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Introducere

 Rolul turismului pentru dezvoltarea unei țări și efectele sale sociale, economice 
și regionale conduc la necesitatea de a oferi cunoștințe contemporane în domeniul 
antreprenoriatului, managementului antreprenorial și inovațiilor. Ideea acestei cunoștințe 
este îmbunătățirea proceselelor de management în turism, creșterea productivității muncii, 
calitatea serviciilor, satisfacția de la muncă, formarea și dezvoltarea carierei angajaților în 
industria turismului.
 În acest sens, obiectivul urmărit cu scrierea acestui modul numit „Abilități de bază 
în afaceri de antreprenoriat  în turism“ este de a se clarifica teoriile conceptuale despre 
procesul antreprenorial, mediul antreprenorial, analiza antreprenorială și managementul 
antreprenorial ca fiind unele dintre direcțiile contemporane în domeniul antreprenoriatului. 
O atenție specială este acordată aici funcțiilor de management realizate de către antreprenor 
în sectorul turismului, cu accent pe inovare și pe marketing. Se ating și aspecte legate de 
teorii și practice actuale în domeniul turismului, cum ar fi responsabilitatea socială și cultura 
antreprenorului.
 Modulul este conceput pentru a îmbunătăți cunoștințele și abilitățile managerilor din 
industria turismului, antreprenorilor - proprietari, precum și tuturor persoanelor angajate sau 
nu economic cu interese în dezvoltarea cu succes și prosperitate în turism.
 Turismul ocupă un loc foarte important în dezvoltarea serviciilor, în programele 
de gestionare a țărilor, în strategiile geopolitice și în prognozele globale pe termen lung. 
Turismul este un sector care cuprinde multe sfere de activitate cu impact economic și social 
asupra societăților, cum ar fi transportul, cultura, mediul natural și dezvoltarea rurală.
 Ecoturismul și turismul rural sunt forme alternative de turism. Se opun așa-numitului 
turism de masă, a cărui baza materială este standartizată și al cărui turist este anonim. 
În acest sens, turismul ecologic și cel rural sunt încercări de a avansa spre o dezvoltare 
mai durabilă a industriei turismului. Ele reprezintă o provocare actuală de reconsiderare a 
valorilor și tradițiilor culturale identice, naturale și naționale, în limitele lumii civilizației 
moderne.
 Direcțiile prioritare în dezvoltarea durabilă a sectorului turistic sunt turismul ecologic 
și rural. Acestea ar trebui să contribuie pe termen lung la protecția naturii și a tradițiilor 
locale și să aibă un impact asupra bunăstării populației locale. Aceste tipuri de turism 
se bazează pe interacțiunea dintre agenții de turism, comunitățile locale, ONG-uri care 
gestionează arii protejate, comunitatea științifică, administrația publică locală și așa mai 
departe. Pentru a realiza această interacțiune este necesară o viziune clară, o misiune și 
obiective pe termen lung pentru dezvoltarea diferitelor regiuni și cooperării transfrontaliere 
în domeniul ecoturismului și al turismului rural în vederea conservării patrimoniului natural 
și tradițional. Dezvoltarea relațiilor transfrontaliere, în special în regiunea transfrontalieră 
Dobrich - Constanța va contribui la extinderea produselor și a destinațiilor, la o mai bună 
legare a produselor cu site-urile locale, la îmbunătățirea beneficiilor turismului pentru 
comunitățile locale.
 Această carte își propune să prezinte într-o formă sintetizată natura și particularitățile 
turismului ecologic și rural. Cartea ilustrează caracteristicile resurselor acestor forme 
alternative, produsele turistice existente, propunerile de noi produse, precum și practicile 
europene de succes pentru turismul ecologic și rural.



Tema 1. 
Esența antreprenoriatului

 Când studiem acest subiect, noi:

 1.1. Dezvoltarea istorică a antreprenoriatului

 Foarte rar în istoria omenirii, o anumită sferă socială a exercitat o influență atât de 
profundă, cum este în cazul antreprenoriatului. Fenomenul a schimbat realitățile sociale și 
economice pentru mai multe secole: a creat o economie globală, o economie a cunoașterii, 
face calea pentru economia intelectului.
 Din punct de vedere istoric, antreprenoriatul provoacă gândirea umană timp de 
secole. Originea termenilor “antreprenoriat” și “antreprenor” este de la cuvântul francez 
“entrepreneur”, ceea ce înseamnă intermediar sau descoperitor de oportunități. În secolul 
al XVIII-lea, termenul “antreprenor” a fost folosit ca o referire la oamenii care au condus 
proiecte mari - castele și catedrale.
 Prima analiză sistematică și științifică a antreprenoriatului au fost făcute 
de economistul francez Richard Cantalion numit nu  prin coincidență și „tată“ a 
antreprenoriatului. El a fost primul care a introdus asumarea de riscuri ca o caracteristică 
esențială a antreprenorilor. În secolul al 19-lea, Jean-Baptiste Say a accentuat pe 
caracteristicile intrinseci ale antreprenorului, altele decât cele ale unui economist obișnuit. 
La începutul Revoluției Industriale, Say a fost primul om de știință care a determinat posesia 
de  abilități de management ca premise cheie pentru succesul antreprenorial. Ca urmare, 
economistul francez este considerat fondatorul așa-numitei direcției de management în teoria 
antreprenorială .
 Fără îndoială, contribuția faimosului savant austriac, economistul Josef Schumpeter, 
în special la înțelegerea contemporană a managementului antreprenorial, este remarcabilă. 
Potrivit lui, antreprenorul este un motor major al dezvoltării economice. Schumpeter observă 
că, la sfârșitul secolului al XIX-lea, antreprenoriatul face parte integrantă din activitățile de 
rutină ale marilor corporații.
 Într-un plan contemporan, omul de știință american Peter Drucker este considerat 
principalul cercetător în domeniul antreprenoriatului. Cartea sa “Inovații și antreprenoriat” 
este definită ca “biblia antreprenorului” (Drucker, 2002). Autorul subliniază o înțelegere largă 
a antreprenoriatului, aplicabilă în sfera civilă și publică. Analizează în detaliu managementul 
antreprenorial, antreprenoriatul intern și antreprenoriatul social ca cele mai moderne 
provocări pentru știință și practică.

• Vom cunoaște evoluția istorică a antreprenoriatului.
• Vom caracteriza diferitele abordări clasice și moderne către 
antreprenoriat.
• Vom evidenția  diferențele dintre antreprenori și manageri.
• Vom cunoaște aspectele esențiale ale antreprenoriatului ca  teorie și 
practică.

 1.2. Abordări către antreprenoriat

 În ultimele decenii, oamenii de știință și cercetătorii s-au străduit să dezvolte 
un sistem complex (teorie) pentru a explica complexitatea antreprenoriatului. Cu toate 
acestea, o astfel de teorie complexă nu este construită și autorii individuali se împrumută 
de la diferite științe, cum ar fi economie, management, sociologie, psihologie și altele. 
Toate acestea sunt sfere sociale și sunt fondatorii abordărilor antreprenoriale clasice și 
contemporane, școli și realizări. Diversitatea lor și, mai ales, opoziția reciprocă dintre ele - 
îngreunează interpretarea și înțelegerea fără echivoc a antreprenoriatului (vezi Figura 1.1.). 

 Abordările antreprenoriale separă în mod tradițional științele sociale, în general 
vorbind, în “două tabere”, fiecare cu subdiviziunile și avangardele sale. Pe de o parte, sune 
economiștii care consideră că antreprenoriatul este o variabilă care depinde în principal de 
factorii economici și în mare măsură independentă de mediul social. A doua “tabără” sunt 
oamenii de știință - reprezentanți ai altor discipline. Ei tind să considere antreprenoriatul 
drept o variabilă, adânc înrădăcinată în mediul social creat de acest mediu și, în același 
timp,  dezvoltând-o.
 În ciuda acestei diviziuni, cercetarea științifică de ultimă generație privind natura 
antreprenoriatului implică aplicarea unei noi abordări integrate a cercetărilor. Această 
abordare recunoaște imensa importanță a factorilor sociali, psihologici și culturali în 
antreprenoriat, dar și impactul antreprenoriatului asupra formării și dezvoltării mediului 
social. Această abordare interdisciplinară în natură ar trebui să contribuie la o interpretare 
corectă și înțelegere a naturii multilaterale a antreprenoriatului (Narleva, 2012).
 În timpurile contemporane, adică de la mijlocul secolului al XX-lea, antreprenoriatul 
se bazează pe diferite școli “moderne” în domeniul cunoașterii sociale, inclusiv în ceea 
ce privește personalitatea și comportamentul. Opoziția lor - fie că antreprenorul sau 
întreprinderea este obiectul principal sau cel mai important al analizei - predetermină o nouă 
linie dichotomică, care împiedică interpretarea fără echivoc a conceptelor noastre de interes. 
O abordare personală a antreprenoriatului explorează antreprenorul - caracteristicile, 
abilitățile, abilitățile și competențele ca obiect principal al analizei (vezi Tabelul 1.1). 
Abordarea comportamentală, pe de altă parte, privește întreprinderea ca cel mai important 
aspect al cunoașterii antreprenoriale. Fără îndoială, antreprenorial ar putea fi înțeles cel mai 
bine prin cunoașterea fiecărei componente sau abordări. Motivul este că nu există o abordare 
“cea mai corectă”. Fiecare are atât puteri cât și limitări (Koev et al., 2014).

Figura 1.1. Abordări către antreprenoriat
Sursă: Narleva. C. Antreprenoriatul social, Matador, Varna, 2011.
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Tabelul 1.1.
Diferențe între „un manager tradițional“  și „antreprenor“

Indicatori Manager tradițional Antreprenor
Motive principale Motivat de putere, vrea premii 

tradiționale, corporative
Dorește libertate; orientat cu scop; se 
bazează pe el însuși; auto-motivat.

Orientare în timp Responsabil de cote și de buget; 
proiectarea orizonturilor planului 
săptămânal, lunar, trimestrial și anual; 
până la următoarea promovare sau 
transfer.

Planifică creșterea afacerilor pe o 
perioadă de 5 până la 10 ani înainte; 
acum merge la pasul următor de-a lungul 
căii.

Predilecție la acțiune Deleagă acțiuni; monitorizarea și 
raportarea absorb cea mai mare parte 
a energiei.

Provoacă angajații executând munca lor.

Abilități Management profesional; adesea 
instruiți într-o școală de afaceri; 
utilizează instrumente de analiză 
abstractă, managementul resurselor 
umane și abilități politice.

Cunoștinte impresionante ale afacerilor; 
adesea tehnic instruit într-o afacere 
tehnică; poate avea o răspundere 
formală pentru profit / pierderi în 
companie.

Privință pentru curaj și 
destin

Consideră că alții sunt responsabili 
pentru soarta sa; poate fi autoritar și 
ambițios.

Are încredere în sine, oprimist, curajos.

Centrul atenției În principal pentru evenimente interne 
pentru corporație.

În principal pentru tehnologii și și piață.

Atitudinea față de risc Atent. Îi place să fie un moderator al riscului; 
investește  mult, dar se așteaptă să 
reușească.

Utilizarea cercetărilor 
pieței

Are cercetări de piață gata pentru 
a identifica nevoilor de conducere a 
conceptualizării produsului.

Creează nevoi; creează produse care nu 
pot fi adeseori testate prin cercetare 
de piață; clienții potențiali încă nu le 
înțeleg; discută cu clienții și formează  
opinii proprii.

Atitudine față de statut Îngrijorați de simbolurile statutului/
oficiu de unghi, etc.

“ El este bucuros să stea pe o cutie de 
mere dacă lucrarea este terminată. "

Atitudine față de eșec 
și greșeli

El face tot posibilul pentru a 
evita greșelile și surprizele; evită 
recunoașterea eșecurilor.

Privește victoriile și eșecurile ca la o 
experiență valoroasă.

Stil de luare a deciziilor Sunt de acord cu cei mai puternici. Își urmează propria viziune; decisiv, 
orientat spre acțiune.

Pentru cine lucrează Pentru ceilalți Pentru sine și pentru clienți
Atitudine față de 
system

Acceptă sistemul ca educativ și 
defensiv, căutând locul său în el

Este capabil să avanseze rapid în sistem; 
atunci cu probleme emergente își poate 
forma propria companie

Stil de soluționare a 
problemelor

Rezolvă probleme în sistem. El evită problemele în structurile mari 
și formale, lăsând organizația și pornind 
singur o companie proprie

Relații cu părinții Independent de mama lui, o relație 
bună cu tatăl, dar o dependență slabă.

 Tată „absent“ sau relație proastă cu 
tatăl

Trecut socio-economic Clasa mijlocie. Nivel scăzut în unele studii timpurii; 
clasa mijlocie în cercetări mai recente.

Nivel de educație Nivel de educație înalt. Mai puțin educat în cercetarea timpurie; 
în cercetări mai noi, accent pe 
specializări.

Relații cu ceilalți El percepe ierarhia ca pe o atitudine 
de bază.

Acceptă activitățile de afaceri ca  relații 
de bază.

Sursă: Kuratko D., R. Hodgetts. (2005). Еntrepreneurship. A Contemporary Approach.  
The Dryden Press, Hacourt Brace College Publishers, Fourth Edition, р. 76-77.

 În anii 80 ai secolului 20, cercetarile privind antreprenoriatul se concentrează inițial pe 
dezvoltator – scopul său social, misiunea, educația, motivele, caracteristicile, etc. Mai târziu, 
compania și inovațiile sale devin subiect mai important al intereselor științifice și aplicate. 
Acest interes tot mai mare de la începutul secolului 21, pune în centrul atenției nu întrebarea 
„Cine este un antreprenor?“ ci „Care este contribuția antreprenoriatului în societate și 
modul în care acesta ar putea fi realizat?“. Ca urmare, într-o perspectivă istorică mai largă 
se observă mutarea atenției de la o funcție primară a antreprenoriatului la alta. Acest proces 
istoric reflectă schimbările în disciplina „Antreprenoriat“, ca urmare a transformărilor 
dinamice ale economiilor și societăților. Prin urmare, în ciuda multor perspective, este cert 
că evoluția antreprenoriatului ar putea fi înțeleasă în plinătatea ei numai prin cunoașterea 
diferitelor abordări științifice, direcții și școli. Unirea lor într-un singur cadru științific 
ilustrează evoluția istorică a subiectului.

 1.3. Caracteristicile antreprenoriatului

 Factorii care afectează antreprenoriatul includ inovarea, tehnologia, capitalul, 
marketingul, informarea, personalul și dorința oamenilor de a lucra împreună. Dar toți 
acești și mulți alți factori considerați singuri sunt doar fapte, elemente care nu contribuie la 
prosperitatea oamenilor și a organizațiilor. Procesul antreprenorial este această bază care 
leagă factorii într-un întreg indisolubil, numit sistem,  dezvăluie potențialul lor și creează noi.
 Deciziile antreprenorului sunt implementate în practică sub formă de obiective, 
strategii, politici, structuri, instrucțiuni, etc. Acestea reprezintă o expresie a impactului 
managerial. Cu interferențele sale active, antreprenorul creează și schimbă cursul 
evenimentelor și proceselor în funcție de propriile sale înțelegere și criterii în mediul extern 
și intern respectiv.
 Interferența activă a antreprenorului este conștientă și deliberată. Impactul 
antreprenorial în această privință este alegerea uneia dintre multele variante de impact care 
vizează obținerea unui anumit rezultat sau rezultate - eficiență, productivitate, calitate, 
inovație, satisfacție etc. Aceste rezultate duc la o schimbare în organizații, economii și 
societăți. În concluzie, antreprenoriatul este una dintre cele mai complexe, responsabile și 
creative activități ale oamenilor. Antreprenoriatul este un fel de artă.

Tema 2. 
Managementul antreprenorial în turism

 Când studiem acest subiect, noi:

 2.1. Esența managementului antreprenorial

 În evoluția sa, omenirea se străduiește pentru bunăstarea materială și spirituală, 
numită pe scurt progres. El este inseparabil de natura noastră umană și consecință a legii 

• Vom înțelege de ce este important să știm ce este managementul 
antreprenorial în turism.
• Vom primi o idee despre inovare și rolul său în managementul 
antreprenorial.
• Vom lua cunoștință de regulile de bază în implementarea 
managementului antreprenorial în organizația turistică.
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universale de creștere, dezvoltare și transformare a lumii materiale și socium uman. La baza 
progresului uman este inovarea. Aceasta este factorul cheie fără care procesul evolutiv al  
oamenilor, al managementuli organizașiilor și societăților nu poat fi înțeles complet. Datorită 
inovației, ca o invenție umană, „se nasc“ produse, servicii; cele vechi se  transformă, iar în 
locul lor apar noi - adaptate și modificate.
 “Inovare” și “antreprenoriat” devin cuvinte moderne, populare în anii optzeci ai 
secolului trecut. De atunci, următoarea decadă urmărește și va necesita tot mai multe 
inovații. Pentru că este sigur că trăim într-o perioadă de schimbări cuprinzătoare care 
afectează toate sferele vieții economice și în special celei a turismului. În vremuri de 
astfel de transformări supuse concurenței sporite, durata scurtă a bunurilor și serviciilor, 
schimbările globale naturale, schimbările demografice, economice, tehnologice, etc, etc. 
factorii, cel mai bun, nu de puține ori, singura modalitate a organizației  turismului pentru a 
supraviețui și a se dezvolta, este de a se crea inovații (Narlev, 2016).
 Știința care explică cum se creează inovații și cum ele sunt puse în aplicare pe piață 
este antreprenoriatul. Și pentru a nu ne păcălim când credem că inovarea este înțelegerea, 
norocul începătorului sau șansa marelui jucător, este necesară o cunoaștere a modului în care 
aceste inovații trebuie gestionate într-un mod eficient, adică este necesară o cunoaștere 
ulterioară pentru managementul modern. Acesta este exact subiectul acestei teme- 
managementul antreprenorial.
 Managementul antreprenorial ca o teorie și practică de management se bazează pe 
integrarea reciprocă a managementului și antreprenoriatului într-un întreg inseparabil. Și, 
mai precis – pe teoria managementului organizațiilor și profilul lor practic, antreprenorial - 
cel mai important și cel mai neglijat element pentru a explica natura și limitele organizației. 
Ca urmare, managementul transformă antreprenoriatul, antreprenoriatul transformă  
managementul: se creează un domeniu integrat de cunoștințe și practici, care îmbogățește 
cele două teorii fondatoare. (A se vedea Figura 2.1.).

 2.2. Inovațiile - conținutul managementului antreprenorial

 Primul economist, care, privit din punct de vedere istoric, oferă  mai mult sau mai 
puțin un model complet de antreprenoriat, este Joseph Schumpeter. (Narleva, 2011.) La baza 
teoriei sale este folosirea termenului “combinații noi”, și anume:
 • Crearea unui nou bun - bun, care nu este încă cunoscut de consumatori, sau 
exprimerea unei noi calități a unui bun existent.

Figura 2.1. Management antreprenorial în turism

• Un exemplu de utilizare durabilă a resurselor turistice. “Bunul” poate fi atât un produs, 
cât și un serviciu; atât în sfera economică, cât și socială.
• Parcul “Dancing Bears Park”, înființat în Belitsa, Bulgaria, în 2000, este un bun nou pentru 
conservarea resurselor naturale, precum și pentru rezolvarea unei probleme sociale reale.
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 • Utilizarea unei noi surse de materii prime sau semifabricate pentru producția de 
bunuri, indiferent dacă această sursă a existat anterior; dacă a fost considerată inaccesibilă; 
sau a fost în fază de creare.

 • Implementarea unei noi metode necunoscute de a produce un bun, care nu este 
neapărat o nouă descoperire sau tehnologie științifică. Această metodă poate exista și sub 
forma unui nou mod de comercializare a unui bun dat.
 • Introducerea (mastering) a unei noi piețe, indiferent dacă piața a existat sau nu
 • Realizarea unei reorganizări într-o anumită industrie, cum ar fi crearea unei poziții de 
monopol (de exemplu, prin crearea unui sindicat) sau ruperea unei poziții de monopol.
 Nu există nicio îndoială că inovația are multe fețe. In plus, Peter Drucker, numit 
„părintele managementului modern“, dezvăluie alte, fundamentale pentru înțelegerea 
modernă a inovației, aspecte interdependente:
 • Inovația este mai mult un termen social decât unul tehnic. Acest lucru înseamnă că 
inovarea în turism în lumea modernă sunt din ce în ce mai importante, spre deosebire de 
inovările de producție.
 • Managementul în sine ar trebui să se bazeze pe inovare. Managementul turismului ar 
trebui să caute și să exploateze noile oportunități pentru a răspunde noilor dorințe și nevoi 
umane.
 • Managementul antreprenorial inovația de management modernă. Nu se bazează pe 
inovația accidentală ci pe gestionarea inovațiilor planificate, organizate și controlate.
 Pe scurt, putem defini inovarea într-un sens larg, ca crearea de produse, servicii, 
organizații și societăți noi și modificarea celor existente. Inovația se află în centrul filosofiei 
moderne de management - managementul antreprenorial – legătura de conectare și în același 
timp de separare dintre management și antreprenoriat; noua tehnologie de management 
pentru dezvoltarea organizațiilor turistice.

 2.3. Principiile managementului antreprenorial în turism

 Managementul antreprenorial este o tehnologie de management pentru 
creșterea și dezvoltarea organizației moderne în turism. Ea modifică ideile și practicile 
managementului: necesită gestionarea riscurilor, necesită regândirea obiectivelor, conduce 
la schimbarea atitudinii față de personal și cultura organizațională. Principiile principale ale 
managementului antreprenorial sunt:
  • Numirea  de persoane motivate;
  • Ajutor tuturor pentru a avea succes;
  • Transparența în organizație
  • Schimbul de valori și filosofii comune;
  • Sistem de atribuire adecvat;
  • Instruire;
  • Sărbătoarea victoriilor.
 Transformarea inovațiilor într-un proces intenționat, planificat, organizat și controlat 
necesită cunoștințe, timp, eforturi și resurse de management. În acest sens, merită atenție 
următoarele reguli (Narlev,2016):

 Exemplu. Astăzi, preocupările multor oameni sunt legate de epuizarea resurselor 
naturale, în special cele în cantități limitate - petrol, cărbune, gaze naturale. Pe această 
bază, unii experți prevăd doar câteva decenii existența omenirii. Dar exemplele recente 
din istorie care se repetă, precum și practicile moderne de dezvoltare a cunoștințelor, 
permit descoperirea și / sau producerea de combustibili noi și mai eficienți, pentru a 
asigura un impact real asupra mediului și / sau financiar asupra turismului și serviciului 
turistic în viitor.

