 100-105 metri. Formele de relief şi solul acestora fac din Murfatlar 
un loc plăcut privirii şi atrăgator din punct de vedere turistic. Un alt factor esențial, ce 
face parte din identitatea oraşului Murfatlar, îl constituie tradiția milenară de cultivare a 
viței-de-vie, favorizată de climatul temperat continental, de solul calcaros şi de numărul 
mare de zile cu soare ce creează microclimatul ideal pentru realizarea unei largi varietăți 
de vinuri. 
 
Identitatea cultural-etnica şi religioasă 
Dobrogea, în ansamblul său, reprezintă o zonă de confluență a religiilor, tradițiilor şi 
naționalităților, în cadrul unui adevărat leagăn multicultural şi interetnic bazat pe 
înțelegere şi respect. Această comuniune etnică, religioasă şi culturală determină 
atractivitatea produselor turistice de tip “Wanderlust” în județul Constanța, în afara 



atracției principale a litoralului, plaja, prin bogăția elementelor de patrimoniu istoric şi 
cultural.   
 
IV.4. Analiza potențialul turistic, oportunități identificate 
 
Potențialul turistic al unei zone, inclusiv al unui oraş, reprezintă ansamblul elementelor 
naturale şi antropice de pe un teritoriu, care atrag interesul turiştilor conducând la 
realizarea unor activităţi turistice17.  
 
Potențialul turistic al oraşului Murfatlar constă, aşadar, în resurse turistice naturale şi 
antropice atât cunoscute, cât şi latente, însă la fel de atrăgătoare, ce merită a fi 
exploatate şi promovate în vederea atragerii unui număr mai mare de vizitatori, precum şi 
a menținerii turiştilor mai mult timp pe teritoriul oraşului. Resursele turistice naturale 
identificate la momentul elaborării prezentului studiu sunt Rezervația Fântânița Murfatlar, 
Lacul de cretă și peisajele create de dealurile de cretă cultivate cu viță de vie. Resursele 
turistice antropice, realizate de oameni, de-a lungul timpului, sunt bisericuțele de cretă 
din Ansamblul rupestru Murfatlar, Biserica veche „Naşterea Maicii Domnului”, Gara 
feroviară Murfatlar, Conacul Mihail Kogălniceanu, Mănăstirea Sfântul Teotim si alte lăcașuri 
de cult locale, Canalul Dunăre-Marea Neagră, Monumentul de la Straja, Centrul Turistic 
Murfatlar, Crama „Domeniul Vlădoi”. 
 
Distanțele scurte între resursele naturale şi culturale din oraşul Murfatlar permit 
parcurgerea traseelor atât pe jos, cât şi cu bicicleta sau cu autoturismul.  Extinderea 
arealului, până la Monumentul de la Straja sau Crama „Domeniul Vlădoi” reprezintă o 
îndepărtare de zona centrală a oraşului cu maxim 10 kilometri.   
 
Analiza prezentă indică faptul ca vectorii de atracție pe care se poate construi o activitate 
turistică sustenabilă, realistă și care să asigure un grad rezonabil de satisfacție a turiștilor, 
sunt activitățile viti-vinicole și Pădurea Fântânița Murfatlar, rezervație naturală vizitabilă 
și cu o amenajare acceptabilă pentru primirea turiștilor. Celelalte resurse identificate 
constituie oportunități valoroase care vor fi dezbătute de planul strategic de dezvoltare a 
unui turism sustenabil în Murfatlar, vizând turismul cultural și ecumenic. 
 
V. INFRASTRUCTURA TURISTICĂ ÎN ORAȘUL MURFATLAR  

 
V.1.  Acces și infrastructură de transport, infrastructură turistică publică  
 
Poziția privilegiată a orașului Murfatlar, pe ruta București – Constanța, asigură un acces 
multiplu, prin numeroase tipuri de căi: acces rutier către și dinspre granița româno-
bulgară, relația General Toshevo, acces rutier București – Murfatlar și Constanța – 
Murfatlar, acces rutier multiplu la nivelul litoralului și al celor mai relevante localități – 
Cernavodă, Mamaia/Năvodari, Mangalia - Eforie, Ostrov / Adamclisi. Accesul aerian este 
asigurat prin intermediul Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu, județul 
Constanța, aflat la circa 40 km de Murfatlar, iar acces feroviar prin intermediul magistralei 
București – Constanta. Foarte important pentru dezvoltarea turismului, malul Canalului 
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Dunăre-Marea Neagră este dotat cu drum pietruit. Accesul pe cale fluvială este pentru 
transporturi de marfă.  
 
În ce privește infrastructura turistică publică, autoritatea publică locală a derulat proiecte 
europene importante pentru amenajarea unor atracții turistice prioritare, cum ar fi 
dotarea cu signalistică și mobilier urban a celor mai atractive trasee în Pădurea Fântânița, 
inclusiv construirea a doua puncte de bird-watching, crearea de site-uri ample de 
informare și promovare turistică, testarea de trasee de cicloturism și drumeții.  
 