 • Managementul antreprenorial necesită pregătirea pentru schimbare de către 
managerul din industria turismului. El ar trebui să aibă atitudinea și oportunitatea de a 
schimba ierarhiile stabilite, status quo-ul și unele practici tradiționale de management care 
blochează inovația. Trebuie să fie pregătit să-și asume un risc calculat, trebuie să fie gata și 
să piardă (eșecul este uneori  cealalta parte a succesului în turism).
 • Inovarea merită o atenție deosebită. Antreprenoriatul trebuie planificat, organizat, 
condus și controlat separat de situația existentă din organizația turistică. Această abordare 
este o condiție prealabilă pentru succesul inovativ.
 • Premiile din managementul antreprenorial foarte rar vin imediat, iar succesele nu 
sunt instantanee. Pentru ca inovațiile sistemice să aibă loc, managerul unei organizații din 
domeniul turismului trebuie să construiască, în primul rând, un mediu și o cultură care să 
sprijine antreprenoriatul.

Тema 3. 
Procesul antreprenorial în turism

 Când studiem acest subiect, noi:

 3.1. Esența procesului antreprenorial

 Procesele antreprenoriale ilustrează succesiunea pașilor care, în alte condiții egale  
determină succesul inițiativei antreprenoriale. Acestea evocă factorii de mediu care 
afectează lansarea și dezvoltarea organizațiilor. Apoi, cunoașterea proceselor antreprenoriale 
este utilă, deoarece ilustrează, de asemenea, contribuțiile antreprenorilor și inovațiile lor.
 Nu ar fi corect să pretindem că un proces aplicat teoretic ar putea fi “repetat” 
în realitatea socială. Dimpotrivă. Toate întreprinderile, inclusiv în sfera turismului, sunt 
forme unice de relații și priorități, cu o rețea complexă de obiective, impacturi și rezultate 
organizaționale. Prin urmare, procesele antreprenoriale prezentate în acest subiect ar trebui 
să fie văzute ca o diagramă explicativă a ceea ce se întâmplă în industria turismului , aplicarea 
cărora, în realitate, ar trebui să se conformeze circumstanțelor și oportunităților specifice 
contextuale, cum ar fi specificul organizației de turism, interpretarea turistică a resurselor, 
baza turistică, pachetele turistice din industria hotelieră și restaurantelor și alși factorii de 
impact ai mediului - intern și extern (a se vedea Mihaylov , M., 2013, Stefanov, 2015).

 3.2. Caracteristicile procesului antreprenorial în turism

 În literatura antreprenorială, mulți autori se axează pe atitudinile antreprenoriale 
și rolul lor în procesul antreprenorial. De exemplu, modelul integrat de savantul american 
- economist W. Bigreyf ilustrează o serie de evenimente interdependente, care definesc, 
conduc și  controlează alegerea antreprenorială a antreprenorilor din industria turismului, și 
anume: inovare, un eveniment de declanșare, performanță și creștere. Modelul analizează o 
combinație de factori - istorie, experiență, context social și altele, influențând separat sau în 

• Vom înțelege care este procesul antreprenorial.
• Vom primi o idee despre principalele elemente ale procesului 
antreprenorial în turism.
• Vom cunoaște principalii factori care influențează formarea și 
realizarea analizelor antreprenoriale în turism.
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ansamblu pe fiecare eveniment, și, astfel, la formarea și realizarea intențiilor antreprenorului 
în cadrul procesului antreprenorial (vezi Figura 3.1.).
 Obiectivele antreprenoriale sunt, de asemenea, obiectul unui studiu teoretic al lui 
F. Krueger. În opinia autorului, acțiunile antreprenoriale se formează pe baza potențialului 
care rezultă din intențiile personale ale antreprenorului, precum și din acceptarea publică 
a antreprenoriatului. Aceste două elemente, potrivit lui Krueger, sunt insuficiente pentru a 
decide cu privire la inițiativele antreprenoriale. Din acest motiv, autorul introduce în model 
un eveniment declanșator, catalizator (a se vedea figura 3.2.)

 Intr-un studiu al procesului de formare și dezvoltare a atitudinii față de 
comportamentul antreprenorial, J. Meer, a prezentat modelul de cercetare cu „două fluxuri 
de analiză.“ Cercetătoarea  concentrează studiul ei pe organizarea corporativă ca primul 
nivel de analiză și descoperă impactul contextului organizațional asupra managementului 
antreprenorial. Factorii care determină contextul intern sunt un fel de structuri 
multidimensionale, inclusiv: libertatea de a  acționa a managerului, accesul la informație, 
accesul la resurse și sprijin socio-politic. (A se vedea figura 3.3).

Figura 3.1. Proces de formare a intențiilor antreprenoriale
Sursă:  Bygrave, W.The Entrepreneurship Paradigm: A Philosophical Look at Its Research Mythologies. 

Entrepreneurship: Theory and Practice. The  Dryden Press, 2009.

Figura 3.2. Procesul potențialului antreprenorial
Sursă:  Todorov, C. Management strategic în societățile mici și mijlocii. Siela, Sofia.

 O întrebare discutabilă a cercetării este de ce unii antreprenori sunt mai buni 
decât alții în același context organizațional de sprijin. La răspunsul întrebării se pune un 
al doilea flux numit „focus pe antreprenor“: responsabilitatea sa emoțională, gândirea 
pozitivă, perspectiva  de management strategică, etc. Aceste fluxuri formează nucleul 
modelului conceptual și influențează convingerile antreprenoriale ale managerilor precum 
și  comportamentul antreprenorial a acestora. Conceptele teoretice autorului prezintă o 
multitudine de ipoteze de cercetare, confirmate de rezultatele empirice, în special:

 • Atitudinile antreprenorilor cu privire la contextul de sprijin din cadrul organizației au 
un efect pozitiv asupra comportamentului lor antreprenorial;
 • Atitudinile antreprenorilor de a-și gestiona gândurile și sentimentele au un efect 
pozitiv asupra comportamentului lor antreprenorial;
 • Atitudinile antreprenoriale față de auto-eficacitate au un efect pozitiv direct asupra 
comportamentului antreprenorial;
 • Percepția contextului de susținere are un efect pozitiv asupra atitudinii 
antreprenoriale față de auto-eficacitate și asupra comportamentului antreprenorial.
 O contribuție semnificativă a modelului este, pe de o parte, identificarea factorilor 
de inițiere a activității antreprenoriale și, pe de altă parte, accentul pe lumea cognitivă 
și emoțională a personalității antreprenorului ca o direcție populară și modernă în teoria 
organizațională de management.
 Bazându-se pe cunoștințele de modele teoretice recente, și în special pe modelul 
de-al treilea de autor Meer și Navoya - reprezentanți ai Depatratamentului economic al 
Universității din Navarra, determină crearea unei noi întreprinderi ca un moment culminant în 
procesul antreprenorial. Spre deosebire de studiile anterioare, fără a minimaliza importanța 
contextului social, ei exploră o serie de variabile personale care au influențat dorința de 
exprimare și de pregătire pentru realizarea unui proiect antreprenorial. Acești doi factori 
determinanți de bază, determinate de valorile personale, în funcție de rezultatele studiului 
sunt atitudini definitorii pentru antreprenoriat (A se vedea figura 3.4.).
 Prin efectuarea cercetării s-a demonstrat empiric că, spre deosebire de modelele 
de afaceri prezentate mai devreme, calitățile personale - judecată morală, credința în 
auto-eficacitate și empatia, în funcție de caracteristicile contextului de sprijin, determină 
intențiile antreprenoriatului.

Figura 3.3. Etape antreprenoriale  - factorii mediului
Sursă: Mair, J. Entrepreneurial Behavior in a Large Traditional Firms: Exploring Key Drivers.  

IESE Business School, University of Navarra. Research Paper 466, 2002.
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 Potrivit Koev J. și colab., decizia de a începe propria afacere include luarea în 
considerare și rezolvarea multor probleme complexe și adesea controversate. Atunci când 
sunt privite și rezolvate în timp, ele pot fi unite de noțiunea de antreprenoriat ca un proces. 
Întreprinzătorul în domeniul turismului, nu numai că trebuie să găsească ideea lui, s-o vadă 
ca un anumit element (produs sau serviciu) ,să caute locul lui pe o anumită piață, să asigu 
resursere pentru dezvoltarea și producția sa, să dezvolte un plan de acțiune detaliat să ia 
în considerare forma juridică, care va lua afacerea, să caute cea mai bună locație pentru 
afacerile sale, să angajeze muncitori, să selecteze structura cea mai adecvată structură 
pentru gestionarea sa, etc.
 Diferitele activități și etape care se disting în procesul antreprenorial nu intră 
întotdeauna în ordinea dorită sau descrisă de teorie. În practică, unele dintre activitățile 
fie se desfășoară simultan, fie funcționează simultan, ceea ce împiedică grav activitatea 
antreprenorului, crește volumul de muncă și reduce timpul necesar realizării ideii. Considerat 
ca mijloc de descriere și explicare a eforturilor antreprenorilor, procesul antreprenorial poate 
fi împărțit în 12 pași. Aceștia sunt:
  (1) Alegerea unui obiect de activitate;
  (2) Decizia de a înființa propria afacere;
  (3) Descoperirea noii idei (produsului);
  (4) Evaluarea capacităților și constrângerilor noului produs;
  (5) Crearea noului produs;
  (6) Analiza mediului extern;
  (7) Analiza antreprenorială a resurselor;
  (8) Localizarea activității antreprenoriale;
  (9) Instituționalizarea activității;
  (10) Crearea unui plan antreprenorial;
  (11) Managementul afacerilor;
  (12) Închiderea activității antreprenoriale.

 3.3. Factorii care influențează procesul antreprenorial în turism

 Decizia de a începe procesul antreprenorial, așa cum se arată în studiul de aici, este o 
consecință a mai multor factori care pot fi rezumați în trei grupe principale:
 Primul grup este factorii de declanșare. Aceștia includ factori genetici, mediul familial, 
educația antreprenorului, localizarea sa geografică, exemplele de succes ale mediului social, 
caracteristicile culturale și tradițiile  antreprenorului. Pentru antreprenorul de succes în 
turism acești factori sunt importanți, deoarece tocmai acești factori includ așa-numitele 
resurse turistice - culturale, de mediu, rurale, de aventură, etc. (Parcheva, M. 2014).

Figura 3.4. Proces de formare a atitudinilor pentru antreprenoriat.
Sursă: Mair, J., E. Noboa. Entrepreneurship: How Intentions to Create a Enterprise get Formed. 

Working Paper. IESE Business School, University of Navarra, 2003.
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 Al doilea grup sunt factorii personali. Printre ei  importantă este empatia, adică, 
dintre capacităților antreprenorului în industria turismului  de a recunoaște intelectual și 
de a împărtăși conștient emoțiile și sentimentele altora. Credința în eficiența proprie, pe 
locul următor, este un indicator cognitiv, conectat direct la fenomenul întreprinderii. Această 
categorie reflectă capacitatea antreprenorului de a mobiliza resurse și direcția de acțiune 
necesare pentru a controla evenimentelor antreprenoriale.
 Al treilea grup îl vom numi factori de organizare. Ei fac parte din mijlocul  
antreprenorului și includ situația economică a țării, concurența, furnizorii, legile, gradul 
de activitate de inovare în industria turismului, protecția drepturilor de autor, brevetele, 
dezvoltarea socio-demografică a țării. Alți factori ai acestui grup sunt  condițiile bancare, 
oportunități de includere a organizațiilor de turism în cadrul programelor care sprijină 
consolidarea activității antreprenoriale, activitatea de investișii, etc.
 Ca urmare a rezumatului prezentat pe trei procese antreprenoriale pot fi trase 
concluzii importante pentru antreprenorii din sectorul turismului, și anume:
 • Mediul social cu caracteristicile sale - acces la informație, acces la resurse, atitudini 
față de libertate, normele acceptate în societate, etc., este un factor determinant al 
comportamentului antreprenorial. Mediul social influențează motivația antreprenorială a 
antreprenorului și, prin urmare, comportamentul său în organizația turistică;
 • Pentru un antreprenoriat de succes în turism, în afară de mediul social o importanță 
esențială o au particularitățile individuale ale antreprenorului – judecata sa morală, empatia, 
credința în sine, responsabilitate emoțională, gândire pozitivă, gândire în perspectivă și o 
serie de alte caracteristici ale antreprenorului;
 • Pentru formarea  judecăților morale ale antreprenorilor, normelor, practicilor, 
modelelor de antreprenoriat și altor elemente o importanță mare o au  mecanismele 
instituționale, și anume: politicile guvernamentale pentru a sprijini turismul, politica de 
inovare în acest sector, strategiile de investiții pentru dezvoltarea produsului turistic, 
etc. Prin urmare, tendința spre un comportament antreprenorial în toate domeniile, în 
special în domeniul turismului, se formează cu ajutorul instituțiilor din mediul social iar 
antreprenoriatul ca proces individual este stabilit și dezvoltat prin intermediul acestora.

Tema 4. 
Ideea antreprenorială.  

Managementul activității antreprenoriale în turism
 

 Când studiem acest subiect, noi:

 4.1. Formarea ideii antreprenoriale

 Există multe modalități de planificare și dezvoltare a unei afaceri. Există o varietate de 
opinii în literatura economică cu privire la formarea unei idei antreprenoriale. Rezumatul pe 
această temă se concentrează pe identificarea oportunităților economice care există pe piață.

• Vom înțelege cum se formează ideea antreprenorială.
• Vom determina  factorii de mediu care afectează antreprenoriatul.
• Vom lua cunoștință de principalele funcții de management în turism.
• Vom analiza componentele mixului de marketing  utilizate în  
domeniul turismului.

Factor de afaceri Întrebări de evaluare
Produs și, sau 
serviciu

Care sunt parametrii, obiectivele și nevoile pe care le satisface;
Care este ciclul de viață al produsului sau al serviciului?
Este sezonalitate?
Ce avantaje competitive are produsul/serviciul?
Va putea organizația turistică să furnizeze servicii de garanție pentru produs/
serviciu?

Oportunități de 
piață

Unde este piața produselor / serviciilor?
Care este piața țintă?
Caracteristicile industriei turistice.
Care ar putea fi cota reală de piață pe care produsul / serviciul o va ocupa în 
acest moment? Și după 2, 5 sau 10 ani?
Durata ferestrei de oportunitate?
Ce concurență are  pe piață?
Înlocuitori de produse?
Rezultatele concurentei?
Cât de fiabil este canalul de distribuție?

Finanțare Cât va costa începerea noii producție?
Unde se vor ridica resursele financiare necesare?
Care este prețul și costul, sunt ele competitive cu alți producători?
Cum vor fi asigurate materialele și resursele de muncă necesare?
Cât de mult capital / active, costuri de producție / sunt necesare pentru a  
începe afacerea?
Cât de mult din capitalul necesar are compania și va avea nevoie de capital 
suplimentar?
Ce garanție are compania în caz de nevoie de credit?

Risc 
antreprenorial

Ce risc (real sau potențial) este inerent în produsul / serviciul?
Care este riscul cel mai comun al industriei respective?
Care sunt previziunile realiste, dar și cele nerealiste pentru industria turismului?

Tabelul 4.1.
Componente în analiza de mediu

 Ca surse principale de idei pentru afaceri în sfera turismului,cel mai des servesc 
munca anterioară a antreprenorului; nevoia personală nesatisfăcută; interesele personale sau 
hobby-urile întreprinzătorului; idei sugerate de la alți utilizatori, produsele de succes de pe 
piață sau serviciile oferite de companiile de turism deja existente; oportunitățile de afaceri 
anunțate de inițiative guvernamentale, cum ar fi proiectele finanțate de UE,  cercetări și 
descoperiri științifice. Există și alte surse obiective în practică care ajută antreprenorii 
din industria turismului să-și descopere ideea. Aceste surse includ, de exemplu, produsele 
turistice eșuate și călătoriile în alte țări și regiuni.

 4.2. Mediul antreprenorului

 La începutul activității antreprenoriale, antreprenorul din turism se confruntă cu 
probleme de natură diferită. Aceste probleme se datorează faptului că toate organizațiile 
depind într-o oarecare măsură de mediul înconjurător. Prin el găsesc resurse, contragenți, 
clienți, concurenți, furnizori, etc. Specialiștii definesc mediul ca fiind direct și indirect. 
Motivele pentru aceasta sunt că unii factori lucrează mai mult, iar alții - nu atât de mult. Alți 
autori definesc mediul ca mediu global, național și intern pentru organizație.
 În analiza mediului, trebuie să se demonstreze dacă un produs sau un serviciu are 
rentabilitatea necesară pentru a justifica investiția, timpul și riscul unui antreprenor în 
domeniul turismului. În acest scop, este necesar să se răspundă la o serie de întrebări legate 
de caracteristicile produsului sau serviciului de turism oferit, piețele de realizare, politica de 
prețuri, capitalul, etc. Aceste întrebări sunt prezentate în tabelul anterior.
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 4.3. Gestionarea activității antreprenoriale în domeniul turismului

Managementul în domeniul turismului se efectuează prin implementarea a numeroase 
activități specializate - funcții de management. Realizarea unei revizuiri a surselor literare 
și analizarea a “ceea ce fac antreprenorii de fapt” face posibilă compilarea următoarei liste 
(Davidkov, Narleva, 2013):

 După cum s-a menționat mai sus, înțelegerea a ceea ce fac (și ce trebuie să facă) 
managerii în sectorul turismului diferă de multe ori, deși, în diferite puncte de vedere să 
găsim multe asemănări. Un motiv important al diferențelor este că atunci când răspund la 
întrebarea “Ce fac antreprenorii?”, autorii răspund de fapt la două întrebări diferite. Primii 
înregistrează activitatea factuală, iar ceilalți  indică funcțiile pe care, potrivit lor, trebuie 
să le îndeplinească întreprinzătorii. Există multe activități în organizație. Întrebarea este 
care dintre ele vor fi atribuite antreprenorilor și care nu. De asemenea, este important să 
subliniem faptul că motivația managerilor în turism deseori redistribuie aceste puteri.

 Potrivit locul lor în ierarhia organizației de turism, de obicei managerii sunt 
clasificați ca superiori, de nivel mijlociu și inferiori. Distribuția funcțiilor de management 
de bază între liderii de diferite ranguri nu este uniformă. De exemplu,  managementul 
superior definește subiectul activităților, obiectivele, strategiile, politicile organizației. 
Planificarea este, prin urmare, o funcție prioritară a conducerii superioare. Rolul său scade 
treptat, la  managerii de rang mijlociu și cel mai mult la managerii inferiori în detrimentul 
creșterii rolului de organizare și de control (din cauza naturii operaționale a muncii lor).
 Conținutul funcțiilor de conducere poate fi specificat prin examinarea rolurile 
jucate de manager în turism. Rolurile manageriale în acest sens, se realizează printr-un 
set de comportamente asociate cu poziția specifică de management, cu puterea oficială 
și statutul. Specificitatea fiecărui rol de management „întruchipează“ punerea în aplicare 
managerului de funcții foarte specifice și concrete de management, responsabilități, 

Exemplu. 
Observăm șefii departamentelor de resurse umane în două organizații turistice diferite. 
Primul manager este în fața unei pensii, iar motivația sa pentru o muncă bună este 
epuizată de așteptarea neîntreruptă a vârstei de pensionare. El a transferat toată munca 
deputatului său. Cel de-al doilea este relativ tânăr, relativ ambițios și crede că atunci 
când o persoană vine cu ceva, trebuie să o facă într-un mod inovativ, antreprenorial. 
Formal, cei trei trebuie să îndeplinească aceleași funcții de gestionare. De fapt, ei 
îndeplinesc diferite funcții.

Tabelul 4.2.
Funcțiile de management cheie ale antreprenorului în turism  

Ei formulează obiective și 
atribuie sarcini

Descoperă și exploatează 
noi oportunități - creează și 
realizează inovații

Creează echipe eficiente de lucru

Informează Motivează colaboratorii 
pentru o muncă bună

Разпределят организационните 
роли

Reglează relațiile Reprezintă în fața altora 
departamentul (unitatea)

Iau decizii (organizează procesul 
decizional)

“Desenează viitorul” organizației Aplicați / eliberați persoane Organizează executarea deciziilor
Coordonează activitatea unității 
cu activitatea altor unități

Deleagă puteri manageriale Perfecționează sistemul de 
management

Identifică probleme - rezolvă 
probleme

Construiesc și dezvoltă 
cultura organizației

Structurează activitățile în 
organizație, etc.
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priorități - informare, interpersonale și roluri în procesul de luare a deciziilor.
 Performanța funcțiilor de conducere depinde în mare măsură de calitățile 
managerului, de abilitățile și capacitățile pe care le posedă pentru a îndeplini cerințele 
postului. Managerul din turism ar trebui să învețe și să dezvolte trei seturi de competențe: 
conceptuale, umanitare și tehnice:
 • Abilitățile manageriale profesionale sunt cele legate de capacitatea de a lucra 
cu procesele fizice și obiectele din domeniul turismului. De la manager se asteaptă 
să utilizeze și să dezvolte cunoștințe în profesia sa, precum și să cunoască metodele, 
procesele, echipamentele și tehnologiile specifice fiecărei profesii.
 • Competențele umanitare sunt, mai presus de toate, abilitățile de a lucra cu 
oamenii. Managerul trebuie să cunoască nevoile, interesele, motivele, obiectivele 
oamenilor cu care lucrează pentru a evalua reacșiile lor posibile, rezultatele așteptate 
și să încurajeze persoanele care contribuie la punerea în aplicare a obiectivelor 
organizaționale.
 • Abilitățile conceptuale sunt exprimate în capacitatea managerului de a face sens 
de modul în care diferite funcții ale organizației depind unele de altele, cum schimbările 
într-un departament (unitate) vor afecta sistemul în ansamblul său; acoperă de asemenea 
capacitatea managerului de a proiecta locația organizației în industrie, în mediul 
public,etc.
 Într-o formă sintezată, caracteristicile esențiale ale principalelor funcții 
de management, aplicate de un manager în punerea în aplicare a activităților de 
antreprenoriat sunt:
 Planificarea este o activitate orientată spre viitor. Este un mijloc de a face față 
incertitudinii și dinamicii mediului. Planificarea este o activitate specializată care are ca 
scop determinarea a ceea ce trebuie făcut pentru a atinge obiectivele organizației.
 Organizarea este o combinație de două grupe de activități: activități legate de 
separarea și repartizarea muncii între diferiții participanți din organizația socială, precum 
și activitățile care vizează integrarea eforturilor individuale: formarea unui sistem de 
obiective comune, strategii și politici; coordonarea eforturilor individuale și de grup bazate 
pe cerințele, principiile și regulile comune ale tehnologiei; stabilind canale de comunicare 
și reguli de interacțiune.
 Controlul este o activitate care monitorizează dacă activitatea și comportamentul 
subsistemului gestionat sunt în concordanță cu obiectivele subsistemului de control. 
Funcția de control include toate acțiunile prin care conducerea încearcă să asigure 
potrivirea dintre rezultatele planificate și cele reale. Funcționarea fiecărei organizații se 
bazează pe un sistem de reguli care sunt obligatorii pentru toți membrii săi.
 Leadershipul este o categorie majoră în psihologia socială, care se ocupă de 
relațiile interpersonale de leadership dintre oameni. Leadershipul este, de asemenea, 
o relație prin care o persoană influențează comportamentul altora. Datorită faptului că 
leadership-ul este un fenomen complex, abordări diferite și rețele conceptuale pot fi 
folosite atunci când se identifică, descrie și explică. Nu există o opinie unanimă în rândul 
autorilor cu privire la modul în care ar trebui organizate diferitele teorii ale leadershipului.
 Motivația poate fi definită ca direcția și durata acțiunii. Această definiție se referă 
la întrebarea de ce oamenii aleg un anumit curs de acțiune și îl preferă față de altul și de 
ce ei continuă cu acțiunea selectată, de multe ori pentru destul de mult timp, chiar și în 
vremuri de dificultăți și probleme.
 Cultura antreprenorială privința de valori a colaboratorilor față de realitate. Este 
rezultatul eforturilor depuse de toți angajații companiei (astăzi) și de toate generațiile de 
angajați ai companiei (ieri). Cultura influențează funcționarea și dezvoltarea organizației 
în primul rând pe termen lung, deoarece determină orientările de muncă durabile ale 
colaboratorilor; reglementează relațiile printr-un sistem de legi, norme și reguli scrise și 
nescrise.

 Responsabilitatea socială a antreprenorului ca o funcție de management constă 
în,  a asista publicul în atingerea obiectivelor, cum ar fi dezvoltarea durabilă, reducerea 
sărăciei, rezolvarea problemelor de mediu, dezvoltarea așa-numitului al treilea sector , 
sponsorizarea,  controlul calității, sănătatea oamenilor, siguranța la locul de muncă, etc.
 Managementul resurselor umane este o funcție majoră a organizației turistice. 
Este vorba despre gestionarea oamenilor în procesul de muncă pentru a atinge obiectivele 
stabilite pentru organizație. Sistemul de conducere a Resurselor umane include un set de 
activități care managerul în sectorul turismului trebuie să pună în aplicare - planificarea, 
recrutarea, selecția și motivarea, etc.
 Marketingul este o funcție cheie de management  în domeniul turismului. Prin 
“marketing” se înțelege un sistem de patru elemente principale - produs, prețuri, plasări 
și comunicări de marketing - elemente dezvoltate nu separate unele de altele, ci într-un 
complex. 
 Comunicările de marketing reprezintă o formă de comunicare cu piața țintă și cu 
publicul, care se supune regulilor generale ale fiecărui proces de comunicare. Sistemul 
complex de comunicații de marketing este construit și gestionat folosind instrumente 
interconectate, denumite în mod colectiv -mixul de comunicare (vezi Figura 4.1.).

 • Publicitate: orice formă plătită de prezentare nonpersonală a unei promoții și idei, 
bunuri sau servicii de către un sponsor.
 • Marketing direct: utilizarea de poștă, telefon sau alte mijloace pentru contact 
nonpersonal cu scopul de a comunica sau solicita un răspuns de la clienți specifici actuali sau 
potențiali.
 • Stimularea vânzărilor: Acțiuni pe termen scurt pentru a stimula achizițiile sau 
vânzările unui produs sau serviciu.

Publicitate Stimularea 
vâvzărilor

Relații 
publice

Vânzări 
personale

Marketing direct

Publicitate tipărită 
și difuzată

Competiții, 
jocuri, premii

Conferințe de 
presă

Prezentări de 
vânzări

Cataloage

Ambalaje de 
publicitate

Premii și 
cadouri

Discursuri Întâlniri de 
vânzări

Materiale poștale

Filme de 
publicitate

Mostre Seminarii Programe de 
încurajare

Marketing prin telefon

Broșuri și pliante Târguri 
comerciale

Rapoarte 
anuale

Mostre Cumpărături 
electronice

Postere și afișe Expoziții Caritate Târguri 
comerciale

Cumpărături prin TV

Tabelul 4.3. Instrumente generale de comunicare și promovare
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Fig. 4.2. Analiza SWOT –vizualizare

 • Relații publice și publicitate: o varietate de programe destinate să reprezinte și / sau 
să protejeze imaginea companiei sau a produselor sale individuale.
 • Vânzări personale: Prezentare orală în conversație cu cel puțin unul sau mai mulți 
potențiali cumpărători cu scopul de a afectua o vânzare.
 Fiecare dintre aceste instrumente include un sistem de instrumente specifice, detaliate 
în tabelul anterior.
 Pentru a asigura implementarea eficientă a funcțiilor de management cheie, 
antreprenorul din domeniul turismului ar putea avea încredere în intuiția sa. Această soluție 
nu este întotdeauna cea mai bună, deci ar putea folosi și o varietate de metode de analiză 
antreprenorială, cum ar fi:
 • Brainstormingul este o metodă care se bazează pe principiul că oamenii pot fi stimulați 
pentru o mai mare creativitate prin reunirea acestora într-un grup și prin crearea de condiții 
pentru schimbul liber de opinii. Scopul este de a formula mai multe soluții la o problemă. 
Metoda nu permite critica altor puncte de vedere, deoarece sugerează că și cea mai mare idee 
non-traditională poate duce la rezolvarea problemei antreprenoriatului în turism.
 • Metoda “Delphi” a fost dezvoltată în scopul planificării pe termen lung. Acesta 
permite unui grup de experți să-și specifice punctele de vedere pe baza interacțiunii cu alți 
experți. Fiecare dintre participanți trimite avizul prin poștă pentru a evalua subiectul, avizele 
sunt anonime și evaluările personale ale fiecărui expert nu sunt dezvăluite.
 • Analiza SWOT este o metodă, nu în ultimul rând, prin care sunt luate în considerare 
diferitele strategii de gestionare a combinațiilor de factori interni și externi ai organizației 
turistice. Analiza SWOT este un instrument extrem de util pentru înțelegerea diferitelor 

situații de afaceri și luarea 
deciziilor. Acesta oferă cadrul 
necesar pentru revizuirea 
strategiei organizaționale și 
direcției de dezvoltare a unei 
organizații turistice (a se vedea 
Figura 4.2.).
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PARTEA A II A 

ANTREPRENORIAT INOVATIV  
PENTRU TURISM CULTURAL  

ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ  
„DOBRICH-CONSTANȚA“



Теma 5. 
Caracteristici generale, principii și particularități  

ale turismului cultural  

 În această temă:

 5.1 Natura și caracteristicile turismului cultural

 Turismul cultural și esența sa sunt determinate de conceptul de cultură și de limitele 
sale spațiale și temporale, manifestarea ei ca proces și ca rezultat. În aspect antropologic, 
cultura este o expresie a comportamentului uman, a stilului de viață, a cunoștințelor, 
obiceiurilor, tradițiilor, limbii, ideilor, creativității, valorilor oamenilor.
 Conform unor definiții bine cunoscute, formulate de către Organizația Mondială 
a Turismului în 1885 conceptul de „turism cultural“ include „circulația persoanelor cu o 
motivație  culturală puternică  - arte plastice, de călătorie la festivaluri și alte evenimente 
culturale, vizite la site-uri și monumente“ (Aleksieva, Bokova, 2013, p.59). Interesantă este 
extinderea conceptului de „turism cultural“, care conform unui alt autor indică, „toate 
călătoriile cu scop de a vizita  siturile culturale și istorice și obținerea de cunoștințe despre 
patrimoniul cultural al unei destinații, care patrimoniu include arhitectura , performante și 
arte vizuale, literatura, festivaluri,  stilul de viață al populației locale, tradiții și credințe 
locale „(Marinov, 2011, p. 34).
 Alți autori propun o altă definiție conceptuală a turismului cultural, și anume: 
„Turismul cultural este o mișcare de oameni la atracții culturale, departe de locul obișnuit de 
reședință, cu intenția de a aduna noi informații și experiențe pentru a satisface nevoile lor 
culturale“ (Richards, 1996, p. 11). Conform acestei definiții, turismul cultural nu este limitat 
la „turism legat de patrimoniu“ (care se referă la artefacte din trecut), dar include, de 
asemenea, „turismul artistic“ (legat de producția culturală contemporană).
 În contextul timpurilor noastre, turismul cultural este întruchiparea uneia dintre cele 
mai promițătoare direcții în domeniul turismului și ajută la cunoașterea, studiul, compararea 
și conservarea patrimoniului cultural al popoarelor. Este adevărat că acest patrimoniu cultural 
este puternic concentrat pe teritoriul anumitor regiuni. O caracteristică  a turismului cultural 
este universalitatea sa, care presupune oportunități de combinare cu aproape toate celelalte 
tipuri de turism (Neshkov, 2007, p. 49).
 Conform studiului turismului și culturii de către Organizația Mondială a Turismului 
(OMT) în 2015, turismul cultural este în continuă creștere,  aproximativ 40% din călătoriile 
internaționale  sunt efectuate de către turiști care au vizitat cel puțin o dată un eveniment 
cultural ca parte a șederii lor.
 Un studiu efectuat în 2002 de către Comisia Europeană privind obiceiurile culturale 
de consum ale cetățenilor europeni arată că oamenii vizitează muzee și galerii în străinătate 
aproape la fel de des ca și la domiciliu (Comisia Europeană, 2002). Acest lucru evidențiază 
importanța turismului cultural ca sursă de consum cultural.
 Tendința creșterii cererii pentru turismul cultural care a fost demonstrată mai sus, 
poate fi explicată prin faptul că, în prezent, nivelul competențelor culturale ale turiștilor a 

• Vom lua cunoștință de esența și caracteristicile turismului cultural.
• Vom evidenția tendințele, particularitățile și tipurile de turism cultural.
• Vom lua cunoștință de caracteristicile utilizatorilor de turism cultural.
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crescut, deoarece nivelul educațional al populației crește în general. De exemplu, în Europa, 
numărul tinerilor admiși în învățământul superior s-a triplat în ultimii 30 de ani.
 Caracteristicile turismului cultural pot fi definite în funcție de funcțiile pe care le 
îndeplinește în viața individuală și socială a persoanelor în funcție de manifestările sale ca  
afaceri, fenomen și de recreere. La nivel macro, turismul cultural și dezvoltarea durabilă a 
acestuia este legat de creșterea nivelului de trai, reducerea sărăciei și inegalității. Efectele 
negative ale turismului cultural sunt asociate cu pierderea identității culturale, deteriorarea 
stilului de viață și valorile populațiilor indigene și altele.
 Într-o formă sintetizată, cele mai caracteristice trăsături ale turismului cultural sunt: 
(Mihaylov, 2012, p. 90).
 • Turismul cultural este un fenomen socio-economic cu caracter multilateral și complex 
și reprezintă o interpretare turistică a resurselor;
 • Turismul cultural este o interpretare turistică a resurselor și reflectă nevoile nu numai 
pentru restaurare și recreere, ci și pentru îmbunătățirea omului. Nevoile sunt individualizate 
prin subiectivizarea percepțiilor, au caracteristicile lor temporale și spațiale, cu accent pe 
dezvoltarea socială, spirituală și intelectuală;
 • Turismul cultural este caracterizat printr-un ciclu de producție dinamic - introducere 
rapidă, creștere și scădere a pieței turistice. 
 • Dezvoltarea turismului cultural într-o anumită regiune depinde în mare măsură 
de promovarea patrimoniului cultural și de dezvoltarea turismului cultural - marketingul, 
publicitatea constantă și publicațiile de publicitate specializate; programe educaționale 
populare și produse multimedia accesibile pentru formarea cunoștințelor și a atitudinii de a 
călători pe siturile turistice - valorile culturale.
 • Dezvoltarea durabilă a turismului cultural necesită un respect maxim pentru 
comunitățile locale. Acestea ar trebui să fie principalii câștigători ai dezvoltării, să fie 
implicați în dezvoltarea și implementarea produselor culturale și istorice și să participe activ 
la conservarea și gestionarea patrimoniului cultural.

 5.2 Tendințe și particularități ale turismului cultural. Tipuri de turism cultural

 Înțelegerea naturii și importanței patrimoniului cultural este o condiție necesară 
pentru luarea deciziilor strategice care să asigure conservarea și dezvoltarea sa durabilă. 
Turismul cultural contribuie la identitatea națională, “face” o țară distinctă,  îmbunătățește 
imaginea ei și reputația sa publică. Pentru a atinge aceste obiective, este necesar ca 
populația locală să fie atrasă în activitatea turistică și să participe activ la dezvoltarea și 
distribuția contribuțiilor economice, sociale și culturale. (Figura 1).
 Afacerile turistice locale ar trebui să urmărească o politică de creare de locuri de 
muncă și de calificare a personalului, de care depinde calitatea produsului turistic, cu 
respectarea anumitor reguli, și anume (Ribov, 2003, p. 23):
 • Dezvoltarea turismului cultural ar trebui să țină seama de modul de viață al 
populației locale și să nu-i dăuneze identității și culturii;
 • Dezvoltarea turismului cultural trebuie să fie aprobată și adoptată de populația 
locală, asigurând astfel autenticitatea și atractivitatea produsului turistic;
 • Este necesar să se respecte principiul dezvoltării corespunzătoare “de către, cu și 
pentru populația locală.
 • Turismul cultural se concentrează asupra diferențelor care pedepsesc modul de viață 
și permit înțelegerea autenticității experienței altor culturi.
 • Turismul cultural contemporan, pe lângă dimensiunea socio-economică, are și o 
dimensiune și un rol politic semnificativ (Alexieva, Bokova, 2015, p. 53).
 Turismul cultural urmărește o varietate de obiective. Potrivit Organizației Mondiale a 
Turismului, printre cele mai semnificative sunt:
 • Satisfacția vizitatorilor: asigurarea unei șederi sigure și satisfăcătoare pentru 
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vizitatori. Să se asigure accesul la serviciile turistice ale tuturor, fără discriminare de sex, 
rasă, handicap sau orice alt semn.
 • Bunăstarea socială: menținerea și sporirea calității vieții comunităților locale, 
inclusiv accesul la resurse, evitarea formelor de umilire socială și exploatarea comunității 
locale.
 • Bogăția culturală: pentru a proteja patrimoniul istoric, cultura și tradițiile autentice 
ale societăților gazdă, să se păstreze conservarea și dezvoltarea lor.
 • Controlul local: să se ofere posibilități comunităților locale să participe la 
planificarea și luarea deciziilor privind gestionarea și dezvoltarea viitoare a turismului în 
zonă. O mai mare parte din comunitatea locală ar trebui să fie implicată în acest proces și  
deciziile ar trebui să fie luate după un consens între toate părțile interesate.
 • Biodiversitate: să se  mențină și conserve peisajelor naturale, habitatele și natura 
sălbatică, minimizând în același timp deteriorarea acestora.
 • Utilizarea eficientă a resurselor: să se minimizeze utilizarea resurselor rare și 
regenerabile pentru dezvoltarea și gestionarea turismului cultural.
 Ca o componentă majoră a turismului, care reflectă în mod direct identitatea 
culturală a unei regiuni, și anume patrimoniul cultural, turismul cultural este o condiție 
esențială pentru dezvoltarea socio-economică, devenind din ce în ce mai important, cele mai 
importante tendințe fiind:
 • Extinderea conținutului prin includerea, pe lângă monumentele culturale, a unor 
valori legate de: bucătăria locală, evenimentele și tradițiile sociale, practicile agricole 
tradiționale, meșteșugul etc.
 • Extinderea frontierelor prin includerea: peisajelor culturale, orașelor istorice, rutelor 
culturale naționale sau internaționale;
 • O resursă de valoare spirituală unică, care poate fi folosită ca instrument principal 
pentru dezvoltarea durabilă la nivel local, național sau internațional.
 Din punct de vedere al produselor turistice, unele tendințe în dezvoltarea turismului 
cultural sunt exprimate în:
 • Preferința pentru destinații cu valoare materială mai mare, cu un curs de schimb 

valutar favorabil; Preferință pentru destinații din apropierea casei sau a țării
 • Creșterea numărului de achiziții în ultimul moment, având în vedere beneficiile pe 
care le aduc;
 • Menținerea unui avantaj competitiv din partea companiilor care acordă mai multă 
atenție elementelor de cost;
 • Dezvoltarea sistemelor culturale locale (LoCuS), care sunt domenii care combină 
diferite elemente ale ofertei turistice potențiale, dezvoltată pentru un anumit grup țintă, în 
funcție de valorile și resursele culturale existente.
 În cele din urmă, pentru a avea o dezvoltare durabilă, turismul cultural ar trebui să se 
bazeze pe următoarele condiții:
 • Dezvoltarea economică și socială durabilă prin obținerea unui profit semnificativ 
generat de creșterea bugetului de călătorie (însoțită de creșterea salariilor) și de durata 
șederii;
 • Identificarea și dezvoltarea de noi produse turistice, bine diferențiate, împreună cu 
dezvoltarea de nuclee de atracții turistice, pornind de la patrimoniul cultural existent;
 • Dezvoltarea turismului specializat (de ex. turism religios, educativ, culinar etc.).

 Tipuri de turism cultural
 Sunt diferite criteriile care separă tipurile de turism. Potrivit cercetătorilor, unul dintre 
criteriile impuse la clasificarea modernă a turismului cultural este așa-numita unitate unică 
sau de un grad de nevoi socio-culturale și atracții culturale (Kostov, 2001, p.16). Conform 
acestui criteriu, în literatura  se diferențiază următoarea clasificare a turismului cultural:
 • Turism religios, care include turism religios educațional, pelerinaj, misionar, turism 
religios de festival;
 • Educativ: congrese, călătorii educaționale, industrial;
 • Festival: festivaluri de diferite tipuri de arte, sărbători folclorice, sărbători ale 
producțiilor naționale tradiționale;
 • Turism cultural legat de patrimoniul cultural și istoric: monumente istorice și 
culturale, muzee și galerii.
 Clasificarea turismului cultural poate continua, utilizând alte criterii, de exemplu:
 • Scopul și motivația participanților: excursii culturale cognitive generale, călătorii 
organizate de educație specializată, excursii turistice organizate pe interese profesionale;
 • Formă de realizare: rute individuale, de grup, organizate, neorganizate, de scurtă 
durată, de lungă durată, pe rute de ocol și liniare;
 • Transport utilizat: rutier, feroviar, de croazieră, cu avion, combinat;
 • Vârstă: pentru copii, pentru tineri, pentru adulți, pentru turiști “în vârsta a treia” și 
altele.

 5.3. Caracteristici ale turiștilor, iubitori de turism cultural

 Astăzi, unele dintre cele mai populare destinații turistice sunt legate de vechile situri 
religioase și de cult din Egipt, Grecia, India, Israel și altele. Acestea fac obiectul unor vizite 
în masă de către pelerinii care, în trecut, au fost primii utilizatori ai turismului cultural. În 
vremurile noastre, iubitorii de turism cultural sunt oameni care pun un accent puternic pe 
dezvoltarea socială, educațională și spirituală. Ei direcționeaza atenția lor spre așa numitele 
„elemente culturale“, și anume, valorile unei societăți, norme, ritualuri, practici, obiceiuri, 
tradiții, simboluri -monumente de istorie și cultură.
 Majoritatea tipologiilor se bazează pe gradul de motivație culturală a turiștilor: cei 
cu un interes general sau superficial în cultură și cei cu un interes specific sau puternic față 
de cultură. Cercetările arată că, deși numărul turiștilor culturali specifici a rămas relativ 
constant în ultimii ani, cea mai mare parte a creșterii pieței turismului cultural se datorează 
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Fig. 1. Efectele socio-culturale ale destinației turistice  
(Mihaylov, 2012, p. 174)



creșterii numărului de turiști cu o cultură comună.
 Trei categorii de turiști culturali pot fi identificați (Bywater, 1993, pp. 30-46):
 1. Turiști interesați de cultură - au un interes comun în cultură și uneori participă la 
anumite atracții culturale în timpul vacanței.
 2. Turiști motivați din punct de vedere cultural - cultura este un element important 
în experiența lor de vacanță, dar nu își aleg destinația pe baza experiențelor culturale 
specifice.
 3. Turiști inspirați din punct de vedere cultural - consideră cultura ca fiind principalul 
obiectiv al vacanței și doresc să călătorească pe distanțe lungi pentru a colecta experiențe 
culturale.
 O altă clasificare a tipologiei turiștilor poate fi făcută luând în considerare nu numai 
importanța culturii pentru decizia de a călători, ci și profunzimea experienței culturale 
dorite de turiști (Silberberg, 1994, p. 33). Pe baza acestei abordări bidimensionale, primim 
următoarele cinci categorii:
 1. Turist cultural intenționat (importanță mare / experiență profundă) - turismul 
cultural este principalul motiv pentru vizitarea destinației. În acest caz, turistul are o 
experiență culturală foarte profundă;
 2. Turist cultural - vizitator (mare importanță / experiență superficială) - turismul 
cultural este principalul motiv pentru vizitarea destinației, însă experiența acumulată este 
relativ mică;
 3. Turistul cultural norocos (importanță scăzută / experiență mare) - deși turistul 
nu  călătorește din cauza turismului cultural, după participarea la un eveniment cultural / 
atracție culturală, el ajunge la o experiență semnificativă în domeniul respectiv;
 4. Turistul cultural ocazional (importanță medie / experiență mică) - turismul cultural 
este un motiv slab de calatorie si experienta primită este superficiala;
 5.Turistul cultural individual (importanță mică / experiențe superficiale) - acest turist 
nu călătorește pentru turismul cultural, ci participă la anumite activități și are experiențe 
superficiale.
 Conform tipologiei descrise mai sus, turiștii cel mai des întâlniți sunt: turist cultural - 
vizitator (31%), turist cultural individual (28%) și turist cultural ocazional (24%), urmați de 
turistul  cultural intenționat (12%) și turistul cultural norocos (6%).
 Consumatorii de turism cultural au o serie de caracteristici unice , cum ar fi:
 • Participanții au un nivel cultural relativ ridicat.
 • Au cerințe mai mari pentru calitatea produsului turistic, în special în ceea ce privește 
aspectele sale informaționale și educaționale.
 • Ei au cunoștințe actuale despre produsele turistice culturale, ceea ce impune 
actualizarea și perfecționarea continuă a informațiilor existente.
 • Iubitorii își dedică mai mult timp și resurse intereselor intelectuale și hobby-urilor.
 • Iubitorii de turism cultural, în cele mai multe cazuri, au un singur interes cognitiv, 
ceea ce impune îmbunătățirea continuă și sistematică a produselor turistice culturale.
 Într-o formă sintetizată, caracteristicile menționate mai sus și alte caracteristici ale 
utilizatorilor de turism cultural sunt reflectate în figura următoare.
 În concluzie, turismul cultural reflectă identitatea oamenilor, precum și este o resursă 
economică și o sursă de inspirație pentru inițiative antreprenoriale. Patrimoniul cultural este 
de o importanță esențială pentru atragerea turiștilor, iar turismul contribuie la creșterea 
resurselor din sectorul cultural prin identificarea de noi oportunități pentru antreprenoriat.
 Consumatorii de turism cultural au caracteristici și particularități unice, esențiale 
pentru dezvoltarea turismului cultural și, în special, pentru poziționarea unor produse noi și 
pentru dezvoltarea produselor turistice existente. Acestor teme le sunt dedicate următoarele 
secțiuni ale expoziției.