V.2. Infrastructura turistică privată 
 
Orașul Murfatlar este o localitate care, până în prezent, fără a fi o destinație turistică în 
sine, a constituit fie un punct de oprire pe rutele turistice din județul Constanța, fie o 
alternativă pentru petrecerea unei zile de odihnă sau de activități sportive, în natură. În 
acest context, infrastructură privată este insuficient dezvoltată în lipsa unei cereri 
turistice susținute. Astfel, este cunoscută o singură structură cu funcțiuni de cazare, 
Popasul turistic Fântânița, amplasată în situl Natura 2000 ROSCI0083 Fântânița Murfatlar, 
la distanța de circa 2 km de centrul orașului şi asigurând 32 de locuri de cazare, în 16 
camere duble, și un restaurant cu 250 de locuri. În ce privește structurile cu funcțiuni de 
alimentație publică, mai multe restaurante și terase cu diverse profiluri animă orașul. 
Turismul viti-vinicol este punctat de Punctul turistic Murfatlar și Stațiunea de Cercetare-
Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar, în oraș, și de Crama “Domeniul 
Vlădoi” în satul Siminoc. 
 
V.3. Sisteme de informare turistică  
 
Orasul Murfatlar și, mai ales, turiștii, beneficiază de existența Centrului Național de 
Informare și Promovare Turistică (CNIPT)18, acreditat în anul 2017, membru în rețeaua 
națională de centre realizată prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Misiunea 
CNIPT Murfatlar este de a oferi informații și îndrumare gratuite turiștilor și vizitatorilor 
orașului Murfatlar, fiind implicat inclusiv în organizare de evenimente cu conotații 
turistice. Centrul dispune de un ghid turistic autorizat.  
 
În ce privește signalistica, resursele turistice, vizitabile sau cu potențial, sunt marcate prin 
totemuri de informare amplasate în puncte cheie, mai ales în cele de acces. Direcția și 
informații minimale pentru resursele private sunt oferite de indicatoare amplasate în 
proximitatea lor. Mai mult, pe Dealul Tibișir, care domină prin poziția sa întregul oraș și 
este vizibil de pe principalele căi de acces, a fost amplasat numele orașului în litere de 4 
metri.  
 
Sursele online de informare turistică sunt numeroase, trei surse publice realizate și 
administrate de autoritatea publică locală asigură transparența și deschiderea către 
potențialii turiști și vizitatori: http://cniptmurfatlar.ro, http//visit-murfartlar.ro,  
http://murfatlar-generaltoshevo.ro, iar altele, publice și private, le completează.  
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VI. CEREREA ȘI OFERTA TURISTICĂ ÎN ORAȘUL MURFATLAR ȘI ZONA SA DE 
INFLUENȚĂ  

 
VI.1. Profilul turistic al orașului Murfatlar și al zonei sale de influență 
 
Oraşul Murfatlar este un centru urban, în continuă dezvoltare, ce devine din ce în ce mai 
atractiv pe fondul investițiilor publice şi private, precum şi ca urmare a absorbției de 
fonduri europene, fiind, astfel, esențială abordarea profilului turistic din dublă 
perspectivă: turism urban şi în natură. Murfatlar se poate constitui ca destinație de turism 
în natură, prin valorificarea resurselor existente în oraş: Rezervația naturală „Fântânița 
Murfatlar”, echipată pentru primirea turiștilor și având un mare potențial de dezvoltare, şi 
peisajul inedit creat de dealurile de cretă acoperite cu viță-de-vie și Lacul de cretă. La 
nivel de oraș, resursele cu semnificație istorică şi culturală locală sau națională pot 
constitui vectorii turismului urban: Ansamblul rupestru Murfatlar, Biserica „Naşterea Maicii 
Domnului” și alte lăcașuri de cult, Conacul Kogălniceanu, Gara feroviară Murfatlar, Canalul 
Dunăre-Marea Neagră etc. Dar ceea ce constituie renumele la nivel național și nu numai a 
orașului Murfatlar, este conexiunea acestuia cu vinul de Murfatlar, unul din cele mai 
apreciate vinuri din România, cu o îndelungată istorie, cu legende și resurse consistente. 
Acesta poate constitui un liant între cele două tipuri de turism: urban şi natural, prin 
favorizarea unor experiențe culturale şi culinare vernaculare, specifice zonei de influență 
a oraşului Murfatlar, în cadrul Punctului turistic Murfatlar, al Cramei „Domeniul Vlădoi” 
sau Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Viti-Vinicolă Murfatlar.  
 
VI.2. Repere statistice privind cererea turistică  
 
În lipsa datelor statistice specifice activităților turistice, au fost analizate date statistice 
privind mediul de afaceri din sectorul turismului19. Statisticile prelucrate se referă la 
perioada 2013-2017, unde anul 2017 este cel mai recent an pentru care sunt disponibile 
cifre. Astfel, s-a putut constata faptul ca numărul mediu al angajații declarați ca lucrând 
în acest sector, respectiv al hotelurilor și altor facilități de cazare, resturantelor și altor 
activități de alimentație publică, precum și activităților sportive și de recreere, este 
relativ constant în perioada analizată, ceea ce indică o dinamică scazută a sectorului. În ce 
privește numărul întreprinderilor care au ca activitate principală hoteluri și alte facilități 
de cazare, resturante și alte activități de alimentație publică și activități sportive și de 
recreere, acesta, deși redus și fluctuant, este într-o ușoară creștere în perioada analizată. 
 
VI.3. Tipuri de turism practicabile în orașul Murfatlar 
 
Plecând de la segmentarea majoră a orașului în două zone distincte, așezate la est și la 
vest de Canalul Dunăre-Marea Neagră, s-a optat pentru o analiză atât separată a celor 
doua zone, cât și a orasului, în întregime, astfel încât valorificarea elementelor turistice să 
fie la capacitate maximă, prin tipuri diferite de turism:  

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

- Zona de vest a orașului Murfatlar: turism în natură şi turism cultural, într-o etapă 
viitoare 
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- La nivel de oraș: turism viti-vinicol şi de cunoaştere. 
 