Tema 6. Resurse pentru turism cultural

 În această temă:

 6.1.  Resurse pentru turismul cultural: o caracterizare comună

 Resursele pentru turismul cultural sunt proprietatea umanității și popoarelor 
individuale și sunt protejate de stat. Proprietatea lor poate fi de stat, municipală, a unor 
persoane juridice sau chiar fizice. Potrivit definiției: “O resursă pentru turismul cultural este 
orice mărturie autentică materială sau nematerială mobilă sau imobiliară  a prezenței și 
activității umane care are o valoare științifică și culturală și este de o importanță publică” 
(Rybov, 2003, p. 43).
  Resursele culturale pe care le cunoaștem astăzi sunt două tipuri – materiale și 
imateriale. În același timp, resursele culturale, în funcție de valoarea lor culturală și 
științifică, sunt diferențiate în categorii de importanță mondială, națională și locală.
 Convenția UNESCO privind patrimoniul natural și cultural mondial definește obiectele  
patrimoniului cultural material ca: (www.unesco.org/programm).
 • Monumente: lucrări de arhitectură, sculptură și pictură monumentală , elemente sau 
structuri cu caracter arheologic, inscripții în peșteri și grupuri de elemente care au o valoare 
universală remarcabilă din punct de vedere istoric, al artei sau al științei;
 • Ansambluri: grupuri de clădiri izolate sau unite ale căror arhitectură, unitate sau 
legătura cu peisajul este o valoare universală;
 • Locuri remarcabile: lucrări umane sau creații comune ale omului și naturii, precum 
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Fig. 2.  Utilizatorii turismului cultural - Interpretare 
(adaptată de Silberberg, 1994)

• Vom lua cunoștință de cele mai comune caracteristici și varietăți de 
resurse pentru turism cultural.
• Vom identifica și caracteriza resursele regiunii Dobrich pentru turism 
cultural.
• Vom face o scurtă recenzie a resurselor pentru turism cultural din 
regiunile Silistra și Ruse pentru turism cultural.
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și zone care includ situri arheologice de valoare universală în termeni de istorie, estetică, 
etnologie sau antropologie.
 Patrimoniul cultural imaterial cuprinde valori culturale umane unice și, în același timp, 
universale. Acestea includ folclor de muzică și dans, stil de viață, obiceiuri, tradiții, producții 
tradiționale și multe altele. Ele oferă tradiții vii, dintre care unele au devenit celebre în 
lume, cum ar fi Nestinarstvo (obicei în care oameni dansează desculți pe cărbuni-(n.t.) 
și cântecul original al bunicilor din Bistrita. În Bulgaria, valorile culturale imateriale sunt 
păstrate într-un registru al Ministerului Culturii și sunt clasificate în:
  • Tradiții  și forme de exprimare orale, inclusiv puritatea limbii;
  • Arte spectaculoase;
  • Obiceiuri sociale, ritualuri și sărbători;
  • Cunoștințe și ritualuri care se raportează la natură și la univers;
  • Cunoștințe și abilități legate de meșteșugurile tradiționale;
  • Jocuri folclorice;
  • Sporturi populare;
  • Tradițiile culinare și etnologice;
  • Valori literare și altele.
 În plus față de cele de mai sus, o altă clasificare tipifică resursele pentru turismul 
cultural în modul prezentat în Figura 3:
 Este corect să subliniem că 
turismul este o sferă care folosește 
resursele culturale. Prin urmare, o 
problemă majoră pentru turismul 
cultural și turismul în ansamblu este 
legată de dezvoltarea durabilă a 
tuturor resurselor, în special a celor 
care nu pot fi recuperate. Acest lucru 
necesită dezvoltarea și utilizarea 
unor abordări, metode și tehnici 
de conservare a lor, interpretare 
și utilizare turistică. Conservarea 
resurselor culturale este un proces 
sistematic de cercetare, studiu și 
identificare a resurselor culturale 
și a siturilor arheologice. Acesta 
include documentarea, înregistrarea, 
conservarea, restaurarea și 
adaptarea lor.
 Resursele culturale din 
diferite țări și regiuni pot fi unite 
în scopul dezvoltării mai eficiente a 
turismului cultural. O bună practică, 
direct legată de acest proiect, 
este formularea și realizarea așa-
numitelor “coridoare culturale 
din Europa de Sud-Est”. Acestea 
reprezintă o rețea de turism cultural, compusă din opt țări balcanice. Scopul este de a arăta 
unicitatea Balcanilor ca o punte între religii și civilizații. Resursele culturale sunt unite de la 
Marea Adriatică până la Marea Neagră și de la Marea Mediterană până la Carpați, datând din 
diferite vremuri și create de diferite civilizații. Această unire permite resurselor culturale 
să fie văzute ca un fenomen care dezvăluie noi oportunități economice și sociale pentru 
dezvoltarea turismului cultural.
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Fig. 3.  Resurse de turism cultural
European Centre for Traditional and Regional  

Cultures - ECTARC (1989)



 6.2. Resursele regiunii Dobrich, Silistra și Ruse pentru turism cultural: o scurtă 
caracterizare

 Resursele regiunii Dobrich pentru turism cultural

 Districtul Dobrich cuprinde opt municipii: Balchik, General Toshevo, Dobrich, Dobrich - 
rural, Kavarna, Krushari, Tervel și Shabla. Districtul are un potențial enorm de resurse pentru 
dezvoltarea turismului cultural. În ceea ce privește importanța și numărul, monumentele 
patrimoniului arhitectural și arheologic, districtul Dobrich este pe unul dintre primele locuri 
din țară.
 Teritoriul municipiului Balchik a fost locuit din cele mai vechi timpuri. Orașul Balchik 
este foarte vechi - este din vremurile tracice. Cele mai semnificative monumente și fapte 
culturale descoperite în Balchik sunt:
 • Fortificația de pământ și piatră din cartierul Horizont, un monument de cultură de 
importanță națională din 1994. Este alcătuită din patru fortificații conectate. Sondajele din 
zonă sunt incomplete, deoarece există clădiri construite pe o parte a fortificației.
 • Un alt punct de reper este cetatea Dionysopolis, situată în partea centrală a orașului. 
Astăzi numai peretele estic este bine conservat. Tot în Balchik sunt descoperite așezări 
medievale pe dealurile Jenny și Susam Bair și patru necropole care datează din sec. VIII-XII.
  • În satele Kranevo, Obrochishte, Rogachevo, Hrabrovo sunt descoperite așezări 
antice, cetăți și necropole. Cele mai multe dintre ele provin din Evul Mediu. Au fost făcute 
descoperiri arheologice similare în multe alte sate din municipiu.
  • Cel mai mare punct de reper al orașului Balchik este Complexul -parc arhitectural 
„Dvoretsa“. Construcția sa a început în 1924 de către arhitecți italieni pentru regina 
română Maria. Impresionată de locația splendidă, ea comandă lângă centrul orașului să se 
construiască un palat  în stil oriental.
  • Balchik se distinge prin străzi pietruite și numeroase atracții. În oraș pot fi vizitate 
Muzeul Istoric, Muzeul Etnografic, Galeria de Artă, Complexul  renascentist, bisericile “Sf. 
Nikolay Chudotvorets “(1866),” Sf. Fecioara Maria “(1873),” Sf. Sf. Constantin și Elena“ (1894).
 • Muzeul Istoric prezintă o colecție și o expoziție unică de cultură antică și medievală. 
Expoziția muzeului include statui de marmură, monumente epigrafice din descoperitul din 
Balchik - Templul zeiței-mamă pontice Kibela.
 • Un alt punct de reper în oraș este Complexul renascentist cu o școală reciprocă 
restaurată și biserica “Sf. Nikolay “. Complexul a fost deschis în 1982. Clădirea școlii a fost 
restaurată în 1980. Aceasta arată o reconstrucție completă a unei săli de clasă, camera 
profesorului și expoziția „Renașterea regiunii Balchik.“
 • În  satul Obrochishte pe drumul spre Albena se află Mănăstirea derviș (Manastirea 
Akyazılı Baba – Sf. Atanas) sau  cum este numit de localnici Teketo. Kazalbashii credeau că 
acolo a fost îngropat sfântul Ak Iazâlî Baba iar creștinii- Sfântul Atanas. A fost construită în 
secolul XVI atât de musulmani, cât și de creștini.
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 • Balchik oferă vizitatorilor săi numeroase evenimente culturale și festivaluri. Aici sunt 
festivalurile: En plein air-ul național „Artiști, Balchik, Dragoste“, En plain air Foto, Festivalul 
de Teatru al artei tinere „Via Pontica“, Festivalul Internațional de Artă pentru copii “Trixi” și 
altele.
 Patrimoniul cultural și monumentele istorice ale orașului Dobrich sunt inițial legate 
de descoperirile arheologice de la cea mai veche proto-civilizație a omenirii. În oraș sunt 
reprezentate aproape toate formele de cultură - arte vizuale și artistice, cărți, lectură și 
biblioteci, patrimoniul cultural, cultura și educația. Calendarul cultural al orașului Dobrich 
oferă o varietate de evenimente care vizează diferite grupuri țintă. Orașul are, de asemenea, 
un schimb cultural activ la nivel regional, național și internațional. Resursele culturale mai 
importante sunt:
 • Există, de asemenea, o moștenire materială în Dobrich, care are o valoare științifică 
și culturală. Aceasta este descoperirea arheologică a celui mai vechi procesat aur din lume, 
care a fost descoperit în 1979 lângă Durankulak. Printre cele 23 de bijuterii de aur vechi, a 
fost găsită o spirală de aur, care a fost dovedită științific că datează din  4.600 î.Hr. Ea este 
păstrată în Muzeul regional de Istorie.
 • Restaurarea arhitecturală a „Vechiul Dobrich“ este o atracție pentru vizitatori. 
Deși nu este autentic, complexul oferă un aspect interesant asupra meșteșugurilor vechi și 
tradiționale pentru care Dobrich a fost celebru în trecut.
 • În prezent există două monumente culturale în Dobrich, care se numără printre cele 
100 de situri turistice naționale. Acestea sunt Casa memorială „Yordan Yovkov“ și Galeria de 
Artă.
 • O serie de evenimente, festivaluri și alte evenimente culturale sunt organizate 
în mod tradițional în oraș. Printre acestea se numără: Concursul european de pop și rock 
„Sarandev, Festivalul”-concurs Internațional de Tineret “Folclor fără frontiere”, Festivalul-
concurs Internațional de Muzică pentru Tineret “Speranțe, Talente, Maeștri”, Festivalul 
Internațional de Poezie “Slavyanska pregradka” și altele.
În orașul Dobrich există evenimente care au legătură directă cu patrimoniul cultural și 
istoric. Acestea sunt sărbătorile dedicate calendarului creștin și ritual - Trifon Zarezan, Sirni 
Zagovezni, Duminica Floriilor și Paști, Sf. Gheorghe, Enyovden, Arhangelovska zadushnitsa, 
Ziua familiei creștine, Ignazhden și Crăciun.

 Resursele culturale semnificative ale municipiului de sat Dobrich sunt:
 • Karalezka cheshma este cunoscută din povestea lui Yordan Yovkov “Cântecul roților”. 
Fântâna se află în satul Stefan Karadja, nu departe de Dobrich. Numele său provine din 
cel mai apropiat sat din acea vreme, Karalez (satul de astăzi Tsarevets). Yovkov  asociază 
construcția ei cu binele public (sebap) realizat de unul Murad Bey din satul Sarneno.
 • Complexul fortificat „Slavnata kanara” este situat pe teritoriul satului contemporan 
Prilep, chiar lângă granița sa cu satul Debrene. Este situat pe o creastă stâncoasă, împădurită, 
înconjurată triunghiular de valea frumoasă a unuia dintre afluenții râului Batovska. La piciorul 
ei izvorăsc ape puternice. Există acum o fântână mare de piatră , lângă care, în localitatea 
Dolapite, se păstrează rămășițele unei mănăstiri din stâncă situată chiar vizavi de peretele 
vestic al fortului.
 • O cetate medievală este situată în localitatea ‚Asariche“, fiind situată la est pe o 
linie dreaptă de la centrul satului Dolina. Cetatea a fost construită în timpul Primului stat 
bulgar. Această cetate este considerată de unii autori ca una antică, dar este justificată 
considerarea mai probabilă că aparșine Evului Mediu timpuriu.
 • Cetatea din localitatea „Kayadzhika“ este situată la nord-est de centrul satului 
Kamen și este situată pe un nas lung, întins pe malul stâng al râului uscat, Nasul este situat 
în direcția nord-sud-sud-est, cetatea fiind din perioada bizantină timpurie sau din Evul mediu 
timpuriu din timpul Primului stat bulgar.
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 Coridoarele culturale ale Europei de Sud-est sunt:
 • Coridorul cultural de pe vechea cale romană Via Egnatia - conectează Regiunea  
adriatică cu Istanbul;
 • Coridorul cultural pe Calea diagonală (Via Militaris) conectează Europa de  
Vest cu Asia;
 • Coridorul cultural pe Calea dunăreană;
 • Coridorul cultural pe calea romană antică Via Pontica - de-a lungul coastei 
Mării Negre;
 • Coridorul cultural pe Calea Trans-Balcanică de Vest;
 • Coridorul cultural pe Calea Trans-Balcanică de Est.



 • Cetatea din antichitatea târzie Hach Borun Kale este situată la sud de satul Novo 
Botevo, pe dealul “Hach Burun”, lângă Suha Reka și afluentul său Sveta Marina. Ea a fost 
pentru prima dată raportată de K. Shkorpil. Cetatea are un aspect aproximativ trapezoidal.
 • Cetatea din antichitatea târzie “Kaleto” este situată pe dealul cu același nume, la 
nord-est de centrul satului Prilep. Cetatea are forma unui trapez neregulat, întins de la est 
la vest cu o latură largă de vest. Cetatea este parte a sistemului de cetate din provincia 
Malka Skitiya.

 Următoarele evenimente culturale sunt organizate pe teritoriul municipiului General 
Toshevo:
 • Colecția istorică și etnografică, care conține copii ale unor descoperiri arheologice și 
exponate etnografice autentice din municipiu, multe dintre ele făcând parte din expunerea 
Muzeului de Istorie din oraș.
 • Orașul găzduiește Concursul Național literar pentru tinerii poeți  „Dora Gabe“, 
Sărbătorile orașului General Toshevo - General Toshevo, Concurs cu fluiere de Paști Dobrogea 
- Grupuri Instrumentale - General Toshevo, Târgul folcloric Dobrogea “Bogoroditsa” - General 
Toshevo etc. . apariții culturale.

 Pe teritoriul municipiului Kavarna se găsesc descoperiri ale tuturor straturilor istorice 
din perioada neolitică. Vremurile trace, romane, vremurile bizantine si medievale, precum 
si Renașterea bulgară au pavat cu cultură si valori. Valoarea cultural-istorică și cognitivă 
mare ale monumentelor culturale  sunt subiectul cercetării și baza produselor turistice 
competitive. O concentrație ridicată de monumente arheologice ale culturii se află în satul 
Balgarevo, satul Kamen Briag, satul Topola și Kavarna. Câteva exemple:
 • “Bisone” - așezare de la sec. V î.Hr. în localitatea Chirakman.
 • Cetatea antică și medievală  „Kaliakra“ lângă satul Bălgarevo și teritoriul său 
adiacent și marea teritorială - un sit natural remarcabil și ansamblu iobag.
 • Rezervația arheologică în „Yailata“ - ansamblu fortificat de la sec. I la VI, construit 
pe o terasă  protejată natural de mare.
 • “Kovanlaka” - un sat străbulgar din secolele VIII-XI - un centru de artizanat și 
ceramică.
 • “Tauk liman” - un fenomen natural remarcabil și rămășițe ale zidurilor cetății.
 • Complexul “Magazinele vechi ale portului” - depozite pentru depozitarea cerealelor 
din timpul Renașterii
 • Podul de piatră - construit de maeștrii locali în timpul Renașterii, singurul din 
întreaga regiune și alții.

 În municipiul Krushari, printre cele mai importante resurse culturale se numără:
 • Pe teritoriului municipiului Krushari este cel mai mare centru fortificat vechi din 
ținuturile Dobrogei de azi - Zaldapa. Este locul de naștere al Vitalian - lider al revoltei 
populare împotriva împăratului Anastasius dezvoltat într-un război civil de cinci ani. Acesta 
este situat în localitatea Kaleto, între satele Abrit și Dobrin. Există un total de 32 turnuri de 
fortărețe de diferite forme și dimensiuni, 3 porți principale și 2 porți mai mici.
 • La aproximativ 1,5 km nord-vest de Alexandria (Kapaklii), printre ulmi vechi a fost 
localizat un sanctuar cu două tipuri de înmormântare   Mustafa Kanaat - Sf. Ilie, cunoscut de 
populația locală ca “Darvenoto teke”. Darvenoto teke este unic pentru întreaga Bulgaria de 
nord-est și datează din secolele XVII-XVIII.
 • În satul Poruchik Kardjievo există un alt sanctuar de kazalbashi lui Kaib Dede. Este 
situat în partea de vest a satului, în văgăuna unei mahalele dintre cele aproape pustii și este 
o piatră neagră mare, cu formă neregulată, fără inscripție și decorare.
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 Shabla este o municipalitate cu istorie veche și cultură bogată. Dezvoltarea istorică 
a zonei poate fi urmărită din cele mai vechi timpuri cu  7 000 de ani în urmă, pe baza 
descoperirilor arheologice extrem de bogate.
 • S-a constatat și descoperit parțial doar o așezare neolitică - cea de pe țărmul vis-a-
vis de marea insulă în Lacul Durankulak. Aici a fost studiat și o necropolă neolită bogată, cu 
peste 600 de morminte.
 • Au fost găsite două așezări eneolitice - „Șabla - vii noi“ - studiată în 1973-1974  și 
Durankulak - insula mare - este singura movilă de așezare din Dobrogea. A fost descoperită 
cea mai veche arhitectură de piatră pentru Europa continentală. A fost studiată și necropola 
care face parte din movila de așezare - mai mult de 700 de înmormântări  din  epoca de 
piatră și din cea a  cuprului, unele dintre ele cu ornamente de aur.
 • În epoca bronzului, pe teritoriul municipiului au existat numeroase movile de 
înmormântare, unite în necropole de movilă. Mai mult decât atât, zona are multe așezări din 
epoca târzie a bronzului și epoca timpurie a fierului, dar a fost studiată  doar cea de pe insula 
mare din Durankulak. Există un sat în partea de sud-est a  lui Durankulak, unul pe malul vestic 
al lacului Shabla.
 • Perioada colonizării grecești a lăsat multe urme în zonă. Pe Capul Șabla există o 
fortăreață antică explorată parțial (probabil vechea carrie). Pe marea insulă a lui Durankulak 
continuă studiul marelui sanctuar al peșterilor zeiței Kibela, cu numeroase gropi sacrificate și 
înmormântări.
 • În zona Katmera, lângă Lacul Durankulak, există un sat din antichitatea târzie care nu 
a fost studiat  (probabil sarmatian). Necropola sa a fost parțial studiată. Au fost descoperite 
multe înmormântări prețioase cu decorațiuni de aur și bronz.

 Cele mai importante resurse culturale ale municipiului Tervel sunt:
 • Muzeul de Istorie din Tervel este memoria municipalității, deschis în anul 1986 
ca urmare a fondului colectat expus în colecția etnografică a Centrului cultural comunitar 
„Dimitar Donchev“.
 • Canionul lui „Suha reka“ și împrejurimile sale nu numai că sunt o pictură naturală 
impresionantă, dar și un punct de reper arheologic. În antichitate “Suha reka” a fost cea 
mai mare sursă de apă dulce din Dobrogea continentală. De aceea, dintr-o perspectivă 
arheologică, această resursă naturală a acumulat resturi de culturi și civilizații străvechi.
 • Unul dintre cele mai atractive locuri din „Suha reka“ este Gradishteto în apropiere 
de satul Balik, Municipalitatea Tervel. Chiar pe versantul dealului (gradishte) se înregistrează 
cea mai mare concentrație de mănăstiri stăncoase din Dobrogea. Au fost locuite încă de la 
primul mileniu î.e.n. până în timpul celui de-al Doilea regat bulgar (sec. XII-XIV). S-au studiat 
mănăstiri creștine din roci în perioada sec. IV-VI. Acestea sunt sihăstrii monahale, mănăstiri, 
schituri, celule separate și spații agricole.
 • Municipiul Tervel are mai multe grupuri folclorice care păstrează și transmit tradițiile 
și obiceiurile populare ale acestei regiuni. Față de oaspeții localității și siturile turistice 
locale ei prezintă  obiceiuri, ritualuri, costume și dansuri caracteristice regiunii Tervel.
 • Ansamblul de dansuri folclorice de copii „Kalinka Vulceva“ a fost fondat în anul 2000, 
numără 110 de copii și a fost numit reprezentant pentru Bulgaria de către Secția Națională 
a Consiliului Internațional al Organizatorilor de Festivaluri Folclorice și Arte tradiționale. 
Comoara folclorică a municipiului Tervel poate fi demonstrată turiștilor bulgari și străini și de 
către Grupul de cântări de femei pentru folclor autentic.

 Resursele regiunii Silistra pentru turism cultural
 Regiunea Silistra este bogată în diverse resurse culturale, determinate de 
interacțiunea directă între tradițiile istorice, arheologice și religioase. Bogăția siturilor 
arheologice și descoperiri atestă existența de stratificare culturală de la timpul  preistoric 
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până în ziua de azi. Aproape 2/3 din teritoriul orașului. Silistra (1720 decare) a fost declarată 
Rezervație de arhitectură națională „Durostorum-Drustar-Silistra. Obiectele vechi romane 
și medievale sunt emblematice. Anticul Durostorum,  Drustur medieval și Silistra nouă sunt 
printre puținele orașe din Bulgaria, Balcani și Europa, în care se trasează continuitatea 
culturală și civilizațională din Antichitate,  Bizanțul timpuriu, al doilea regat Bulgar,  perioada 
osmano-turcă, Renașterea și până în prezent. În aceste două mii de ani, orașul a acumulat 
un patrimoniu cultural și istoric bogat, legat de cinci civilizații însemnate: cea romană, 
bizantină, medievală, otomană și nouă bulgară și patru religii ale lumii: greco-romană, 
creștină, islamică și evreiască. De-a lungul diferitelor epoci istorice, în afară de ultimul secol, 
orașul este centrul administrativ, militar, cultural și spiritual principal al Dobrogei.
 Excavațiile și studiile au confirmat bogăția, dar și complexitatea culturilor vechi pe 
acest teritoriu. Printre resursele culturale semnificative din Silistra se numără:
 • Centrul de cult trac din roci pe râul Taban “Valea Sacră lui Zalmocsis”, Silistra. 
Acesta include sanctuare din roci, altare, locuri de cult și gropi, grupate de-a lungul malurilor 
vechiului râu Taban la o distanță de 4 km (Malak Kanaghiol), în zona satelor Strelkovo, Vasil 
Levski, Pop Rusanovo și Kutlovitsa.
 • Mormânt roman din antichitatea târzie în orașul Silistra - “Mormântul Silistra”, 
unic pe Peninsula Balcanică din prima jumătate a secolului al IV-lea, de o valoare artistică și 
istorică înaltă.
 • Palatul episcopilor  din Dorostol din secolele al V-lea -al VI-lea, situat în imediata 
vecinătate a bazilicii episcopale creștine timpurii (în partea centrală a orașului Silistra) într-
un complex de ruine dintr-o vilă romană-urbană (sec. II-III).
 • Zidul fortificat lui Durostorum-Druster-Silistra este una dintre cele mai puternice 
facilități militare de apărare din Bulgaria de la Antichitatea târzie și Evul Mediu, cu o grosime 
a peretelui între 3.50 - 4.50 m.
 • Basilica patriarhală patriarhului Damian Dorostolski (Drastarski) în orașul Drustur 
(Silistra) -prima biserică patriarhală din statul bulgar și a doua ca mărime din țară.
 • Templul medieval de catedrală patriarhal și de mitropolit al lui Drastar și Reședința 
Patriarhală din sec.X  - o bazilică de impunere cu trei nave lângă zidul de fortăreață nordic al 
lui Drastar-Silistra, reconstruit în mod repetat.
 • O parte a unei coloane a lui Khan Omurtag, expusă la Muzeul Arheologic - Silistra.
 • Locul istoric “Ayazmoto” lângă satul Ruyno, mun. Dulovo. Acolo se află o cetate 
medievală bulgară din secolele IX-XI, păzind vechiul drum strategic dintre capitalele Pliska și 
Veliki Preslav și Dunărea. Site-ul este, de asemenea, asociat cu reședința sfântului musulman 
Demir Baba (tatăl de fier) la mijlocul secolului al XVI-lea.
 • Biserica staroobryadcheska rusă “Pokrov Bogorodichen” în satul Tataritsa, mun. 
Silistra. Staroobryadtsi-nekrasovtsi ruși s-au stabilit în nordul Dobrogei la mijlocul secolului 
al XVIII-lea. La mijlocul secolului al XIX-lea descendenții lor s-au stabilit în satul Tataritsa, 
cartier al Aydemir. Biserica a fost construită în anii ‘80 ai secolului al XIX-lea ca un templu 
boltit impresionant.
 • La sud-est de orașul Silistra, pe albia râului Suha, la sud de satul Golesh începe o 
colonie de șapte mănăstiri din roci cu multe biserici, cripte, celule și capele, care se găsesc 
în pustie. Ele si-au păstrat interiorul său original și exterior său din antichitatea târzie (IV-VI 
sec). Până în prezent, acestea sunt cele mai timpurii mănăstiri din ținuturile bulgare.
 • Cetatea medievală „Kartal Kale“ (Orlova krepost), construită în secolul al XVIII-lea 
lângă satul Ruyno, mun. Dulovo. Aceasta este a doua fortareață din apropierea satului Ruyno, 
situată la aproximativ 4 km de “Ayazmoto” intr-un loc inaccesibil într-un loc uscat, pe ruinele 
unei mici asezări tracice și pe fortificația din antichitatea târzie.
 • Cetatea medievală din zona “Tashlî Mahle” din satul Okorsh, mun. Dulovo.
 • Biserica Apostolică Armeană “Surp Astvadzadzin” (Sfânta Fecioară Maria) din Silistra 
- cel mai vechi templu armean din Bulgaria (construit în anul 1620).
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 • Fortul turcesc “Abdul Medjidi” (Medjidi Tabia). Este situat la sud de orașul Silistra. 
Acesta este cel mai păstrat dintre cele șase puncte ale sistemului de fortificații de pe granița 
nordică a Imperiului Otoman, construit între 1841 și 1853 de un proiect al unui inginer militar 
german, von Moltke.
 • Moscheea Kurshumlu - un monument al culturii locale, situat în centrul orașului 
Silistra.
 • Mormântul  rabinului evreiesc Eliezer Papo, unul dintre cei 12 rabinii evreiești cei 
mai onorați, care a murit în 1829 în orașul Silistra, a ajutat populația locală pentru a lupta 
impotriva epidemiei de holeră. În  anul 2003 pe malul râului Dunăre, unde se presupune că 
a fost mormântul lui, este construit un complex memoerial religios în onoarea lui, care este 
inclus în programele multor operatori turistici străini și   este vizitat de pelerini din întreaga 
lume.
 • Fântâna istorică în apropierea satului Kaynardja, asociată cu semnarea tratatului de 
pace din Kyuchuk- Kaynardja în 1774, prin care se termină Primul război lui Ekaterina între 
Rusia și Turcia. Fântâna a fost construită în anul 1892. A fost declarată monument cultural.
 • Mănăstiri: “Pokrov Bogorodichen” lângă satul Aydemir (cea mai nouă mănăstire din 
eparhia lui Dorostol - 1996); mănăstirea din satul Kamentsi, mun. Kaynardja, vizitat în mod 
tradițional; mănăstirile medievale din roci din apropierea satului Varbino, mun. Dulovo.
 • Biserici: „Sfânta Treime“ în orașul Alfatar - cel mai vechi templu creștin din regiunea 
Silistra, reprezentând o bazilică cu trei nave din  anul 1846, cu o bogată decorare de icoane 
și sculpturi efectuate de maeștrii școlii din Tryavna; „Sf. Dimitrie“ (1847) în satul Kalipetrovo. 
Cele două temple au fost construite de maeștrii bulgari care au construit și cetatea “Medjidi 
Tabia” din Silistra.
 Casa dobrogeană din Alfatar cu expoziție etnografică restaurată, deschisă în anul 1984.
 • Rezervația arhitecturală “Ribarska Mahala” din orașul Tutrakan, pe malul Dunării, 
cu un sat de pescari atrăgător cu un fond autentic de clădiri și cu atmosfera fostului mod de 
existență al Tutrakanului - pescuit. Rezervația are o valoare culturală și turistică ridicată.
 • Rezervația arhitecturală și arheologică “Durostorum - Drastar - Silistra”, situată în 
centrul orașului Silistra, precum și Parcul dunărean.
 • Memorialul „Cimitirul Militar“ - 1916“ - cel mai mare cimitir militar al razboaielor 
pentru unitate națională, construit într-unul din forturile ale fortăreței inexpugnabile române. 
Memorialul este situat la 10 km de Tutrakan pe o suprafață de 24 de decari lângă satul 
Shumentsi. Aici se află oasele a 8000 de soldați - bulgari, români, germani și turci implicați în 
lupta pentru cetatea Tutrakan în anul 1916.
 • Adunarea de coruri din țările de-a lungul Dunării - unic în Europa, a avut loc pentru 
prima dată în 1910.
 • Festivalul de cântece vechi urbane, la care participă grupuri din diferite orașe din 
Bulgaria.
 • Sărbătoarea kukerilor în satul Kalipetrovo, care a devenit un festival național.
 • În ultimii 13 ani, Festivalul Internațional de Dans pentru Copii “Pacea de mâine 
începe cu prietenia de azi” este ținut invariabil la Silistra. În fiecare an, peste 300 de copii 
din peste 30 de țări, de pe 4 continente, vizitează Silistra.
 • Festivalul Internațional de Păpuși “Yan Bibiyan” este organizat anual ca Laborator 
Internațional de Teatru. Practicile inovatoare din ediția laboratorului în 2003, laboratorul de 
teatru mic și Performanța finală experimentală, stimulează munca de teatru de creație între 
actorii din diferite teatre de păpuși din Europa și altele.

 Resursele regiunii Ruse pentru turism cultural

 Turismul ocupă un loc important în politica de dezvoltare municipală. În Programul 
de guvernare 2011-2015 al districtului Ruse, turismul este formulat ca una dintre cele trei 
priorități de dezvoltare. Teritoriul regiunii Ruse a fost locuită încă din cele mai vechi timpuri 
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și de-a lungul secolelor și-a păstrat comorile culturale și artefactele din diferite epoci. În 
districtul Ruse mai mult de 260 de clădiri sunt monumente culturale. Prin mai mult de 20 
de clădiri, Ruse face parte din inițiativa internațională “Semn de patrimoniu european” - un 
proces comun al Parlamentului European și al Consiliului Europei. Printre resursele culturale 
semnificative din regiune se numără:
 • Un loc special pentru explorarea și expunerea bogatului patrimoniu istoric al zonei 
este Muzeul regional de istorie Ruse. A fost fondat în anul 1904. La baza lui se află colecțiile 
arheologice ale lui Karel și Hermanngild Shkorpil și cele ale naturalistului Vasil Kovachev.
 • În timpul epocii romane de-a lungul Dunării, romanii au construit Limesul Dunării -  
un sistem de fortărețe care păzeau granița imperiului  de barbari. O parte din limesul 
dunărean a fost cetatea  Sexaginta Prista, care este situată în partea de nord-vest a orașului 
Ruse, pe un deal de lângă Dunăre. Numele cetății este în mod tradițional tradus ca “Portul 
celor 60 de nave”.
 • La distanța de jumătate de kilometru la est de satul Babovo, municipalitatea Slivo 
pole, este un mausoleu -mormânt roman. Este o instalație complexă în centrul geometric al 
movilei cu o înălțime  de 7 m și un diametru la bază de 41 m. Situat în apropierea orașului 
roman Apiariya, mormântul - unul dintre cele mai mari din ținuturile bulgare de astăzi, 
probabil a aparținut unui cetățean proeminent de origine tracă și membrii  familiei sale.
 • Manastirea Bassarbovo este una dintre atracțiile unice din zona, pentru că este  singura 
mănăstire din roci activă din Bulgaria. Mănăstirea este situată în valea râului Rusenski Lom  la 10 
km de Ruse. Mănăstirea datează din perioada celui de al doilea Regat Bulgar (sec. XII-XIV ), dar 
datele cele mai devreme datează în registrele fiscale otomane din secolul al XVI-lea.
 • Templul ‚Maicii Domnului“ din secolul al XIV-lea, cunoscută sub denumirea de 
Biserica, este unul dintre siturile patrimoniului mondial UNESCO. Începutul complexului a 
fost pus probabil în secolul al XII-lea, iar în apogeul său avea 41 de temple de rocă și un 
total de aproximativ 102 de camere. O serie de artefacte mărturisesc că mănăstirea era 
sub patronajul regilor bulgari. Bisericile de stânci din apropierea lui Ivanovo sunt cunoscute 
mai presus de toate ca un exemplu de artă medievală ortodoxă. În diferite încăperi ale  
complexului frescele  arată un stil, inerent în diferite perioade de pictura ortodoxă.
 • Un alt loc important este Rezervația arheologică “Orașul medieval Cherven”. Este 
situat la 30 km de Ruse, printre malurile stancoase ale raului Cherni Lom. Primii tracii au 
stabilit situl în secolele XII-VI î.Hr. Puternica cetate a fost, probabil, ridicată in timpul 
domniei împăratului bizantin Iustinian I în secolul al șaselea. Cherven a fost una dintre cele 
mai importante cetăți din istoria celui de-al doilea regat bulgar.
 • Cea mai mare și cea mai importantă parte a patrimoniului cultural al municipiului 
Borovo este  comoara tracă de argint de la Borovo, descoperită în anul 1974, formată din 
cinci vase de argint –acoperite cu aur, cu imagini de animale  și imagini umane - trei ritoane, 
ulcior și castron. A fost datată în al doilea trimestru - mijlocul secolului IV î.Hr., adică, timpul 
regelui odris Kotis I.
 • Podul lui „Kolyu Ficheto“, un simbol al orașului Byala. Podul peste Yantra, construit 
de Kolyo Ficheto în 1865-1867 este o realizare remarcabilă a construcției de inginerie și 
arhitectură din perioada Renașterii în Bulgaria. Acesta este situat la un kilometru de orașul 
Byala, pe drumul dintre Ruse și Plevna.
 • Turnul cu ceas al orasului din 1906 până astăzi servește ca ceasul orașului Byala. 
Mecanismul este o producție elvețiană și până în prezent măsoară timpul fără o revizie 
majoră. Proiectat pentru a fi turnul clopotnita al bisericii din Belene, turnul a fost construit în 
1872 cu banii dați de esnaful lui Belene.
 • Catedrala „Sfânta Treime“ din Ruse a fost construită în anul 1632. Biserica a fost 
îngropată în pământ, deoarece în timpul dominației otomane bisericile nu aveau voie să fie 
mai înalte decât moscheile. Din secolul al XVII-lea este biserică de catedrală a eparhiei Ruse.
 • Biserica armeană “Surp Astvadzadzin” (Fecioara Maria) a fost construită în secolul al 
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XVII-lea și este cea mai veche biserică armeană din Bulgaria. Este o mărturie a vieții urbane 
vechi de secole în Ruse.
 • Casa-muzeu „Zahari Stoyanov“ prezintă expoziții pentru Renașterea bulgară, 
pentru  luptele pentru eliberare națională și cele pentru educație și cele bisericești  în 
regiunii Ruse,  pentru familia Obretenovi - familia lui Baba Tonka, precum și pentru  viața și 
munca cronicarului Revoltei din aprilie Zahari Stoyanov.
 • Muzeul „Viața urbană lui Ruse“, cunoscut sub numele de Casa Caliopei, ocupă o 
clădire construită în anul 1864. Ea a găzduit consulatul Prusiei. Potrivit legendei, casa a 
fost donată frumoasei Caliope (Katerina Kalish), soția consulului prusac Morris Kalish, de la 
managerul vilaet-ului Dunării Midhat Pasha, îndrăgostit de ea.
 • Panteonul oamenilor Renașterii Naționale a fost deschis în 1978 cu ocazia celebrării 
de o sută de ani de la eliberarea Bulgariei de sub dominația otomană. Aici sunt îngropați 39 
de bulgari proeminenți, inclusiv Lyuben Karavelov, Zahari Stoyanov, Stefan Karadja, Panayot 
Hitov, Baba Tonka, Nicola Obretenov, Panayot Volov, Angel Kanchev și alții. Sunt onorați 453 
de persoane - participanții în detașamentul lui Botev.
 • Leventa este un deal situat la sud de Ruse, cunoscut și ca Sarâbair. Aici este situat 
singurul fort păstrat din timpul dominației otomane din regiune - „Levent tabiya“. Este o 
fortificație de piatră (cetate - fort) al cetății  otomane din Ruse din secolul al XIX-lea, care 
adăpostea 3.000 de oameni de garnizoană.
 • Kyunt Kapu este singura poartă conservată din zidul cetatii vechiului oraș Ruse. 
Kyunt Capu se traduce literal ca „ ușa cu tubul“ pentru că pe lângă ea trecea o conductă 
(kyunt), care fîcea parte din sistemul de alimentare cu apă a orașului.
 • Biserica Catolică “ Sf. Pavel al Crucii“. Prima piatră a bisericii a fost pusă în 1890. 
În ciuda eforturilor depuse de episcopul Ippolito Agosto, fobdurile colectate  (în principal, 
din străinătate) au ajuns doar pentru ridicarea zidurilor templului de 1 metru deasupra 
solului. Templul este un exemplu rar de arhitectură gotică (caramida neogotică) din 
Bulgaria.
 • „Casa Canetti“, legată de viața lui Elias Canetti, născut în Ruse  - purtător al 
Premiului Nobel pentru Literatură. În această casă  la începutul  secolului al XX-lea s-a 
găzduit magazinul bunicului său, descris în cartea „Limba salvată“.
 • Expozitia Muzeului „Viața urbană lui Ruse“ prezintă rolul orașului Ruse ca o poartă 
către Europa și introducerea culturii urbane europene în Bulgaria la sfârșitul secolului al 
XIX-lea și la începutul secolului XX. Aici se poate vedea și primul pian mare, importat în 
Bulgaria din Viena .
 • Festivalul internațional “Zilele muzicale lui Martie” - unul dintre cele mai vechi și 
mai importante forumuri muzicale din Bulgaria. Festivalul prezintă cele mai bune piese din 
clasica muzicală mondială și europeană, precum și o serie de modele din muzica  secolului 
XX. Festivalul este membru al Asociației Europene a Festivalurilor (EAF).
 • Sărbătoarea folclorică “ Gâdulka de aur” - Festivalul prezintă formații și interpreți 
pentru folclorul original și prelucrat din Ruse, din țară și străinătate. Se desfățoară anual pe 
scene deschise lângă cabana „Prista“.
 • Simpozionul internațional de artă contemporană „Via Lomea” a fost lansat în 
anul 2000 sub numele de “Ecoart”. Scopul este de a crea lucrări contemporane (instalații, 
materiale plastice, compoziții audio-vizuale etc.) tematic legate de echilibrul ecologic 
într-unul dintre cele mai frumoase parcuri naturale din Bulgaria - Parcul Natural „Rusenski 
Lom“.
 • Întâlnirea națională de jazz este unul dintre cele mai vechi și mai renumite 
festivaluri din Bulgaria, care adună la Ruse elita scenei de jazz din Bulgaria. Se desfășoară 
anual în noiembrie și altele.
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 6.3. Resursele regiunii Constanța pentru turism cultural: prezentare generală 

 Principalele resurse pentru turismul cultural în Constanța, ca regiune turistică, sunt 
identificate după cum urmează:
 • Muzeul național de istorie și arheologie (Constanța) a fost fondat în 1878 la 
inițiativa prefectului Remus Opreanu și include numeroase exponate din tezaurul arheologic 
al Constanței, rămâșițe ale istoriei antice și medievale, descoperite în regiunea Dobrogei, 
precum și elemente ale istoriei contemporane. În cadrul acestui muzeu sunt organizate și 
expoziții tematice (permanente și temporare).
 • Complexul de muzee “Histria” (Istria). Complexul a fost fondat in 1920 și include 
muzeul „Histria“ și ruinele cetății greco-romane: Poarta mare și Poarta mică ale fortăreței 
romane târzii, Piața Mare a cetății romane târzii, băile romane, Turnul mare, Bazilica 
episcopială, Bazilica cu pilaștrii, Bazilica Rhemaxos, Domus, Sfânta Zona si altele.
 • Complexul muzeal „Tropaeum Traiani“ (Adamclisi) include, în principal: Muzeul 
Arheologic, înființat în 1910, monumentul triumfal „Tropaeum Traiani“, construit în timpul 
împăratului Traian după victoria romanilor asupra  dacilor și cetatea „Tropaeum Traiani“, 
ambele din sec. II d. Hr. Ansamblul cuprinde: basilica, zidurile cetății,  turnul roman,  altarul 
roman, necropola.
 • Muzeul „Karsium“ din Hârșova a fost fondat de Vasile Kotovu la începutul secolului 
al 20-lea. Muzeul cuprinde o valoroasă colecție de fragmente de ghiveci, înscrisuri, pietre, 
monede și altele. Orașul roman Karsium a fost construit in timpul împăratului Traian peste 
ruinele fostei fortărețe ale geților 
 • Muzeul de istorie si arheologie Kalatis (Mangalia) include o multitudine de fragmente 
arhitecturale (coloane, capitale, arhitri, metope, cornise cu caneluri etc.), vase din ceramică 
(amforice, hidruri, kantharos, lekitos), lămpi, apeducte, statui de tip Tanagra, sticlărie, 
stele funerare, semne, imagini de zeități, ornamente, bijuterii, monede, obiecte din metal 
și altele. În cadrul acestui muzeu vizitatorii pot vedea celebrul mormânt cu papirus datând 
din secolul IV î.Hr.., cercetat în 1959, restaurat și conservat în expoziția de bază a muzeului. 
Mormântul a fost acoperit cu trei pietre și a fost găsit un papirus grecesc. Papirusul este cel 
mai vechi document din țara noastră.
 • Muzeul „Aksiopolis“ (Cerna Vodă). Deschis în 2006, muzeul are profil arheologic, 
și anume: arheologie preistorică, arheologie daco-romană și istorie. Colecția cuprinde 
obiecte din arheologia preistorică  romană locale și regionale, lucrări decorative din sec. 19, 
monumente și personalități care caracterizează istoria și imaginea orașului.
 • Muzeul de Arte (Constanța) este un loc important pentru a stoca, valorifica și studia 
artei românești. Expoziția permanentă oferă o prezentare a secolului artei naționale, mai ales 
a artei Dobrogei. Aceasta include două secțiuni din oraș și județ: Muzeul de sculptură „Ion 
Jalea“ din Constanța și   Muzeul de Artă  „Dinu și Vintila Sevasta“ din Topalu.
 • Muzeul de sculptură „Ion Jalea“ din Constanța a fost înființat în anul 1968, cu 108 de 
lucrări ,donate de artistul Ion Jalea. Aceste lucrări sunt realizate din piatră, marmură, bronz 
și ipsos.
 • Muzeul de artă „Dinu și Vintila Sevasta“ din Topalu,  unic în provincia  țării, are 
mai mult de 200 de opere de artă, create de unii dintre cei mai mari pictori și sculptori 
din România. Situat în satul Topalu din judetul Constanța, în muzeu se află casa paternă 
a  doctorului  Gheorghe Vintilia care a fondat acest muzeu în 1961. Colecţia muzeului este 
prezentată în treisprezece camere. Mai mult de 200 de opere de artă, opere de marii artiști 
ai secolului 19 și 20 pot fi văzute: Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu, Octav Bancila, Nikolai 
Grigorescu, Ștefan Lucian, Gheorghe Petrașcu, Nicolae Toniță, Alexandru Cicurencu, Dimitrie 
Pacirea, Teodor Aman, Nicolae Toniță, Corneliu Baba, Nicolae Dărascu.
 • Muzeul de artă populară (Constanța) ilustrează prin structurile sale unitatea 
culturii tradiționale din Dobrogea cu cea a altor provincii istorice. Peste 16 000 de artefacte 
etnografice din întreaga țară sunt incluse în colecțiile muzeului. Expozițiile sunt grupate pe 
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genuri de creație artistică populară și includ: icoane din ceramică, lemn și sticlă, metal, 
costume populare, țesături, textile, ornamente.
 • Complexul muzeal de științe naturale (Constanța). Complexul muzeal de științe 
naturale și-a început activitatea în 1958 odată cu punerea în funcțiune a Aquarium-ului din 
Constanța. Mai târziu, odată cu acvariul, a fost construit și planetariul  în 1969, în 1971 
observatorul astronomic și muzeul maritim, iar în 1972 Delfinariul. În 1973 toate aceste 
obiecte au fost îmbinate într-un singur muzeu. La aceste muzee au fost adăugate microdelta 
și crescătoria de păsări de cântat și decorative. Muzeul are sturioni de aproximativ 15 de ani,  
faună oceanică (crustacee, moluște, pești), minerale cristaline, moară de vânt dobrogeană 
(comuna Jurilovca) și altele. Delfinariul prezintă lumea cetaceelor care trăiesc în diferite 
mări. La amfiteatrul cu piscină se organizează demonstrații cu delfini din specia Phocaena 
relicta și Delphinus delphis ponticus și cu foci din Atlanticul de Sud.
 • Muzeul Marinei Române (Constanța). Cele mai importante colecții expuse în 
muzeu sunt: amfore și ceramică veche, arme reci și de foc, submarine, medalii, uniforme, 
echipamente de transmisie, motoare navale, ancore și elice, modele de nave, nave originale 
și fragmente din rămășițe, steaguri, instrumente de navigație, numismatică, tablouri, 
documente și fotografii cu aspecte nautice, cărți vechi, presă navală și altele.
 • Muzeul Dunării de Jos (Călărași) a fost deschis în 1950 și este un muzeu arheologic. 
Colecția include mai mult de 500 de artefacte din regiune, constând din picturi, sculpturi, 
grafică și artă decorativă.
 • Muzeul Arheologic din Gumelnița (Oltenița). Civilizația gumelnică este o civilizație 
preistorică din neolitic, situată în partea de sud a României și nordul Bulgariei. Muzeul a fost 
fondat în 1957 cu o donație de 902 de elemente arheologice.
 • Cetatea Kapidava. Cetatea romană datează din secolul al IV-lea î.Hr. Cetatea a fost 
construită în timpul domniei împăratului Traian, în cadrul măsurilor de întărire a frontierei 
romane.
 • Cetatea Giurgiu. Ruinele cetății sunt o mărturie a trecutului turbulent care a avut 
acest loc, situat la punctul de convergență dintre Imperiul Bizantin și Imperiul Otoman. 
Acesta este primul punct defensiv al Valahiei, care a supraviețuit peste 20 de asedii. Cetatea 
a fost condusă de romani, bizantini și a fost sub dominația otomană timp de 400 de ani. Deși 
documentată în 1386, se crede că a fost construită pe ruinele unui fort mai veche, deci există 
ruine care datează din antichitate.
 • Biserica fostei Mănăstiri Negoești (județul Călărași) a fost construită în secolul al 
XVII-lea, cu donatori voievodul Matei Basarab și soția sa Elena.
 • Cetatea bizantină Vicina (județul Călărași). Ruinele cetății Vicina din Păcuiului Soare 
sunt al doilea cel mai mare obiect din țară după Sarmizegetusa
 • Cetatea Sacidava (Aliman). Pe teritoriul comunei sunt două  forturi cu ziduri de 
piatră și un canal de siguranță – unul din forturi în forma unui dreptunghi (150 x 80 m), a fost 
adăugat mai târziu încă unul cu aceeași formă (70 x 40 metri), în care au fost găsite monede 
din secolele  al 2-lea și  până la al 4-lea, fragmente ceramice, fresce, inscripții, reliefuri care 
il ilustrează Mercur, pietre de morărit, etc.
 • Cetatea Ulmetum (Pantelimon). Ruinele lagărului „Ulmetum“ au fost descoperite 
de Vasile Parvan în prima sa campanie arheologică în 1911 și includ inscripții și statui ale 
dominației romane.
 • Complexul de stănci din Basarab - Murfatlar. A fost descoperit  în anul 1957, 
ca urmare a lucrurilor de extindere  a suprafeței pentru extracția de cretă. Potrivit 
cercetătorilor, acest complex a găzduit prima biserică și primele chilii din România. Bisericile 
și galeriile săpate în dealul Basarab -Murfatlar, sunt situate pe versantul nord-vestic al 
dealului Tibișir, la câteva zeci de metri de canalul Dunăre și Marea Neagră și lângă marele 
arbore de piatră . Se presupune că utilizarea inițială a complexului Basarab -Murfatlar 
este strâns legată de existența acestui arbore de piatră, pentru  multe dintre fragmentele 