VII. FACTORI DE INFLUENȚĂ ASUPRA SECTORULUI DE TURISM  
 
VII.1. Factori de influență cu impact pozitiv și negativ 
 

1. Mediul politico-legislativ: anumiți factori politici și guvernamentali pot avea o 
importanță semnificativă asupra modului în care cererea pentru servicii de turism 
evoluează pe plan intern și transfrontalier: legislația în sectorul transporturilor, 
reglementările de clasificare turistică, autorizare și control, sistemele de rezervare 
on-line, reglementări locale etc. 

2. Mediul economic: factorii de influență a comportamentului de consum sunt 
numeroși, iar dintre cei mai importanți se menționează disponibilitatea creditelor 
și rata dobânzilor, cursul de schimb valutar, creșterea și stabilitatea economică și 
rata inflației, precum și structura economică a industriilor relevante turismului și 
profitabilitatea lor (costul capacității de cazare, costul călătoriilor etc).  

3. Mediul socio-cultural: principalele schimbări socio-culturale care influențează 
cererea în domeniul turismului sunt schimbările în structura familiei, structura 
vârstei, stilul de viață, atitutinii față de calitatea vieții, gradul de şcolarizare. 

4. Mediul tehnologic, dotarea în infrastructură: dezvoltările tehnologice, în special 
telecomunicațiile, accesul la infrastructura locală de petrecere a timpului liber etc.  

 
VII.2. Părțile interesate (stakeholderi) 
 
Conform Organizației Mondiale pentru Turism20, planificarea și dezvoltarea turismului 
durabil pot fi influențate direct și indirect de o serie de stakeholderi care joacă o mare 
varietate de roluri, iar uneori pot avea scopuri și obiective concurente. Implicarea lor cu 
succes în dezvoltarea unui turism sustenabil, în întregul proces de decizie prin care se 
planifică, implementează și valorifică contextul turistic local și, în acest caz, 
transfrontalier, este esențială. Există mai multe grupuri distincte de stakeholderi: 
Guvernul României și instituțiile publice din subordine (stabilesc strategii naționale, 
dezvoltarea și întreținerea infrastructurii primare, promovarea destinațiilor turistice), 
deținătorii obiectivelor turistice – proprietari sau custozi (includerea în trasee, rute, 
produse turistice a obiectivelor turistice locale publice sau private), întreprinderile din 
industria turismului (mediul de afaceri din industria turismului, agențiile de turism), 
turiștii (turişii şi vizitatorii), comunitatea locală (poate adăuga valoare oricărei experiențe 
turistice datorită culturii și valorilor locale pe care le cultivă, necesită implicare şi 
informare constantă), angajații și experții în turism (necesită dedicare şi pregătire în 
domeniu). 
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VIII. ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚILOR DE TURISM ÎN ORAȘUL MURFATLAR  
 

Puncte forte Puncte slabe 
 Acordul general al comunității locale, 

inclusiv al mediului de afaceri, asupra 
nevoii de a dezvolta turismul;    

 Identificarea orașului Murfatlar cu locul de 
origine a vinurilor omonime, de reputație 
națională; 

 Existența unui mix de resurse turistice sau 
cu potențial turistic, de categorii diferite, 
distincte și/sau complementare, care, 
valorificate creativ în produse turistice 
complementare pot adresa categorii de 
turiști cu interese diferite și, în timp,  
poziționa orașul Murfatlar pe traseele 
turistice locale și transfrontaliere; 

 Natură relativ intactă, rezervatii naturale, 
favorabile dezvoltării eco-turismului. 
Peisaje plăcute privirii; 

 Autoritățile locale dispuse să coordoneze 
dezvoltarea sectorului de turism local și să 
investească în dezvoltarea turismului local; 

 Existența infrastructurii de acces 
diversificate; 

 Existența unui sistem perfectibil de 
marcare și îndrumare pe teren; 

 Existența sistemelor de informare turistică 
publică: CNIPT, site-uri de web dedicate;  

 Existența unei baze de date cu informații 
turistice  la nivelul zonei Murfatlar; 

 Vizibilitatea mare asupra principalelor 
resurse turistice vizitabile sau cu potențial; 

 Resurse și implicare benevolă a comunității 
locale în perpetuarea moștenirii culturale 
mobile; 

 Conștiința colectivă locală ancorată în 
elementele de identitate locală. 

 Turismul nu este perceput ca o sursă de 
venituri locale cu o pondere semnificativă 
în economia locală; 

 Sezonul estival în scădere ca durată; 
 Investițiile publice turistice vulnerabile în 

lipsa unui sistem de pază și securitate;  
 Lipsa investițiilor în crearea de resurse  

turistice noi, complementare celor 
existente; 

 Insuficienta punere în valoare a 
monumentelor istorice; 

 Acces dificil către unele resurse turistice 
culturale și naturale, lipsa signalisticii; 

 Lipsa unor studii de marketing turistic; 
 Lipsa materialelor de informare si 

promovare; 
 Lipsa unor magazine specializate pe 

produsele locale, în special pe vinurile cu 
D.O.C. Murfatlar; 

 Dinamica negativă a investițiilor private 
direct sau indirect legate de turism;  

 Slaba ofertă turistică punctuală sau 
completă, de itinerarii turistice organizate 
și de dezvoltare a serviciilor extra-
hoteliere conexe; 

 Lipsa promovării prin mari evenimente 
turistice, dedicate în exclusivitate 
marilor atracții turistice – activitățile viti-
vinicole, multiculturalism; 

 Capacitate de cazare insuficientă, corelată 
cu o cerere scazută; 

 Lipsa educației asupra conceptelor de 
turism durabil; 

 Tendința migraționistă a forței de muncă 
calificate; 

 Lipsa unei oferte de servicii turistice 
corerente și permanente; 

 Transportul public țintit către resursele 
turistice inexistent; 

 Ineficienta ecologizare a zonelor turistice.  
 

Oportunități Amenințări 
 Existența cadrului strategic - Master 

Planului de Dezvoltare a Turismului în 
România, Strategia de Dezvoltare Locală a 
orașului Murfatlar; 

 Cadrul instituțional pentru cooperare 
regională și interregională funcțional; 

 Turismul în creștere pe fondul politicilor 

 Competiție puternică la nivel de destinație 
turistică internă și externă la prețuri 
similare și condiții superioare; 

 Proprietarii și custozii obiectivelor 
turistice întârzie să investească în 
reabilitarea / conservarea / valorificarea 
lor;  



publice de stimulare a turismului intern; 
 Tendințele documentate statistic și 

științific privind interesul în creștere față 
de turismul de cunoaștere, ecoturism, zone 
ne-explorate și ne-exploatate turistic;  

 Interes crescut al turiștilor pentru 
descoperirea și vizitarea de noi zone 
turistice, extra-litorale;   

 Existența surselor de finanțare externă 
pentru investiții publice și private cu 
conotație turistică sau direct turistică. 

 Amenințări datorate schimbărilor climatice 
și poluării mediului; 

 Mediu fiscal și legislativ descurajează 
angajarea unor investiții de amploare în 
domeniul turistic; 

 Modificarea policitilor publice de stimulare 
a turismului intern și scăderea interesului 
turiștilor pentru destinații tinere; 

 Îmbunătățirea mai rapidă a standardelor 
de calitate a ofertelor turistice din țările 
vecine direct concurente. 

 
 
IX. ORAŞUL MURFATLAR. POTENȚIAL TURISTIC ȘI OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE A 

TURISMULUI 
 

Orașul are o poziție privilegiată față de principala piață pentru vizitatorii și turiștii interni, 
respectiv litoralul Mării Negre, dar și față de granița româno-bulgară, pentru turismul 
transfrontalier, fiind amplasat pe traseele turistice importante din județul Constanța. 
Această poziție este consolidată de accesul foarte facil care se face către și dinspre 
Murfatlar, pe cale rutieră și feroviară, indirect aeriană, pe direcțiile cele mai importante: 
București și Constanța, Bulgaria – către General Toshevo, în interiorul județului către 
Adamclisi – Ostrov și Bulgaria - Silistra, Cernavodă – malul Dunării, local pe malul Canalului 
Dunăre-Marea Neagră și, pe drumuri private, pe dealurile și colinele orașului.  
 
Odată ajunși la destinație, în orașul Murfatlar, turiștii sunt primiți cu atracții și obiective 
turistice complexe: arii naturale protejate, de interes european, ca Fântânița Murfatlar, și 
un sit cultural unic în țară, Complexul rupestru monahal. Aceste două vârfuri de 
patrimoniu natural și cultural sunt însă cuprinse în țesătura urbană și turistică deloc săracă 
a orașului – locuri inedite în natură, peisaje plăcute privirii, monumente istorice, 
arhitecturale, tehnice și de for public. Întreg acest patrimoniu este absorbit de renumele 
pe care și l-a făcut orașul Murfatlar în peste o sută de ani, de centru viti-vinicol de 
excepție, cu o îndelungată istorie și produse de înaltă calitate, la standarde 
internaționale. Mai mult, comunitatea locală își prețuiește și celebrează identitatea 
multiculturală, iar viața culturală și socială a orașului o ilustrează prin nenumărate 
evenimente și referințe la amalgamul de etnii și istoria locului.  
 
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.      

 



X. PROPUNERI DE DEZVOLTARE A PUNCTELOR DE ATRACȚIE TURISTICĂ EXISTENTE 
ÎN ORAȘUL MURFATLAR 

 
Resursele turistice locale vizitabile sau având un real potențial reprezintă o bază 
substanțială pentru construirea unei activități turistice consistente. Pentru asigurarea 
dezvoltării unei identități turistice treptate a orașului, planul strategic propune produse 
turistice particulare pentru Murfatlar, produse care vor fi ulterior integrate în strategiile 
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 de sectorul 
privat, iar pe de altă parte, pot fi tratate etapizat, în funcție de resursele disponibile.  
 
Rezervația Fântânița Murfatlar 
Propunerile de dezvoltare pentru rezervație au în vedere transformarea zonei într-o 
atracție turistică în sine, care să aibă capacitatea de a reține turiștii chiar și mai multe 
zile, prin următoarele servicii de agrement şi de petrecere a timpului liber. 
 
Amenajarea generală a pădurii – zona dedicată activităților turistice 

1. Identificarea de trasee pentru drumeții, verificarea siguranței lor, inclusiv în ce 
privește riscul apariției de animale sălbatice. Amenajare și marcarea traseelor cu 
panouri informative hands-on, 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 etc.  