50



conservate ale arborelui sunt realizate din cretă, ale cărei origini pot fi găsite în cariera 
veche. Site-ul datează din  anul 992, în conformitate cu o inscripție în templul bisericii.
 • Monumentul triumfal (Adamklisi). Tropeaum Traiani este unul dintre cele mai 
importante monumente antice de pe teritoriul României. Ansamblul din care monumentul 
face parte, include altarul funerar,  pe ai cărui pereți sunt înscrise numele a aproximativ 
3800 de soldați romani, probabil uciși în bătălia de la Adamclisi precum și un mausoleu.
 • Statuia lui Ovidiu (Constanța). Opera de artă a celebrului sculptor italian Ettore 
Ferrari este o statuie emblematică pentru oraș și, probabil, cel mai important monument 
din Constanța. Făcută din bronz, statuia, amplasată în Piața Ovidiu, a fost inaugurată în 
anul 1887. Poetul latin Ovidius Publius Naso a cărui existență este profund legată de cea a 
orașului antic Tomis, s-a născut în Roma antică și a fost trimis în exil de împăratul Octavian 
Augustus în anul 8 d. Hr. în „Euxin Pontus“, Constanța de azi. O replică identică a acestui 
monument se află în Sulmona (Italia).
 • Farul genovez (Constanța) este un monument istoric, situat pe un mal stâncos din 
Constanța, în spatele statuii cu bustul lui Mihai Eminescu realizat de Oscar Han. Baza farului 
genovez original datează din anul 1300.
 • Clădirea romană cu mozaic (Constanța) a fost descoperită în timpul lucrărilor de 
construcții realizate în 1959 în Piața Ovidiu. Aceasta este declarată un monument istoric, 
parte a rămășițelor vechiului oraș Tomis. Clădirea a fost construită în perioada romano-
bizantină la sfârșitul secolului al treilea și la începutul secolului al patrulea  î.Hr.
 • Complexul sculptural „Regina Elisabeta“ (Constanța). Complexul sculptural a 
fost construit în anul 1937 de către sculptorul Ion Jalea. La începutul anilor ‘50 regimul 
comunist a decis să elimine statuia și să o înlocuiască cu o altă lucrare a aceluiași artist 
„Trăgător cu arcul odihnindu-se“. După reparația din 2013, complexul sculptural și-a găsit 
locul pe mal lângă cazinou iar opera de artă „Trăgător cu arcul odihnindu-se“ este expusă în 
curtea muzeului „ Ion Jalea”.
 • Complexul de sculptură Mihai Eminescu (Constanța). Complexul de sculptură 
dedicat marelui poet, a fost inaugurat în anul 1934, este de trei metri înălțime și este opera 
sculptorului Oscar Han. Unii experți susțin ideea că personajul feminin sub bustul poetului 
este Caliope, muza muzicii, cântecului, dansului, elocvenței și poeziei epice.
 • Complexul sculptural „Pescari“ (Constanța). În anii ‘60 autoritățile a cerut 
sculptorului Corneliu Virgiliu Medrea, membru-corespondent al Academiei, să creeze un 
complex sculptural pentru a onora activitatea pescarilor. Inițial statuia pescarilor cu plase 
este instalată pe teren, iar mai târziu a fost construită o piscină în jurul ei care a adus 
conceptul de statuie mai aproape de realitate.
 • Monumentul Victoriei (Constanța). Probabil cel mai reprezentativ monument al 
perioadei socialiste este statuia Victoriei. Statuia, inaugurată în anul 1968, este situată în 
partea de sud-vest a parcului central și simbolizează, potrivit artistului, lupta poporului 
român împotriva fascismului. Lucrarea este realizată de sculptorul Boris Caragea.
 • Turnul cu ceas (Giurgiu). Monumentul a fost construit din piatră în secolul al XVIII-
lea, cu o înălțime de 22 m. A fost construit pentru a servi ca un turn de veghe în cazul unui 
atac, dar mai târziu a fost adăugat ceasul.
 • Cazinoul (Constanța) este unul dintre cele mai reprezentative simboluri ale orașului 
și este situat pe coasta stâncoasă. A fost construit între 1908-1910 în stil Art Nouveau, în 
locul unui teren de divertisment, făcut deasupra unei construcții din lemn.
 • Palatul Arhiepiscopal (Constanța) a fost construit în anul 1925. Între 1957 și 
1977 în palat funcționează Muzeul Arheologic. Ulterior a fost mutat în clădirea din Piața 
Ovidiu. Până în 1998, Biblioteca regională a funcționat în clădire. De atunci, palatul a fost 
transformat în reședința Arhiepiscopului  de Tomis.
 • Casa cu lei (Constanța), construită în stilul italian neo-renascentist și cu elemente 
neoclasice, a fost construită de armeanul Dikran Emirzyan pentru familia sa. Clădirea se află 
lângă mal și a fost construită în conformitate cu planurile arhitectului român Ion Berendei 
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între 1895 și 1898, dovada este elementul unificator: prezența leilor. Numele clădirii provine 
din prezența celor patru lei sculptați pe coloanele de susținere ale clădirii.
 • Casa Cananau (Constanța) a fost construită în 1913 și servește drept sediu al Băncii 
Naționale și al Consulatului Republicii Populare Chineze. Clădirea, o adevărată capodoperă, 
aparține astăzi categoriei monumentelor istorice. Are elemente neo-românești, decoruri art 
nouveau și aspect victorian.
 • Casa Alleon (Constanța). Clădirea este caracterizată de un stil eclectic care combină 
elementele stilului victorian și celui gotic de tip venețian. Proectul clădirii a fost realizat de 
arhitectul grec Pelopidas D. Couppa, adus special de Constantinopol în anul 1881.
 • Casa Manicatide (Constanța) a fost construită în anul 1899, în conformitate cu 
planurile arhitectului H.N.Mangoianu, în stil eclectic, cu elemente decorative clasice și poartă 
numele fondatorului: Take Manicatide.
 • Dapyx - Festivalul de jocuri și reconstrucții istorice (Medgidia) include: parada pe 
străzile principale din Medgidia, reprezentând luptători străvechi și medievali, gladiatori, 
legionari români, otomani, hoți și infanteriști daci, soldați germani și soldați din primul război 
mondial, demonstrații de meșteșuguri, concerte și dansuri.
 • Festivalul antic „Tomis“ (Constanța) include: o paradă de reprezentare de soldați 
dacici, scitici și romani, prezentare  de echipamente militare și civile, ateliere vechi, tir cu 
arcul, aruncare de suliță, o demonstrație de meserii și exerciții militare.
 • Manastirea Dervent (Galița) se află într-un vechi loc,  locuit încă din cele mai vechi 
timpuri, în apropierea cetății romane Durostorum (Silistra - Bulgaria) și Păcuiul lui Soare. 
Mănăstirea organizează anual o tabără de creație în domeniul artelor plastice cu participare 
internațională, iar lucrările create de artiști sunt expuse în clădirea mănăstirii sfinte. 
 • Mănăstirea Peștera “Sf. Andrei“ (Ion Corvin) a fost construit în jurul unei peșteri, 
unde tradiția folclorică susține că a trăit și a botezat Sfântul Apostol Andrei.
 • Biserica îngropată (Istria). Biserica Sfântă a fost pe jumătate îngropată și piatra 
necesară pentru clădire a fost adusă din cetatea veche. Construcția este sub forma unei 
cruci în stil oriental și a fost consacrată în anii 1862-1864 în timpul lui pașa Megit, de către 
episcopul grec Dionisie del Calpatos.
 • Manastirea “Sf. Casian“ este dedicat amintirii Sfântului Ioan Casian, născut pe aceste 
meleaguri în jurul anului 360 î.Hr. Mănăstirea este centrul unor situri arheologice parțial 
neexplorate, un ansamblu de peșteri și adăposturi și conexiunea spirituală și apropierea cu 
peștera Sfântului Casian ridică valoarea mănăstirii și o poziționează pe traseele ecumenice 
ale Dobrogei.
 • Mănăstirea Adamclisi a fost înființată în anul 2005, la locul relicvelor a celor cinci 
sfinți care trăiesc în secolul al IV-lea, într-o criptă secretă sub cea mai importantă bazilică a 
cetății Tropaeum Traiani.
 • Biserica „Sfântul Nicolae“ (Giurgiu). Biserica este specială datorită faptului că inițial 
a fost o moschee mohamedană, iar construcția sa nu este cunoscută  de când este. În 1830, 
moscheea (templul) a devenit o biserică ortodoxă când cetatea Giurgiu iese de sub ocupația 
otomană.
 • Mănăstirea Colilia (Colelia) are o istorie ortodoxă relativ scurtă fiind inițial o biserică 
evanghelică construită  pentru germanii care s-au stabilit aici pentru scurt timp. Complet 
distrusă, această biserică a fost restaurată și transformată într-o mănăstire ortodoxă.
 • Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul“ (Lipnița) a fost fondată în 2004 și dedicat primului 
dascăl al Sf. Apostol Andrei.
 • Mănăstirea „Buna Vestire“ (Strunga) a fost înființată în anul 2004. Biserica datează 
de la începutul secolului al 19-lea.
 O listă completă a elementelor de patrimoniu cultural ale Constanței  și teritoriile 
apropiate de această regiune este prezentată în tabelul 1, bazată pe 694 monumente incluse 
în lista monumentelor istorice, disponibilă pe site-ul Ministerului Culturii din România.
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Număr  
de ordine Componentă Denumire

1

Muzee și  
complexe 
muzeale;  

galerii de artă

1. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie (Piața Ovidiu  
nr. 12), Constanța;
2. Muzeul de artă populară (Blvd. Tomis nr. 32 ), Constanța
3. Muzeul Marinei Române (Strada Traian nr. 55 ), Constanța
4. Muzeul “Ion Jalea” (24-26 Arhiepiscopie), Constanța
5. Muzeul Portului Constanța
6. Galeria de artă (str. Ferdinand 39), Constanța
7. Complexul Muzeal pentru Științele Naturii, orașul Con-
stanța; principalele atracții sunt Delfinariul, microrezervația 
de animale, expoziția păsărilor exotice, Muzeul marin, Plane-
tariul și Observatorul astronomic, Acvariul
8. Muzeul de artă, Megidia
9. Muzeul vinului “Dobrogea”, Murfatlar
10. Muzeul de Artă „Dinu și Vintila Sevasta, Topalu
11. Muzeul Arheologic  Histria, Histria
12. Muzeul Arheologic  Calatis, Mangalia
13. Muzeul satului (cu obiecte de artă contemporană:  
sculptură, pictură, grafică), Limanu
14. Muzeul Tropaeum Traiani, Adamclisi

2 Biblioteci  
și teatre

1.  Biblioteca Regională Constanța (str. Arhiepiscopiei nr. 23, 
Constanța
2.  Biblioteca orașului (str. Ferdinand nr. 7bis), Constanța
3.  Biblioteca Britanică (str.Ferdinand nr.7bis) ,Constanța
4.  Teatrul Fantasio (str. Ferdinand nr. 11)Constanța
5.  Teatrul de Papusi Elpis (Strada Karagale 16), Constanța

3 Locuri de cult și 
clădiri religioase

1. Arhiepiscopia Tomisului (str. “Arhiepiscopiei” 23), Constanța
2. Catedrala ortodoxă “Sf. Petru și Pavel” (strada “Arhiepis-
copiei” 25), Constanța
3. Biserica Ortodoxă Greacă a Schimbării Domnului  
(str. „Mircea cel Bătrân“ nr. 36), Constanța
4. Biserica Ortodoxă Bulgară “Sf. Nicola” (str. “G. Șonțu”  
nr. 9), Constanța
5. Bazilica catolică “Sf. Anton” (str. “N. Titulescu” nr. 11), 
Constanța
6. Biserica Armeană - casa parohială (Calatis, nr. 1), Constanța
7. Sinagoga (ruinele sale) (str. “C.A. Rosetti” nr. 2), Constanța
8. Moscheea (strada “Arhiepiscopiei” 27), Constanța
9. Moscheea (Str. Tomis 41)
10. Moscheea “Abdul Megid” Megidia
11. Biserica Sf. Sf. Petru și Pavel Megidia
12. Complexul de Peșteri “Basarab”, Murfatlar
13. Biserica „Fecioara Maria“, Murfatlar
14.  Moscheea cu minaret, Hârșova
15.  Mănăstirea Dervent, Ostrov
16. Mănăstirea și Peștera „Sf. Andrei“, Ion Corvin
17. Manastirea „Sf. Maria“, Techirghiol
18. Mănăstirea”Sf .. Elena de la mare”, Costinești
19. Moscheea Esmahan Sultan, Mangalia
20. Biserica Ortodoxă “Sf. Gheorghi”, Mangalia
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Număr  
de ordine Componentă Denumire

4
Monumente  

și situri  
arheologice

1. Situl arheologic “Orașul antic al Tomisului”,  
orașul Constanța
2. Marea Bazilică, orașul Constanța
3. Mica Bazilică, Constanța
4. Bazilica creștină, Constanța
5. Mozaicul roman, orașul Constanța
6. Amfiteatrul Constanța
7. Casele lui Tomis, Constanța
8. Zidul cetății, Constanța
9. Locuințe, Constanța
10. Apeducte - galerii, orașul Constanța
11. Turnul de apărare, orașul Constanța
12. Thermi, Constanța
13. Mormântul pictat
14. Cetatea Romană, Capidava
15. Satul din Axiopolis (Cerna Voda)
16. Satul în Histria
17. Așezarea romană fortificată din Ulmetum,  
Pantelimon de Jos
18. Ruinele cetății romane Carsium, Hârșova
19. Monumentul triumfal Tropuem Traiani, Adamclisi
20. Așezarea greacă, Albești
21. Cetatea lui Sucidava, Aliman
22.  Așezarea dacică fortificată, Lipnița
23. Cetatea Altinum, Oltina
24. Cetatea Durostorum, Ostrov
25. Ruinele orașului antic grec Calatis, Mangalia
26. Mormântul cu papirus, Mangalia
27. Mormântul domnitorului și movila Documaci, Mangalia
28. Bazilica creștină, Mangalia
29. Așezarea medievală timpurie, Mangalia

5
Statui  

și monumente 
de cultură

1. Statuia poetului latin Ovidiu, Piața Ovidiu, Constanța
2. Bustul istoricului Vasile Pârvan, str. Ferdinand, Constanța
3. Bustul lui Ion Brănescu, Parcul Tomis II, Constanța
4. Statuia arcașului, Fântâna Domino, Constanța
5. Complexul de sculptură, Casino, orașul Constanța
6. Basorelief de sportivi tineri, Sala de sport, Constanța
7. Statuia aruncătorului de disc, Sala de sport,  
orasul Constanța
8. Statuia Faur și nimfă, în fața Teatrului de stat, Constanța
9. Statuia ing. Angel Salgni, Intrarea în port, Constanța
10. Monumentul artei monumentale “Mare și navigație”,  
pe digul din portul Tomis, Constanța
11. Statuia poetului Mihai Eminescu, Casino, Constanța
12. Monumentul eroilor sârbi, Megidia
13. Statuia “Femeia cu harpă”, Megidia

Număr  
de ordine Componentă Denumire

6

Monumente 
și complexuri 
cu arhitectură 

civilă

1. Clădirea cazinoului, Constanța
2. Primăria veche (acum sediul Muzeului de Istorie Națională și Arhe-
ologie), Constanța
3. Cladirea Teatrului Elpis, Constanța
4. Arhiepiscopia, Constanța
5. Hotelul Veche Carol I, Constanța
6. Clădirea fostei primării (sediul actual al Muzeului de Artă), Con-
stanța
7. Sediul armatei (actualmente sediul Muzeului de Istorie Națională și 
Arheologie), Constanța
8. Sediul Tribunalului Regional, Constanța
9. Farul genovez, Constanța
10. Vila Șutu, Constanța
11. Baia turcească, Mangalia
12. Seminar musulman, Mangalia
13. Casa Murad Gali, Mangalia
14. Fântâna de piatră, Oltina
15. Biserica Ortodoxă, Satu Nou
16. Fântâna de piatră, Băneasa

7 Concerte  
și festivaluri

în aer liber, filme, gastronomie Concentrate la nivelul orașului 
Constanța

Tema 7. Produse pentru turism cultural

 În această temă:

 7.1.  Procesul de creare a produselor turistice (după exemplul turismului cultural)

 Formarea și dezvoltarea de noi produse pentru turism cultural  și a celor existente   
este un proces strategic de planificare și management. El prezintă o serie logică de pași; 
oferă o oportunitate de a evalua alternative și se adresează societății și sprijină dezvoltarea 
economică și socio-culturală a acesteia.
 Procesul de planificare a produselor turistice și a produselor pentru turism cultural 
include următoarele faze:
 • Faza I: Misiunea și stabilirea obiectivelor;
 • Faza II: Analiza stocurilor și a resurselor;
 • Faza III: Analiza pieței;
 • Faza IV: Conformitatea dintre piața și conceptul produsului;
 • Faza V: Dezvoltarea produsului turistic;
 • Faza VI: Strategia privind piața;

Tabelul 1. Lista principalelor elemente ale patrimoniului cultural

• Vom prezenta cea mai generală caracteristică a  trei produse de turism 
cultural existente în Bulgaria.
• Vom sublinia oportunitățile de dezvoltare și îmbunătățire a produselor 
turistice culturale.
• Vom formula noi propuneri pentru noi produse de  turism cultural.
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 • Faza VII: Strategia de aplicare a produsului turistic pe piață.

 Faza I: Misiunea și stabilirea obiectivelor. Misiunea oferă claritate și direcție procesului 
de planificare și formează viziunea unui produs turistic. Scopul său este de a atrage atenția 
asupra a ceea ce este important pentru dezvoltarea organizației turistice. De asemenea, 
misiunea definește valorile care trebuie apărate. Mai jos sunt exemple care demonstrează 
legătura dintre misiune și obiectivele exemplului turismului cultural.
 Misiune: asigurarea dezvoltării unui produs durabil al turismului cultural care aduce 
venituri organizației turistice și populației locale.
 Obiectivul 1: Introducerea dezvoltării economice durabile a organizației.
Subobiective:
 • Creșterea veniturilor din partea turiștilor;
 • Atragerea mai multor turiști;
 • Extinderea sezonului turistic.
 Obiectivul 2: Încurajarea participării localnicilor la evenimente culturale și inițiative 
sociale.
 Subobiective:
 • Crearea unui grup public pentru susținerea inițiativelor culturale;
 • Oferirea de oportunități pentru investitorii locali de a sprijini turismul cultural;
 • Promovarea patrimoniului cultural și a patrimoniului cultural din regiune.

 Faza II: Analiza stocurilor și a resurselor. Resursele culturale sunt esențiale pentru 
formarea unui nou produs turistic. Este foarte important să se facă o bază de date și o analiză 
a acestor date înainte de a determina ce potențial de dezvoltare are destinația turistică dată. 
O atenție deosebită ar trebui acordată caracteristicilor unice și zonelor și monumentelor 
culturale de importanță regională sau națională. Ar trebui analizate aspecte importante 
cum ar fi: care sunt resursele care atrag turiștii; sunt ele accesibile?; sunt ele integrate și 
contribuie la păstrarea valorilor culturale?; pot fi utilizate de către persoanele cu handicap 
și așa mai departe. Este util ca resursele sa fie  grupate în funcție de atribute și categorii, 
cum ar fi:. mediul, patrimoniul istoric sau cultural,  recreere în spații deschise, evenimente 
speciale și  altele.
       
 Faza III: Analiza pieței. În această etapă importantă, ar trebui să se realizeze o analiză 
detaliată a pieței pentru a sincroniza piața turistică cu resursele culturale pe care le oferă 
destinația. Există două tipuri de studii pe piață care determină produsul turistic:
 • Studiu primar, inclusiv chestionare și interviuri referitoare la  industria turismului;
 • Studiu secundar, incluzând analiza datelor deja publicate sau analize publicate 
pentru piețele locale și străine.
 Sondajul primar generează date direct de la industria turismului sau de la turiștii 
utilizați pentru a forma produsul turistic. Acest lucru se face prin: observarea informală a  
pieței turismului, interviuri printre membrii industriei turismului (angrosiști, operatori de 
turism și obiecte turistice locale, cum ar fi hoteluri, stațiuni, ghizi, operatori de turism de 
aventură, ONG-uri, etc., precum și chestionare date vizitatorilor din regiune care reprezintă 
piața ecoturismului.
 Studiul secundar reprezintă articole literare și rezultate din chestionare care au 
fost deja făcute de alte persoane. La nivel regional, acest tip de sondaj poate include: 
chestionare completate de turiști, studii de piață prin reviste de turism, de agenții naționale 
și regionale de planificare a dezvoltării turismului, asociații turistice, oficii de turism 
municipale și altele.

 Faza IV: Conformitatea dintre piață și conceptul de produs. Aceasta este o tehnică 
folosită adesea pentru a sincroniza resursele și piețele identificate și potențiale. Rezultatele 
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vor permite organizațiilor turistice din domeniul turismului cultural să determine care este 
prezența turistică. Aceasta, la rândul său, va răspunde la întrebarea dacă sunt necesare 
infrastructuri și servicii suplimentare. În acest stadiu, sunt determinate și produsele 
competitive pe piața. Pe această temă, în funcție de locație, produsele concurente și 
destinațiile pot fi în regiuni învecinate sau în altă țară. Este important să se știe că operatorii 
de turism din zonele învecinate pot să coopereze și să contribuie la dezvoltarea unui pachet 
turistic cuprinzător de oferit turiștilor. Această particularitate este extrem de importantă 
pentru formarea și realizarea produselor turistice culturale în regiunea transfrontalieră 
Dobrich-Constanța.
 Analiza concurenței poate fi efectuată în conformitate cu următoarele criterii, de 
exemplu:
 Concurent A:
 • Componentele produsului;
 • Caracteristici competitive și atractivitate;
 • Originea și dimensiunea pieței;
 • Structura prețului;
 • Abordarea de marketing și altele.

 Faza V: Dezvoltarea produsului turistic. Această fază este extrem de importantă pentru 
a se crea un produs turistic profesionist care poate fi ușor promovat ulterior. Crearea de 
produse turistice pentru turismul cultural urmează de obicei următoarele patru etape:
 • Pregătirea traseului zilnic;
 • Furnizarea tuturor serviciilor și furnizorilor pe această rută;
 • Dezvoltarea structurii prețurilor;
 • Crearea de parteneriate cu operatorii de turism și angrosiști.
 Procedeul de mai sus arată foarte schematic modul în care se dezvoltă un pachet 
turistic tipic, cum se identifică figurile turistice care oferă servicii (furnizori turistici) și modul 
de determinare a prețului.

 Faza VI: Strategia de piață. Strategia de piață sau așa-numita strategie de marketing 
implică un proces de elaborare a unui plan de piață care vizează vânzarea produselor turistice 
ale organizației. Strategia de marketing ar trebui să fie în conformitate cu caracteristicile 
turiștilor din domeniul turismului cultural și al turismului cultural în general, de exemplu:
 • Grupuri mici;
 • Include activități care nu sunt de obicei “consumatoare”;
 • Turiștii au o înaltă cultură educațională;
 • Turismul cultural ar trebui să integreze serviciile populației și afacerilor locale;
 • Colaborează în cea mai mare parte cu rezidenții locali și cu administrația locală,
 Strategia de marketing ar trebui să răspundă la următoarele întrebări mai importante:
 • Organizația a inclus oamenii locali în dezvoltarea turismului, astfel încât să poată 
beneficia și ei de acesta?
 • Organizația a informat turiștii înainte de a vizita destinația și de a avea contact cu 
cultura populației locale?
 • Produsele turistice au un scop educațional etc.?
 În domeniul turismului cultural, marketingul poate fi adesea o provocare, deoarece 
aceste forme alternative includ operatori turistici foarte mici, care,  acționând singuri, nu 
au resursele necesare pentru o piață turistică de nivel național sau internațional. Pe de altă 
parte, operatorii de turism cultural pot fi poziționați în locații relativ îndepărtate, unde nu au 
acces rapid și ușor la abilitățile și resursele de marketing necesare.
 Vizitatorii trebuie să aibă așteptări realiste, trebuie să fie toleranți și legați de 
experiența turistică. Prin urmare, iubitorii - turiști ar trebui să fie ajutați să aleagă un produs 
care să răspundă nevoilor, intereselor, hobby-urilor lor. În turismul cultural, marketingul 
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responsabil trebuie să informeze potențialii vizitatori despre diferitele tipuri de activități și 
servicii disponibile și relevante pentru un anumit teritoriu.
 Pe scurt, unele dintre cele mai importante instrumente pentru succesul turismului 
cultural sunt dezvoltarea de produse, marketingul și publicitatea. Aceste activități ar trebui 
să se desfășoare în comun de toate părțile interesate, utilizând metodele cele mai moderne. 
Printre principalele beneficii ale strategiilor de succes în domeniul turismului cultural se 
numără:
 • Dezvoltarea economică a regiunii;
 • Stimularea turismului durabil;
 • Extinderea sezonului turistic;
 • Îmbunătățirea calității vieții, crearea unui sentiment de mândrie și consolidarea 
coeziunii sociale în comunitățile locale etc.
 Competențe și cunoștințe în domeniul turismului cultural
 Evenimentele culturale facilitează cunoașterea patrimoniului cultural unic și a 
obiceiurilor tradiționale. Unul dintre cele mai importante elemente care contribuie la 
realizarea unui eveniment cultural de succes este afirmarea loialității participanților. 
Literatura specializată conține numeroase cercetări privind factorii care pot determina 
impactul loialității participanților asupra evenimentelor și festivalurilor culturale. Acestea 
se referă în principal la: autenticitatea, calitatea evenimentului cultural, valoarea acestuia, 
satisfacția și încrederea acumulate ca urmare a participării la evenimentul cultural dat.
 Autenticitatea. Evenimentele sunt percepute de turiști ca autentice dacă sunt 
organizate de comunitățile locale, în funcție de obiceiurile și tradițiile zonei. Autentificarea 
este un factor- cheie care contribuie  la succesul festivalului cultural sau evenimentului 
cultural (Brida, J. G., Disegna, M., & Osti, L., 2013, pp. 266-285). De asemenea, s-a observat 
că majoritatea turiștilor care participă la evenimente culturale pentru a cumpăra produse 
autentice sunt dispuși să plătească o sumă mai mare pentru a le cumpăra. De asemenea, 
autenticitatea percepută de turiști este legată direct de intenția lor de a participa la acest 
eveniment.
 Calitatea produsului turistic este determinată de întregul set de caracteristici ale 
evenimentului organizat (decor, programe de divertisment, diverse activități) și serviciile 
conexe (catering, suveniruri și alte facilități) oferite în timpul evenimentului (Savinovic, A., 
Kim, S., & Long P., 2012, pp. 682-694). Calitatea este un element esențial pentru atingerea 
unui avantaj competitiv. Îmbunătățirea calității serviciilor crește numărul de participanți și  
veniturile primite. Mai mult decât atât, calitatea poate afecta în mod semnificativ încrederea 
turiștilor.
 Valoarea evenimentului are o importanță deosebită, deoarece este un factor important 
care contribuie la creșterea loialității participanților. De aceea, evenimentele culturale ar 
trebui să ofere o mai mare valoare participanților din cauza importanței pe care o percep 
turiștii în experiențele și comportamentele lor (Yoon, Y., S. Lee, 2010, pp. 335-342). Mai mult, 
valoarea percepută de turiști determină nivelul de satisfacție pe care îl simt și influențează 
decizia de a participa la același eveniment în viitor.
 Satisfacția se referă la evaluarea generală făcută de turist cu privire la experiența 
dobândită din prezența unui eveniment. În general, turiștii sunt considerați satisfăcuți în 
cazul în care valoarea experienței este mai mare decât așteptările lor și nu sunt satisfăcuți, 
în cazul în care experiența nu satisface așteptările. În același timp, turiștii ating nivelul 
optim de satisfacție atunci când primesc o valoare mai mare în schimbul unui anumit nivel 
de costuri definit în termeni de bani, timp și efort. Unii autori consideră că procesul de 
evaluare a satisfacției ca urmare a experienței dobândite are atât dimensiune afectivă cât și 
dimensiune cognitivă a comportamentului (Mason, M. C., & Paggiaro, A. 2012, pp. 1329-1336). 
Satisfacția turiștilor este importantă pentru a se asigura succesul festivalului și, având în 
vedere faptul că un client mulțumit este mai puțin probabil să caute un produs de înlocuire.
 Încrederea poate fi definită ca o atitudine pozitivă a unui turist față de un anumit 
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produs sau serviciu. Încrederea reduce grijile clienților în luarea deciziilor și reduce costurile 
de tranzacționare cauzate de cererea și interpretarea informațiilor. În plus, încrederea duce 
la loialitate, deoarece atunci când un client are încredere în un produs, el va continua să îl 
cumpere în viitor și îl va recomanda altora. Încrederea în festivaluri se referă la convingerea 
participanților că evenimentul cultural organizat va oferi produsele și serviciile anunțate.
 Pentru a dezvolta activitățile legate de turism pe baza patrimoniului cultural și istoric, 
antreprenorii trebuie să aibă un set de cunoștințe și abilități specifice, dintre care cele mai 
importante sunt:
 Cunoștințe:
 • cunoașterea elementelor patrimoniului cultural al regiunii (identificarea tuturor 
elementelor patrimoniului cultural, atât celor mai importante cât și a celor care, deși au 
un mare potențial turistic, nu au intrat încă în lanțul turistic); în acest sens, se recomandă 
documentarea elementelor patrimoniului, precum și a vizitelor efective, pentru o cunoaștere 
mai detaliată a siturilor;
această cunoaștere trebuie confirmată de o serie de cunoștințe în geografie și istorie locală;
 • cunoștințe și abilități teoretice în domeniul antreprenoriatului în turism, și anume: 
capacitatea de a identifica modalitățile de proiectare a produsului turistic, ale unor tehnici 
de marketing și a  comportamentului agenților economici;
 • gestionarea cunoștințelor (pentru stabilirea obiectivelor, alocarea resurselor și a 
timpului);
 • cunoștințe de marketing (cunoștințe 4P, tehnici de promovare, strategii de 
marketing, tehnici de segmentare a pieței etc.);
 • cunoștințe psihologice (cunoașterea publicului țintă, tipurile de utilizatori, percepția 
comportamentului consumatorului);
 • cunoașterea legislației (legislația aplicabilă în domeniul turismului);
 • cunoașterea finanțelor și a contabilității (pentru elaborarea de bugete, previziuni 
privind veniturile și cheltuielile etc.).
 • cunoașterea managementului resurselor umane și a relațiilor de muncă.
 Competențe:
 • De management, și anume: prognoză, organizare, coordonare, instruire, control și 
evaluare:
 • în planificarea și organizarea activității: stabilește obiective și alocă resursele și 
termenele pentru atingerea acestora, determină ratele de cazare și prețurile pentru serviciile 
suplimentare oferite, calculează costurile, încheie contracte cu operatorii, elaborează 
materiale informative și promoționale, determină politica rezervării; 
 • în activitatea de coordonare: urmărește realizarea obiectivelor de către personalul 
echipei, alocă sarcinile etc.
 • în formare: motivează personalul să participe la implementarea obiectivelor 
individuale;
 • în activitatea de control al calității: verifică îndeplinirea parametrilor de calitate ai 
serviciilor oferite;
 • un rol reprezentativ în interacțiunea cu părțile interesate implicate în activitățile 
turistice;
 Fundamentale, respectiv:
 • comunicare eficientă, inclusiv cunoașterea unei limbi internaționale;
 • spirit de echipă și capacitate de a lucra într-o echipă;
 • prelucrarea informațiilor pe calculator, tehnici de calcul, pachet de birou.
 De intersecție, respectiv:
 • promovarea imaginii elementelor patrimoniului cultural și istoric (prin dezvoltarea 
site-urilor web, a materialelor informative și a materialelor promoționale, dezvoltarea 
legăturilor cu organizațiile relevante, agențiile de turism etc.);
 • organizarea activităților turistice;
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 • monitorizarea punerii în aplicare a normelor privind sănătatea și siguranța la locul de 
muncă și reacția la urgențe;
 • capacitatea de a dezvolta programe opționale de turism;
 • gestiune financiară.
 Specifice, respectiv:
 • competențe specifice promovării directe a produselor turistice culturale;
 • abilități de negociere la încheierea contractelor;
 • capacitatea de a crea și a asigura cazare, mese și alte activități specifice activităților 
turistice;
 • capacitatea de a  crea și de a asigura un climat favorabil și relaxat pentru turiști;
 • capacitatea de a dezvolta noi produse turistice;
 • capacitatea de a furniza informații de interes turistic;
 • capacitatea de a gestiona reclamațiile clienților, dacă există.
 Tipologia competențelor comune pe care fiecare întreprinzător trebuie să le aibă 
pentru a începe orice activitate cu turismul este prezentată în Figura 4.

 Dificultăți și provocări pentru turismulul cultural

 În prezent, organizațiile pentru turismul cultural se confruntă cu dificultăți cauzate de 
faptul că piața turistică „inspirată cultural“  nu este în creștere la fel de rapid ca numărul de 
proiecte care sunt proiectate pentru ei. Aceasta duce la o concurență sporită între produsele 
turistice pentru aceeași țintă: turiștii culturali.
 Din cauza că consumatorii culturali astăzi sunt  în căutarea unor experiențe unice, 
autentice și satisfăcătoare, creșterea turismului cultural este mult mai probabil să fie 
realizată pe piețele de nișă decât în piața turistică comună, care pare a fi destul de matură 
și extrem de competitivă. Conform cercetatorilor de studiu, viitorul turismului cultural pare 
domenii de specialitate, cum ar fi turismul artistic, arhitectural, culinar, festivaluri și altele. 
(Hjalager, A.M. și Richards, G., 2002). Pentru a gestiona mai bine produsul turismului cultural, 
este important să cunoaștem și să înțelegem nevoile turistului cultural.
 Scopul principal al numeroaselor astfel de destinații turistice este de a menține turiștii 
existenți pe seama costurilor mai mici asociate cu această strategie. Pentru a atrage mai 
multe vizite, este important ca organizatorii să se asigure că turiștii sunt foarte mulțumiți de 
experiența lor (pentru elaborarea de bugete, previziuni privind veniturile și costurile, etc.). 
Mai mult decât atât, acești turiști vor fi în măsură să recomande prietenilor, rudelor și altor 
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potențiali turiști  destinația turistică culturală (Shoemaker, S., & Lewis, R. C., 1999, pp. 345-
370). 
 O experiență turistică de neuitat (MTE), în engleză (memorable tourism experience)  
este definită ca o experiență post-eveniment (Shoemaker, S., & Lewis, RC, 1999, pp. 345-
370). Importanța teoriei MBE se bazează pe capacitatea memoriei de a influența luarea 
deciziilor de către utilizatori. De fapt, memoria este considerată cea mai valoroasă sursă 
de informație atunci când un turist decide să reconsidere o destinație. Există trei motive 
principale care evidențiază importanța experienței anterioare, păstrată în memorie (Hoch, 
SJ, & Deighton, J., 1989, pp. 1-20):
 • motivația de a cumpăra este mare atunci când informațiile derivă din experiența 
anterioară a utilizatorului;
 • consumatorii tind să perceapă experiența trecută ca sursă de informații fiabile și 
valoroase;
 • experiența din trecut are un impact puternic asupra deciziilor viitoare de 
comportament.
 Experiențele turistice de neuitat sunt construite de turiști pe baza propriei evaluări 
a experiențelor subiective. Prin urmare, rolul organizațiilor care gestionează destinațiile 
turistice ar trebui să fie facilitarea dezvoltării destinației culturale, ceea ce va crește 
probabilitatea ca turiștii să își creeze propria categorie - MTE. Prin urmare, este important 
ca organizatorii evenimentelor culturale să înțeleagă cum pot crea o experiență pozitivă și 
memorabilă pentru turiști.

 7.2.  Revizuirea produselor turistice existente

 Această secțiune prezintă produse pentru turismul cultural - unele dintre cele mai 
remarcabile din regiunea transfrontalieră Dobrich-Constanța.

 Complexul-parc cultural „Palatul”
 Primul produs, complexul-parc Palatul, se află la aproximativ 2 km sud-vest de centrul 
orașului Balchik, regiunea Dobrich. Este un complex de vile și alte clădiri situate pe coasta 
Mării Negre. Ceea ce impresionează în Palat sunt diferitele teme religioase, compoziția 
arhitecturală, personajele mitologice. Printre ei este moscheea decorativă cu un minaret, 
crucile cu înscrisuri în limbă slavonă bisericească puse în multe locuri  - aduse din cimitirelor 
mănăstirilor din Moldova.  De asemenea o capelă bizantină ortodoxă, coloane și  curte în 
stil maur, frumoase creaturi mitologice pe fântâni. Tronul de marmură elenistic a fost adus 
chiar de la Florența, „coexistând“ cu reliefuri păgâne, pietre funerare musulmane cu turbane 
sculptate din piatră, borcane de lut imense din Maroc.
 Această combinație ciudată se datorează învățăturii persanului Bahaulla, la care Maria 
era închinător.
 Trecând între frumoase porti din fier forjat,  labirinte de căi navigabile și oglinzi de 
apă, acolo poți simți de ce Regina a simțit o astfel de fior către Cuibul liniștit. Vom merge 
prin grădina Ghetsimani / partea de est a parcului / sau prin grădina lui Allah / unde acum 
sunt cactușii / sau Grădina nouă plângătoare cu salcie plângătoare, vișine și cedru. Nu uitați 
să treceți prin Podul Suspensiilor sau să stați sub magnolia cea mai mare de pe peninsula 
balcanică. Acest miros nu se poate compara cu nimic. Aici veți vedea nymphaeum (baie 
romană) și cascade frumoase. Labirinturi din locuri misterioase și frumoase.
 În jurul palatului din Balchik se află și grădină botanică universitară, creată în 1955, 
care a fuzionat cu istoria Palatului. Aici se găsesc aproximativ 370 de specii de plante 
etichetate - arbori și arbuști. Se spune că în anii 1930, Regina Maria a României, a primit 
cadou o pereche de sigilii. Inițial, locuind într-o zonă închisă de pe coasta Balchik-ului, ea a 
decis în curând să le elibereze, se presupune că s-au adaptat și au creat generații, locuind în 
peșterile subacvatice din Tyulenovo.

66

Fig. 4. Tipologia competențelor pentru dezvoltarea activităților turistice
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 Ansamblul de vile în reședința de vară a Reginei a fost proiectat de arhitecții 
italieni Amerigo și Augustino, iar construcția se realizează între anii 1924-1934. În anii 
de ocupație în Balchik cumpăra multe locuri aristocrați și intelectuali români, printre 
care celebrul pictor Cecilia Cuțescu- Stork. După recuperarea sudului Dobrogei, în 1940, 
palatul cade în limitele Bulgariei și în jurul lui academicianul Yordanov construiește  
Grădina Botanică pe o suprafață de 194 de decari. Complexul este una dintre atracțiile 
principale ale coastei nordice a Mării Negre și este inclus în cele o sută de situri turistice 
naționale.
 Palatul include două elemente principale - un grup de clădiri și o grădină botanică 
cu un parc. Toate cele 46 clădiri, 170 elemente de parc arhitecturale, arheologice și 
istorice și monumente culturale imobile și mobile se află sub conducerea  Institutului 
Cultural de Stat „Centrul Cultural Palatul“, ordonator secundar al creditelor bugetare 
la Ministerul Culturii. Cea mai importantă caracteristică naturală a palatului este apa 
abundentă și clară a izvoarelor „Izvorul alb“ și „Chatal cheshma.“ Ea curgea printr-o vale 
mică și punea în funcțiune roțile de moară ale morilor din zonă.
 Grădina botanică este specializată în dezvoltarea colecțiilor de plante exotice 
tropicale și subtropicale, precum și alte plante unice. Este renumită pentru colecția sa 
de cactuși și suculente de dimensiuni mari, expuse în timpul lunilor calde pe o suprafață 
de aproximativ 1 decar. În 2012, a fost deschisă expoziția permanentă de cactuși și 
suculente, astfel încât iubitorii acestor plante exotice spinoase se pot bucura de culorile 
și frumusețea lor pe tot parcursul anului. Atracția este, de asemenea, grădina cu cactuși 
de iarnă.
 În afară de un colț frumos al Bulgariei și o resursă culturală unică, “Palatul” din 
Balchik este un loc de cercetare și activități științifice, practici studențești, inițiative 
legate de educația ecologică și artă.  

 Kaliakra – o călătorie prin secole 
 Cel de al doilea produs este legat de tradițiile cultural-cognitive ale Capului 
Kaliakra din țara noastră. Cei mai vechi coloniști de pe nas sunt tracii care au apreciat 
locația strategică și resursele naturale ale Kaliakrei. În secolul al IV-lea au creat o mică 
așezare fortificată, care ulterior a devenit un important centru administrativ, religios 
și comercial. I s-a dat numele Tirizis, de către tribul trac care-l locuia - tiris. Puțin mai 
târziu, în secolul al V-lea, Tirizis a fost inclus în sfera Regatului Odrisian.
 După moartea lui Alexandru cel Mare, care a colonizat teritoriile din Tracia, 
Lisimach i-a preluat funcțiile. Potrivit lui Strabo, un geograf și istoric grec antic, Lizimach 
își ascundea bogățiile în peșterile de la poalele lui Tirisis. Localitatea tracică ocupă 
partea cea mai alungită și îngustă a nasului. A fost fortificat de un zid de cetate și de un  
turn mare pătrat. În secolul I, când Imperiul Roman a înghițit și a răscumpărat oarecum 
populația tracică, Tirizis a declinat. Rareori se găsește în scrierile antice cu numele 
Tiristis și Trisa.
 Urmează o perioadă de invazie barbară. Imperiul Roman pierde meleagurile la nord 
de Dunăre, ceea ce la rândul său transformă toată Dobrogea de astăzi în arena raidurilor 
și devastărilor barbare. Populația locală  căuta adăpost în locuri adăpostite și ascunse. 
Astfel de loc a fost cetatea Tirizis-Trisa. Zidul fortificat existent a fost renovat, iar la 
nord de acesta, unul nou a fost construit intre coastele de est si vest. În acest fel, au fost 
făcute cetatea și suburbia, protejate cu ziduri de cetate separate.
 Populația cetății a crescut și aceasta a forțat construcția unui al treilea zid care 
părea a fi cel mai îndepărtat din punctul nasului. Înălțimea peretelui era de peste 10 
metri, iar grosimea era de 3 metri. Impresionantă facilitate de fortificație. Poarta era 
situată în mijloc, iar pe ambele părți erau turnuri. Toate cele trei zone de auto-apărare 
s-au format deja: un oraș interior, un oraș exterior și o suburbie. Tirizis înflorește în 
timpul împăratului Iustinian I (527-565). În acel moment, orașul a fost numit Acre și a fost 
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menționat de multe ori la egalitate cu marile orașe ale provinciei Skitia Mică.
 În anii Evului Mediu matur, atunci când la comerțul în Marea Neagră au aderat  
Veneția, Genova, Pisa, găsim în multe hărți și portulani pentru navigație, numele capului 
Kaliakra. Această denumire dobândește, de asemenea, cetatea vechiului “Akra” (Cape) și 
adjectivul grecesc “calos” (frumos, bun). Capul Kaliakra a fost excepțional de ospitalier 
ca o locație, direcția vânturilor și a caracteristicilor naturale. Cele trei ziduri ale cetatii 
au fost reconstruite din nou, cu o noua turn de poarta ridicata pe zidul mijlociu al cetatii, 
iar in fata ei a fost excavat un adanc adanc.Capul Kaliakra a fost excepțional de ospitalier 
ca și locație, direcția vânturilor și ca caracteristici naturale. Cele trei ziduri ale cetatii au 
fost reconstruite din nou, pe cel din mijloc (interior) fiind ridicat un turn-poarta nou, iar 
în fața lui a fost săpat un șanț adânc.
 Kaliakra a atins apogeul ei la sfârșitul secolului al XIV-lea, când a fost capitala   
principatului dobrogean (lui Karvun) al domnitorilor bulgari Balik și Dobrotitsa. Scrierea 
rapoartelor spune despre un oraș medieval puternic, care își taie propriile monede și 
transformă cetatea într-un centru spiritual renumit.
 Studiile arheologice de aici au început în 1965. Treptat, de sub praf ies arhitectura 
cetății antice și medievale,  ies la iveală biserici, cimitire,  clădiri publice și civile. O 
mare contribuție în a face pe Kaliakcra un site turistic atractiv și foarte des vizitat o 
au descoperirile de teren, cercetările și analizele colegilor arheologi Dzhongov Georgi, 
Georgi Kouzmanov, Georgi Kitov, Anna Balkanska, Lyubka Bocheva și mulți alții.
 Malul Capului Kaliakra este compus din roci verticale care coboară la 70 de metri 
până la mare. Pietrele sunt din piatră sarmatică tare. Valurile au sculptat  peșteri, nișe, 
scânduri și arcuri la care se poate ajunge numai de la mare. Golful format de Capul 
Kaliakra, este un adăpost foarte bun în timp de furtună pentru  navele care trec pe aici. 
Pe cap se află un muzeu, un restaurant, un far maritim, o stație de radare marine, o 
stație meteorologică și o capelă. În vremurile noastre există o serie de legende despre 
gloria curajoasă a Capului Kaliakra.