2. Marcarea și prezentarea zonelor cu concentrare mare de specii protejate, panouri 
educative, marcarea izvorului Fântânița; 

3. Realizarea de foișoare și turnuri de observație – birdwatching, belvedere, 
amenajare zone de picnic și campare şi echipare corespunzătoare. 

 
Propuneri de dezvoltare a facilităților private 
 

1. Parc aventura Fântânița21 
Trasee de tiroliene 
 Trasee de tiroliene pentru copii, tineri și adulți, cu dificultăți progresive, ce pot 

traversa diferite obstacole, naturale sau artificiale.  
 Traseele sunt compuse dintr-o serie de elemente suspendate la diferite înălțimi, 

asigurate pentru siguranța utilizatorului, și care se parcurg folosindu-se un 
echipament de protecție special, prin traversare sau cățărare, în urma unui ghidaj. 

Centre de închieriere de biciclete și alte materiale care să sporească interesul în vizitarea 
pădurii și petrecerea uneia sau a mai multor zile în Murfatlar.  
 

2. Centre de wellness sau sănătate22 
Tinând cont de gradul de sălbăticie a pădurii și în măsura în care zonele tampon ale 
rezervației permite, se pot dezvolta centre de wellness și de sănătate care să mizeze pe 
contactul nemijlocit cu natura, atât în scopul stării de bine, cât și al prevenției și 
tratamentului de boli. Etapa 1: realizarea de trasee și refugii simple destinate admirarii 
                                                           
21Anexa 1 Imagini și exemplela Planul strategic pentru dezvoltarea turismului durabil pe raza orașului Murfatlar 
22Anexa 1 Imagini și exemplela Planul strategic pentru dezvoltarea turismului durabil pe raza orașului Murfatlar 



peisajelor și animalelor, odihnei, pentru persoanele cu diverse deficiențe fizice sau 
psihice, depresii, anxietate etc. Etapa 2: centre de wellness sau de sănătate ample, cu 
servicii complexe și adresând o piață specializată, preponderent cu venituri mari. 
 
Exemple de acțiuni pentru evenimente dedicate Rezervației și eco-turismului: concursuri 
de orientare turistică în pădure; treasure hunting; concursuri pe teme botanice, 
ornitologice etc.; drumeții ghidate; zilele porților deschise dedicate anumitor specii 
protejate, care pot fi găsite grupat în zone ușor de vizitat. 
 
Lacul de cretă 
 Amenajarea căilor de acces, a aleilor de plimbare și locurilor de odihnă cu umbrare 

în jurul lacului, împrejmuirea de siguranță a lacului, panouri informative asupra 
caracteristicilor lacului, date privind suprafața, adâncimea, tuneluri submerse etc.  

 
Dealurile de cretă 
 Amenajarea drumurilor și aleilor de acces și plimbare pe dealuri, acolo unde este 

posibil, cu panouri informative, locuri de odihnă la umbră sau cu umbrare și, dacă 
relieful permite, locuri de joacă pentru copii, echipare cu rasteluri pentru 
biciclete, coșuri de gunoi, etc.  

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

 
Podgorii și atracții viti-vinicole 
 
Propunerile stau la baza viitorului produs turistic „Murfatlar – milenii de viti-vinicultură”, 
descris la Cap. XI.2. Produse turistice în orașul Murfatlar. 
 

1. Amenajarea unui Muzeu public al viei și vinului Murfatlar  
Un Muzeu al viei și vinului 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”.  
 

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 de D.O.C. Murfatlar, prin 
colaborarea cu Punctul Turistic Murfatlar, Domeniul Vlădoi, Stațiunea de Cercetare-
Dezvoltare a Viti-viniculturii Murfatlar și, preferabil, Complexul turistic Fântânița ca palier 
independent de reunire a diverșilor producători de vinuri cu D.O.C. Murfatlar. Se 
recomandă implicarea micilor producători şi a comunității locale. 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. 
 

3. Evenimentul „Murfatlar – milenii de viti-vinicultură” 
Eveniment exclusiv dedicat viti-viniculturii, ce va deveni cel mai important eveniment 
local, anual, recognoscibil în timp de turiștii interesați de vitiviniculturăși gastronomie, de 



natură și cultură dobrogeană la nivel transfrontalier și din întreaga țară, de toți turiștii de 
pe litoral, din orașele apropiate graniței româno-bulgare și Constanța, București. 
Colaborarea cu patronate din turism și patronate viti-vinicole, cu cramele din zona D.O.C. 
Murfatlar este esențială pentru asigurarea unui standard internațional pentru eveniment. 
 

4. Marcarea și promovarea orașului Murfaltar ca portal al vini-viticulturii 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. Autoriatea locală va demara această acțiune și va încuraja 
producătorii și alte puncte de contact cu turiștii să pună în vânzare materialele de 
promovare și suveniruri dedicate. 
 

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.  
 

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, prin 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 a Viti-viniculturii 
Murfatlar, Domeniul Vlădoi, Punctul Turistic Murfatlar, Crama Trantu – Vinex Murfatlar 
(Cernavodă), Domeniul Bogdan (Peștera), Crama Gabai (Valu lui Traian), Crama Rasova etc. 
Implicarea a cel puțin doi experți independenți de membrii grupului de lucru – un expert în 
vinuri și un expert în turism eonologic.  
 
Propuneri de dezvoltare a facilităților private 
 

1. Rețea de mici magazine dedicate exclusiv vinurilor de Murfatlar 
 

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 sănătății. Un centru Wine SPA Murfatlar ar putea deveni primul 
centru de vinoterapie deschis într-o zonă D.O.C.  
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.       
 
 
 



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. 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 propusa 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. Realizarea de panouri cu 
desenele și inscripțiile, traducerea și interpretarea lor, semnificația lor 
religioasă și laică; 

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 înnoroirilor 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; 

 Amenajarea unei incinte în aer liber, pe platoul mai sus descris, pentru acțiuni 
turistice, științifice, educaționale, etc., expunerea machetelor, panourilor, 
sistem de proiecție live. 

 
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. 

 
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 financiar și temporal, în 
colaborare cu MINAC, Ministerul Culturii, etc. Implementarea etapelor în baza 
fondurilor atrase prin campanii de fund raising.  

 



Centrul vechi al orașului, monumentele istorice, lăcașuri de cult, monumente de for 
public 
Produsul turistic „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. 
 
În ce privește dezvoltarea de noi resurse turistice pentru promovarea istoriei și 
multiculturalismului local, se propun: 
 Organizarea în incinta Casei de Cultură a unei expoziții permanente care să 

prezinte istoria și realizările oraşului Murfatlar, promovată apoi în cadrul tuturor 
ofertelor turistice. Într-o etapă ulterioară, va putea fi înființat un muzeu de sine 
stătător al orașului. 

 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. 

 
Ansamblul Canalul Dunăre-Marea Neagră și Monumentul de la Straja 
Se recomandă o colaborare cu localitățile Cernavodă, Medgidia, Agigea, Năvodari, precum 
și cu Administrația Canalelor Navigabile, pentru valorificarea turistică a operei inginerești 
prin amenajarea şi marcarea unui traseu cicloturistic, organizarea unei săli în cadrul 
viitorului muzeu al orașului Murfatlar pentru prezentarea istoriei şi modului în care a fost 
realizat canalul şi montarea de panouri informative şi indicatoare rutiere. 
 
Evenimente 
În scop turistic, într-o primă etapă de promovare a orașului, se propun două tipuri de 
evenimente care să consolideze imaginea turistică a orașului: 

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

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

- Eveniment de tip brunch la Popasul Turistic Murfatlar, cu invitarea comunității 
locale să participle la prepararea şi prezentarea produselor culinare, 
prezentarea zonei şi acces in podgorii.  

- Ziua porților deschise la cele doua crame vizitabile – Stațiunea de Cercetare-
Dezvoltare a Viti-viniculturii Murfatlar și Domeniul Vlădoi; 

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

 
 
 
 
 
 



XI. PRODUSE TURISTICE. ACȚIUNI IMEDIATE ȘI DE PERSPECTIVĂ 
 
XI.1. Definirea produsului turistic 
 
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. 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 din șabloanele limitative promovate de globalizare. Astfel, 
produsul turistic este alcătuit din diferite componente care, asamblate, definesc produsul: 
transport, cazare, alimentație, agrement, etc. Componentele asigură realizarea unui 
produs integrat și coerent, care să pună accent pe „trăirea” oferită. Această definiție 
conduce la o diversificare vastă a produselor turistice spre zone de „nișă”, pentru grupuri 
țintă reduse numeric, cu înaltă specializare, dar bine localizate și identificate, cu vacanțe 
concentrate pe experiențe culturale, arheologice, ecologice, festivaluri, gastronomie și 
vitivinicultură, motociclism, biciclete, căţărări, scufundări, pescuit, etc. 
 
XI.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 dus la următoarele 
propuneri de produse turistice: 
 
Murfatlar – milenii de vitivinicultură 
 

a) Elemente de patrimoniu natural și cultural tangibil și intangibil: Podgoria Murfatlar, 
Podgoria “Domeniul Vlădoi”, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură 
și Vinificație Murfatlar, mici cultivatori; dealurile de cretă; legenda și istoria 
cultivării viței de vie. 

 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; 
 infrastructură privată de primire turiști; concept şi realizare stand mobil vinuri; 
 centrul/centre Wine SPA Murfatlar; marcaje și elemente de promovarea orașului 
 Murfaltar ca portal al vini-viticulturii 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, 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 ale porților 
 dechise etc., dedicate patrimoniului natural al orașului Murfatlar. 

 
b) Infrastructură și servicii de bază: unități cazare şi alimentație publică, drumuri de  

 acces, marcaje. 
 Elemente de viitor: trasee şi alei de plimbare, locuri de joacă, turnuri de 
 belvedere; marcaje şi panouri informative; 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. 

 Elemente de viitor: Casa de Cultură Murfatlar extinsă și activități culturale 
 diversificate; parc tematic dedicat patrimoniului natural și cultural din orașul 
 Murfatlar; Muzeul / expoziția permanentă asupra istoriei și realizărilor locale; 
 elemente de valorificare a Complexului Rupestru Murfatlar, dezvoltate etapizat; 
 evenimente dedicate turismului cultural.  

 
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 şi panouri informative  montate pe elemente de 
 atractivitate din centrul vechi, clădirile monument, bisericile și Geamia, etc.; 
 trasee de plimbare, trasee de cicloturism; infrastructură privată de primire turiști. 

 
XII.  ABORDARE STRATEGICĂ A DEZVOLTĂRII TURISMULUI ÎN ORAȘUL MURFATLAR 

 
XII.1. Grupurile țintă pentru activitățile turistice 
 
În funcție de formele de turism practicabile în oraşul Murfatlar, şi anume turism viti-
vinicol, turism cultural, turism de cunoaştere, turism în natură,  sau de tip gastronomic, 
tipologiile de turişti sunt: 

1. Turiştii interesați de valorile culturale şi de patrimoniu, aflați în călătorie 
pentru a explora din punct de vedere cultural o anumită destinație. Sunt 
curioşi, interacționează cu localnicii şi se documentează în prealabil.  

2. Turiştii aventurieri, centrați pe experiențe în natură, cunoaştere şi adrenalină. 
Călătoresc atât individual, cât şi în grup, parcurg trasee în natură pe jos sau cu 
bicicleta. Sunt interesați de locuri inedite şi petrecerea activă a timpului liber. 



 
Alte grupuri: viitori turişti, nehotărâți asupra destinației de vacanță, turişti aflați în 
concediu pe litoral sau turişti aflați în trecere prin Murfatlar, comunitatea locală. 
 
XII.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 în baza resurselor 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, cu protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului. Turismul în orașul 
Murfatlar se va dezvolta într-o maniera durabilă, cu protejarea şi punerea în valoarea 
patrimoniului natural, construit 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 şi 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.  
 
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 
 
XII.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.   
 
Legendă: MV Murfatlar – milenii de viti-vinicultură, MN Murfatlar – natură sălbatică, MM Murfatlar 
– multiculturalism dobrogean 
 
 
 
 



Direcții strategice Actiuni și proiecte de implementare 

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. 
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, 
coșuri de gunoi, toalete ecologice; dealurile de cretă: locuri de odihnă, locuri 
de joacă, rampe; 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 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 zone 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 infromare, 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 locurile cu concentrare mare de 
specii protejate, foișoare / turnuri de observare 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 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. 

I.4. Realizarea de I.4.a. Investiții publice: 



noi resurse turistice 
pentru consolidarea 
și rafinarea 
produselor turistice 
 

MM: Complexul rupestru – reconstrucție fizică și digitală, parc arheologic, 
Centrul Complexului rupestru, ateliere de arheologie experimental; Centrul 
vechi – modernizare și extindere Casa de Cultură, parc tematic, reabilitare 
Monument Eroi, Muzeul orașului Murfatlar - etapizat; Ansamblu Canal și 
Monument Straja – dedicarea unei secții a Muzeului 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, zile deschise 
dedicate anumitor specii rare; eveniment dedicate eco-turismului, 
evenimente specifice turismului de aventură  
MM: Complexul rupestru – expoziții, proiecții, concerte în aer liber, 
spectacole, reuniuni științifice etc.  

II.1. Promovarea 
turistică a orașului 
Murfatlar 

II.1.a. Dezvoltarea brandului turistic al orașului Murfatlar. Manual de 
identitate vizuală turistică.  
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 si 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 
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 cu focus 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.  
II.3.c. Stabilirea unei comunicări interne în dublu sens.  
II.3.d. Promovarea identității turistice a orașului Murfatlar la nivel intern, 
promovarea planului strategic și implicarea colectivului primăriei în 
implementarea și promovarea lui.   
 

III.1. Asigurarea unui 
cadru instituțional 
competent pentru 
implementarea 

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 performanțe și impact  



planului strategic – 
în cadrul autorității 
publice locale  

III.2.c. Creșterea capacității instituționale a grupului de lucru prin informare 
și instruire periodic în domeniul turismului, a marketingului turistic, etc. 
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 CCINA Constanța sau PIMM Constanța.  
III.2.b. Înființarea unui fond de microcreditare. 
III.2.c. Dezvoltarea de programe de informare și educație antreprenorială în 
domeniul turismului și al industriei ospitalității.  

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 public locală, 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 performanțe și impact  
III.3.d. Creșterea capacității instituționale prin informare și instruire. 

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 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. 
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. 

 
Acțiunile propuse vor fi implementate gradual, în perioada 2020 – 2030 aferentă planului 
strategic, astfel încât de la o etapă la alta, efectele sinergice ale investițiilor să producă 
schimbarea vizată la nivelul celor trei produse turistice recomandate orașului Murfartlar. 
 



XIII. STRATEGIA DE MARKETING  
 
XIII.1. Strategia 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.  
 
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 proiectului „Dezvoltarea potențialului turistic, 
protejarea și promovarea moștenirii comune”, cod ROBG-453,  

 Consolidarea și promovarea destinației turistice Murfatlarul turistic, printr-o 
abordare coerentă și complementară a celor trei produse turistice definitorii, cu 
capacitate de extindere a sezonului.  

 
Obiective de imagine: 
 Schimbarea percepției generale și îmbunătățirea imaginii turismului în orașul 

Murfatlar, prin trecerea de la persoane pasagere la vizitatori și turiști, de la vizite 
mai mult sau mai puțin spontane, la sosiri programate în Murfatlar; 

 Schimbarea percepției investitorilor în ce privește determinarea autorității publice 
locale și a comunității locale de sprijinire si implicare in dezvoltarea turismului; 

 Promovarea orașului Murfatlar ca destinație turistică reprezentativă pentru 
Dobrogea extra-litorală.  

 
Un element fundamental al strategiei de marketing este mixul de marketing implicat în 
crearea şi susținerea destinației turistice Murfatlarul turistic, iar cele patru secțiuni - 
produsul şi modul în care acesta este conceput şi poziționat pe piață; prețul, prin 
stabilirea unor taxe de vizitare/campare, ghidaj turistic, game de  prețuri pentru cazare 
etc.; canalele de distribuție care vor favoriza rapiditatea cu care produsul turistic va putea 
fi achiziționat sau conştientizat de potențialii turişti și promovarea vor  conduce la 
creşterea notorietății produsului turistic şi crearea imaginii destinației turistice. 
 
Strategia de workflow si comunicare internă necesară implementării strategiei de 
marketing include o serie de obiective și acțiuni de implementare concrete: 
 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 

 Crearea grupului de lucru „Murfatlarul turistic”, format din departamentul de 
turism - CNIPT, operatori locali în turism - crame, autoritatea publică locală, Casa 



de Cultură, experți, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Muzeul de 
Artă Populară Constanța, custozi etc. 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. 

 Sensibilizarea comunității locale față de crearea destinației turistice „Murfatlarul 
turistic”, alături de produsele turistice aferente, și implicarea ei în realizarea de 
noi resurse turistice: Muzeul oraşului Murfatlar, Muzeul public al viei și vinului 
Murfatlar, Traseul vinului D.O.C. Murfatlar etc. 

 
În ce privește strategia de promovare şi canalele utilizate pentru promovarea destinației 
şi a produselor turistice Murfatlar, aceasta propune promovare şi informare online şi 
mobilă – website, conturi social media, hărți online de tip Google Maps, aplicații de mobil. 
Promovarea convențională vizează publicarea de materiale tipărite, promovarea prin filme 
turistice, signalistică şi panotaj, precum şi participarea la evenimente de profil. În ceea ce 
priveşte relațiile publice (public relations) şi evenimentele conexe, se recomandă 
încheierea de parteneriate media şi organizarea de press/info trips etc.   
 
XIII.2. Planul de acțiune pentru implementarea strategiei de marketing 
 
Planul de acțiune are ca scop atingerea obiectivelor de marketing, în orizontul de timp  al 
anului 2030. Planul propune următoarele obiective și măsuri de implementare integrate:  
 Definirea brandului turistic și cristalizarea produselor turistice: definirea brandului 

turistic Murfatlar și a produselor turistice, a elementelor de diferențiere a ofertei 
față de concurență şi încheierea de parteneriate media cu mass media locală şi 
națională. Realizarea instrumentelor de promovare: dezvoltarea website-ului 
dedicat, creare conturi social media, realizare vizualuri, concept și realizare 
broșuri și afișe, realizarea filme de prezentare, concept şi producție panouri şi 
indicatoare stradale, realizare spoturi radio.  

 Informarea comunității locale: organizare întâlniri periodice cu reprezentanții 
comunității locale, informare prin canalele autorității publice locale.  

 Promovarea la nivel local: signalistică și panotaj, cu o abordare treptată, 
diseminare materiale tipărite, organizarea și co-organizarea de evenimente locale, 
organizare infotripuri, dupa definitivarea a cel puțin un produs turistic.  

 Promovare la nivel regional şi național: utilizarea întregii structuri de canale new 
media şi mobile, promovarea produselor turistice prin bannere online, redactare și 
transmitere de comunicate de presă către site-uri de turism și publicații online, 
participarea la târguri și saloane de profil; organizarea de festivaluri și târguri 
locale, participarea cu standul mobil de promovare a vinului de Murfatlar la 
evenimente de profil, campanii de public relations. 

 
XIII.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.  
 
Prezentul plan de promovare urmărește promovarea unitară și complementară a orașului 
Murfatlar, urmărind 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 celor două componente 
prin integrarea lor.   
 
Principalele rezultate ale implementării planului de promovare sunt: 
 Un context instituțional pentru implementarea planului strategic de dezvoltare a 

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

 Orașul Murfatlar identificat cu o destinație urbană de tip Wanderlust, dobrogeană, 
multiculturală, complexă. 

 Acțiuni de promovare și marketing a orașului și a celor trei produse turistice, având 
ca grupuri țintă turiștii și vizitatorii potențiali; 

 Cotă de piață creată și sporită cu o medie de 25% în fiecare an, după primii trei ani 
de la finalizarea proiectului „Dezvoltarea potențialului turistic, protejarea și 
promovarea moștenirii comune”; 

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

 Implementărea planului strategic de dezvoltare a turismului facilitată. 
 
Dezvoltarea turismului durabil în orașul Murfatlar vizează în principal trei planuri: 

1. Economic: prin creșterea gradului de valorificare a resurselor locale și implicarea 
autotităților locale şi a operatorilor privați, extinderea bazei de impozitare locală; 

2. Ecologic: prin asigurarea utilizării raționale și durabile a tuturor resurselor; 
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 comunității 
locale, asupra calității mediului, a utilizării timpului liber și asupra legăturilor dintre 
comunități. Turismul este un element care favorizează comunicarea, schimbul de idei, de 
informații, creează noi locuri de muncă, contribuind la atenuarea șomajului.  
 
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 fluxurilor monetare. În al doilea rând, existăși efectul indirect, care 
vizează impactul creșterii cheltuielilor pentru serviciile turistice asupra ramurilor 
producătoare de bunuri de consum furnizoare operatorilor în turism. În al treilea rând, 
poate fi urmărit și un efect indus asupra întregii economii locale, prin reinvestirea 
veniturilor în vederea dezvoltării. Există astfel un proces de multiplicare a cererii agregate 
la scară macroeconomică.  
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