 Kaliakra Rock Fest
 Cel de-al treilea produs, turism cultural și de evenimente este Kavarna Rock Fest 
până în 2010 și Kaliakra Rock Fest după 2010. Produsul este un festival de rock care se 
desfășoară anual din 2006 în orașul Kavarna din Marea Neagră. Festivalul rock a adunat 
la sfârșitul săptămânii  în stadionul din Kavarna mii de fani din țară și din țările vecine  
pentru al unsprezecelea an consecutiv. Festivalul reunește fani din toată Bulgaria și din 
Peninsula Balcanică pentru a auzi unele dintre cele mai cunoscute trupe hard rock, heavy 
metal, thrash și death metal.
 Festivalul de rock anual transformă Kavarna într-un loc favorit pentru fanii rock 
și metal. În fiecare an, orașul invită grupuri diferite și se umplă cu fanii din apropiere și 
de departe. Printre participanții la festival sunt renumiții Avantasia, Tobias Sammet și 
companie, inclusiv Jorn Lande, care sunt identificați ca fiind cel mai important și mare 
fenomen de rock- operă a timpului nostru. „Avantasia“, care a făcut un impresionant 
spectacol de două ore, pe scenă ies și grupurile „Tiarra“, „LastHope“, „Myrath“ și 
„Soilwork“, muzicieni legendari ai „Deep Purple“. Participanții la festival sunt “Varg” din 
Germania, “Therion” suedez, precum și grupurile “Odd Crew” și “E-an-an” și multe altele.
 Oaspeții din Kavarna Rock Fest în 2016 au avut acces permanent la internet 
gratuit. Întreaga zonă sportivă, care include stadionul Kaliakra și zonele de camping 
ale festivalului, sunt prevăzute cu o rețea Wi-Fi gratuită. Publicul are ocazia oricând 
să împărtășească emoțiile fiestei rock în rețelele sociale. Pentru prima dată în 2016, 
organizatorii au oferit fanilor rock două zone de campare. Două campinguri sunt 
disponibile pentru vizitatorii lui Kavarna Rock Fest. În afara de noua oportunitate pentru 
camping, vizitatorilor frecvenți ai festivalului le este păstrat și locul vechi pentru 
întinderea corturilor.
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pelerinaje la mănăstirea „Sf. Casian“. De asemenea, creștinii pot participa la predici 
organizate în Peștera Sfântul Ioan Casian. Această peșteră este situată la aproximativ 3-4 km 
de mânăstirea Sf. Casian. Traseul este deosebit de pitoresc, iar pe drum spre peșteră vă puteți 
bucura de lacul Casian.
 • Biserica îngropată. În fiecare an, pe 11 iunie, se sărbătorește “Sărbătoarea Sfintei 
Treimi”, iar pelerinajele religioase sunt ținute în biserica îngropată din Istria.

 Constanța:  sărbători și festivaluri
 Evenimentele și festivalurile reprezintă o componentă importantă a turismului cultural. 
În plus, acestea au o pondere ridicată în portofoliul de produse turistice. La nivel mondial, 
festivalurile se numără printre evenimentele culturale cu cea mai rapidă creștere, crescând 
în număr, diversitate și popularitate. Din aceste motive, următorul produs cultural reprezintă 
turism cultural de eveniment și de festival. Acesta include un set de evenimente culturale care 
au loc în orașul Constanța.
 • Eveniment de Crăciun. La acest eveniment, organizat de Muzeul de Artă Populară din 
Constanța, sunt expoziții de costume, măști și alte accesorii specifice grupurilor de colindători 
din diferite regiuni ale țării.
 • Eveniment de Paște. În cadrul acestui eveniment organizat de Muzeul de Artă Populară 
din Constanța, sunt organizate Expoziții de Icoane și Ouă, se promovează tradiții autentice 
românești, se organizează ateliere tematice pentru copii, unde se fac diferite decorațiuni de 
Paște și ouă vopsite.
 • Eveniment tematic: meșteșuguri tradiționale organizate în jurul sărbătorii Fecioarei 
Maria (15 august). În cadrul acestui eveniment se prezintă și se promovează obiecte autentice, 
decorate cu motive populare și realizate manual de artizani din mai multe regiuni ale țării: 
instrumente muzicale tradiționale (fluier, flaut, ocarina, cimpoi, etc.), vase din argilă și din 
lemn,  icoane din piatră și din sticlă, elemente de costum românesc tradițional. Există, de 
asemenea, demonstrații de olărie pentru turiști.
 • Festival de midii. Acest festival gastronomic, coordonat de bucătari renumiți are loc 
în mod regulat în piața „Ovidiu“ Constanța. A treia ediție a acestui festival a avut loc în anul 
2018.
 • Festivalul Neversea. Acest festival de muzica electronica, care implică artiști 
internaționali se organizează periodic la Constanța (ediția a doua în acest an) și atrage mulți 
turiști din mai multe părți ale țării.
 • Constanţa Pass: prin achiziționarea acestui produs puteți accesa: Muzeul Național de 
Istorie și Arheologie, Acvariul, Delfinariul, Parcul de distracții cu apă și mai multe călătorii 
cu autobuze cu două etaje. De asemenea, prin acest card puteți obține reduceri la anumite 
magazine, restaurante și multe altele.

 Dezvoltarea produselor de turism cultural existente  
 Pentru a îmbunătăți calitatea și îmbunătățirea produselor turistice culturale, acțiunile 
prioritare trebuie să fie:
Refacerea, restaurarea și conservarea siturilor culturale, în special în ceea ce privește 
procesele de eroziune ale Capului Kaliakra și Palatul din Balchik;
 • Utilizarea standardelor europene pentru îmbunătățirea infrastructurii pentru a ajunge 
la siturile culturale, atât în rețeaua rutieră, cât și în ceea ce privește transportul;
 • Îmbunătățirea ofertei turistice prin consolidarea rețelei de birouri turistice de 
informații, accesul la informații turistice, crearea de noi rute, formarea unui personal adecvat;
 • Dezvoltarea publicității turistice, parte a politicii culturale a fiecărei regiuni, a 
municipiului și a statului în ansamblu;
 • Crearea de noi facilități de cazare pentru turiști, inclusiv tabere de rulote.
 • Crearea de noi structuri pentru informarea turiștilor, inclusiv a centrelor turistice 
virtuale etc.

72

 Cunoaște Constanța
 Al patrulea produs este destinat cunoașterii trecutului și prezentului orașului Constanța 
și include o varietate de trasee, tururi și obiective turistice pentru a cunoaște tradițiile, istoria 
și modernitatea orașului. Printre varietatea de activități, acest produs cultural include:
 • Turul orașului Constanța. Traseul, organizat de un ghid turistic, se face pe jos și 
durează în jurul a două ore și jumătate. În timpul călătoriei puteți vizita principalele obiective 
culturale ale orașului, prezentate de ghidul turistic.
 • Turul gastronomic și cultural al orașului Constanța. Traseul este organizat de un ghid 
turistic și durează aproximativ 6 ore. Acest tur include o vizită în centrul istoric al orașului, 
principalele catedrale, Piața Ovidiu, Muzeul Național de Istorie și Arheologie și cazinoul. 
Turul include și o plimbare de-a lungul țărmului și degustarea specialităților gastronomice 
tradiționale la un restaurant local.
 •   Constanța: trecut și prezent. Traseul este organizat de un ghid turistic și durează 
aproximativ 5 ore. Acest tur include o vizită în centrul istoric al Muzeului Național de Istorie și 
Arheologie, clădirea romană cu mozaic, Piața Ovidius, Catedrala Sf. Petru și Pavel, Catedrala 
romano-catolică „Sf. Antoniе din Padova“, Marea Sinagogă, Moscheea Mare Carol I, Casinoul și 
Farul genovez.
 • Tur gastronomic și cultural „Masă de prânz tradițională într-o zonă rurală.“ Traseul 
este organizat de un ghid turistic și durează aproximativ cinci ore. Acest tur include o vizită 
la centrul istoric al orașului, muzeul de artă populară și o excursie într-un sat din sudul 
Constanței unde puteți gusta mâncăruri tradiționale.
 • Traseul „Cunoașterea patrimoniului cultural românesc.“ Turul durează aproximativ 
șapte ore și include o vizită atât la Muzeul național de istorie și  arheologie,  la cladirea 
romană cu mozaic din Constanța, cât și o vizită la cetatea din Histria.
 •  „Artă și Arhitectură din Constanța“. Turul durează aproximativ patru ore și include 
următoarele site-uri: Muzeul de Artă Populară, Muzeul de sculpturi „Ion Jalea“, Teatrul 
Național de Operă și Balet, Cazinoul, și alte repere arhitecturale locale în stil Art Deco, 
eclectici moderniste neo-românești și franțuzești.
 • Un tur al siturilor turistice emblematice din perioada comunistă. Turul durează 
aproximativ patru ore și include următoarele site-uri: Statuia Victoriei, sediul fostului Partid 
Comunist, fostul consulat al Republicii Populare Chinezești, portul Constanța, sala sporturilor 
și alte obiecte ale artei și arhitecturii socialiste.
 • Cultura evreiască și centrul istoric al Constanței. Turul durează aproximativ 3 ore și 
include următoarele locuri: Piața Ovidiu, Sinagoga Mare, Casa Alleon, fosta bancă Marmorosch, 
Blank & Co.
 • Dimensiunea multiculturală a Constanței. Turul durează aproximativ 4 ore și include 
următoarele: Catedrala Ortodoxă Sf. Petru și Pavel, Catedrala romano-catolică Sf. Antonie 
din Padova, Marea Sinagogă, Moscheea Mare Karol I, Muzeul de Artă Populară, Monumentele 
Grecești etc.
 • Tur on-road și off-road: Histria-Jurilovca-Enisala-Babadag. Acest traseu include turism 
pe jos și excursii pe distanțe scurte. Pe această rută puteți vizita cetatea Histria din comuna 
Istria, cetatea Argamum și satul de pescuit Jurilovca, precum și cetatea medievală din orașul 
Enisala și regiunea Babadag.

 Turism cultural de pelerinaj
 Următorul produs este un tip specific de turism cultural - un pelerinaj. Include 
prezentarea moștenirii spirituale a României și o înțelegere mai detaliată a tradițiilor 
religioase din regiunea Constanța. Traseul de pelerinaj include vizite la următoarele atracții:
 • Mănăstirile din Dobrogea. Periodic în mai multe regiuni ale țării se desfășoară o serie 
de vizite de pelerinaj la mănăstirile din Dobrogea: Mănăstirea Dervent, Mănăstirea Lipnița, 
Mănăstirea Strunga, Peștera Sf. Apostolul Andrei, Mănăstirea Adamclisi.
 • Mănăstirea „Sf. Casian“. În fiecare an, pe 27 februarie - Sf. Ioan Casian, se fac 



 În plus față de cerințele specifice menționate mai sus, care sunt necesare pentru 
inițierea unei abordări antreprenoriale în domeniul turismului cultural, trebuie întreprinse 
mai multe operațiuni specifice pentru a se crea un produs comercializabil al turismului 
cultural (eveniment) și principalele aspecte care trebuie să se ia în considerare înainte de a 
începe aceste tipuri de activități sunt prezentate în figura 5.

 Astfel, conform 
figurii de mai sus, ar 
trebui luate o serie 
de măsuri pentru 
organizarea activităților 
legate de turismul  de 
festival și evenimentele, 
după cum urmează:
 a) Identificarea 
resurselor necesare
 • Indiferent de tipul 
de produs de turism 
cultural care urmează 
să fie dezvoltat, este 
necesar de la început să 
se identifice principalele 
resurse necesare 

pentru punerea în aplicare a proiectului propus. Există cinci categorii de resurse care trebuie 
abordate:
 • materiale: în acest sens, trebuie identificate aceste materiale și echipamente fără 
care produsul nu poate fi realizat (de exemplu, echipamentele sonore, scena dacă vorbim 
despre un eveniment cultural etc.)
 • financiare: trebuie să determine bugetul alocat produsului și defalcarea acestuia 
în subactivități, și anume valoarea totală a fondurilor care urmează a fi alocate pentru 
implementarea activităților;
 • informaționale: trebuie să fie identificate tehnologiile informaționale și de 
comunicare necesare pentru buna desfășurare a activităților(de exemplu, diferite aplicații 
pentru a promova produsele, site-uri web și altele)
 • umane: trebuie să se determine mărimea și componența echipei implicate în punerea 
în aplicare a produsului turistic și să se distribuie sarcinile atribuite fiecărui membru; de 
asemenea, coordonatorul echipei ar trebui să fie ales de la început și trebuie să fie definite 
rolurile fiecărui membru;
 • timpul: termenele intermediare și cele finale trebuie stabilite astfel încât obiectivul 
propus (în acest caz, lansarea produsului pe piață) să fie în timp util.
 b) Detectarea locației
Locul implementării trebuie determinat în funcție de:
 • Forma produsului / evenimentului (ce tip de eveniment este: festival, concert, 
conferință etc.);
 • audiența țintă (evenimente pentru copii, evenimente pentru adulți etc.)
 • numărul de participanți (eveniment limitat sau mare);
 • numărul sălilor necesare;
 • Logistica dorită.
 c) Identificarea principalelor riscuri
În cursul unui eveniment, pot apărea o serie de riscuri care necesită o evaluare prealabilă a 
acestor riscuri, iar contramăsurile trebuie propuse după cum urmează:
 • riscul de a depăși costurile: justificarea deficitului bugetar pentru fiecare tip de 
sub-activitate va duce, fără îndoială,  la depășirea sumei de bani alocate pentru realizarea 
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evenimentului; în acest sens, ar trebui acordată o atenție deosebită justificării principalelor 
tipuri de cheltuieli și a surselor de finanțare identificate (proprii, atrase);
 • riscuri tehnice: indiferent de natura evenimentelor, există riscul ca unele dispozitive 
să nu funcționeze așa cum a fost planificat, de aceea este recomandat să se facă mostre de 
sunet, testarea echipamentelor, etc, și, de asemenea, determinarea managerului tehnic, care 
poate, la un timp corespunzător, să rezolve eventualele disfuncționalități care pot apărea;
 • riscul de apariție a timpului mort: timpii morți pot fi cauzați de întârzierile 
vorbitorilor, deteriorarea echipamentelor IT, a infrastructurii etc.; în acest sens, se acordă 
o mare atenție alegerii colaboratorilor, a membrilor echipei organizaționale și a resurselor 
materiale;
 • riscul lipsei de feedback din partea mass-mediei: orice eveniment necesită 
promovare și atrage în sine un anumit nivel de popularitate; modul de prezentare de către 
mass-media afectează în mod direct atitudinea și percepția evenimentului în sine de către 
societate, în special cei care nu au participat direct la eveniment, dar sunt conștienți 
de derularea lui; În acest sens se recomandă invitarea unor parteneri de media cu care 
organizatorii au colaborat anterior.
 Alte riscuri, după caz, vizează:
 • Riscul depășirii timpului stabilit pentru o prezentare dată: pentru evenimente care 
implică prezentări, este recomandabil să se includă un moderator care să coordoneze timpul 
de vorbire;
 • riscurile asociate serviciilor de catering;
 • Riscurile asociate prezentatorilor;
 • Riscurile asociate voluntarilor.
 d) Determinarea bugetului evenimentului
 După cum s-a menționat mai sus, pentru fiecare tip de subactivitate, trebuie stabilită 
și alocată o anumită sumă de bani și identificate sursele de finanțare. În plus, pentru a asigura 
conformitatea cu bugetul, este necesar să se monitorizeze în permanență nivelul cheltuielilor 
în funcție de evoluția activităților și să se țină la zi actualizarea bugetului stabilit pentru 
perioada respectivă.
 e)  Identificarea elementelor pentru pregătirea și comportamentul resurselor umane
 Această etapă afectează, pe de o parte, resursele umane implicate în organizarea 
evenimentului, iar pe de altă parte, actorii implicați în acest eveniment (participanți, mass-
media, angajații etc.). În acest fel:
 • Resursele umane joacă un rol important în organizarea evenimentului, identificând  
de la bun început cei mai buni oameni  o condiție esențială pentru succesul evenimentului. 
Este recomandabil să selectați persoane care au o experiență comună în organizarea de 
evenimente, ceea ce va facilita comunicarea și lucrul în echipă. Componența echipei variază 
în funcție de dimensiunea evenimentului și poate  include: manager de proiect,  responsabili 
de difuzoare, responsabili de vânzări, responsabil marketing,  responsabil de promovare, 
manager de logistică, responsabil pentru informare și publicitate, responsabil standuri de 
expozitie, dacă este cazul.
 Independent de rolul pe care oamenii îl au în cadrul evenimentului, ei trebuie să aibă 
o serie de elemente comportamentale fără de care evenimentele nu pot fi organizate într-un 
mod organizat și bine coordonat:
 • Integritate: onestitate, sinceritate și îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor 
atribuite;
 • Obiectivitate: îndeplinirea obiectivă a sarcinilor fără ca unii membri ai echipei să fie 
favorizați;
 • Competență profesională: organizatorii ar trebui să fie oameni cu experiență în 
organizarea de evenimente pentru care munca în echipă este esențială;
 • Confidențialitate: confidențialitatea informațiilor despre eveniment trebuie 
păstrată până când poate fi dezvăluită (de exemplu, prezența anumitor participanți, numele 
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sponsorilor etc.);
 • Comportament profesional: orice comportament care ar putea discredita 
organizatorul evenimentului trebuie evitat.
 f) Definirea activităților turistice de animație
 Activitățile de animație din turism sunt esențiale pentru realizarea unui eveniment de 
calitate pentru a petrece timpul cel mai plăcut. Animația turistică este concepută atât pentru 
copii, cât și pentru adulți, fiecare categorie vizată fiind atribuită unor activități separate. 
De exemplu, pot fi organizate în funcție de specificul evenimentului, activități creative 
(seminarii), activități artistice (dans, muzică), animație pentru copii (personaje de desene 
animate, etc.). Odată ce elementele de mai sus sunt stabilite, procesul de dezvoltare a 
produsului turistic va trece prin mai multe etape bine definite, prezentate mai jos:
 a) identificarea cerințelor pe care noul produs trebuie să le îndeplinească, în această 
privință, pe de o parte, în funcție de nevoile pieței și obiectivele strategice ale organizației, 
pe de altă parte, noile caracteristici ale produselor care urmează să fie introduse pe piața;
 b) generarea de noi idei pentru produse: această etapă depinde de succesul întregului 
proces, este necesar să se includă cei mai importanți factori de decizie; noi idei pot fi 
generate prin activitatea creierului, iar sursele care generează idei ar trebui să fie cât mai 
valoroase;
 c) evaluarea ideilor  noi de produse: un pas spre eliminarea ideilor care conduc mai 
puțin la sporirea competitivității organizației pentru a păstra numai ideile care se potrivesc 
cu obiectivele strategice;
 d) analiza economică a produsului: pentru ideile pentru produse noi care par a fi 
fezabile, se determină impactul economic pentru a se  determina în ce măsură produsele noi 
vor spori profitabilitatea și vor câștiga o poziție competitivă pe piață;
 e) proiectarea produsului însuși: stadiul în care sunt stabilite caracteristicile 
produsului, detaliile logistice ale introducerii acestuia pe piață sunt stabilite și noul produs 
propus pentru comercializare este proiectat în mod eficient (cu alte cuvinte, prototipul 
produsului este în curs de pregătire);
 f) testarea pieței: etapa în care planul de comercializare a produsului este elaborat 
și testat în condițiile existente pe piață; se definește strategia de marketing bazată pe 
răspunsurile utilizatorilor;
 g) comercializarea produselor: În funcție de rezultatul testului de piață și de impactul 
economic al produsului, se ia decizia de a lansa noul produs
 Dezvoltarea după introducerea pe piață include două etape, corespunzătoare ciclului 
de viață al produsului după perioada lansării, și anume: creșterea (atunci când atenția se 
concentrează pe dezvoltarea de noi caracteristici, îmbunătățirea lor în scopul de a spori 
calitatea  acestora pentru a acoperi o gama mai diversă de nevoi), maturitate și declin (o 
etapă în care atenția se concentrează pe reducerea costurilor).
 În ceea ce privește marketingul turismului, o atenție deosebită ar trebui acordată 
mixului de marketing propus de Ph. Kotler (“4P”) - produsul turistic are o serie de 
caracteristici în ceea ce privește politica de produs, prețul, promovarea, vânzarea / 
distribuția, respectiv:
 a) Politica produsului
 • Un rol-cheie în politica de produse joacă  brandul care contribuie efectiv la vânzarea 
de produse, oferindu-le identitate și distingându-le de produsele altor concurenți;
 • La produsele turistice marca este foarte importantă deoarece permite diferențierea 
fizică printr-o serie de elemente cum ar fi: design, arhitectură, caracteristici fizice - modă/
tradiție, stil de servicii - formal / informal,  locatie-centrală/in afara orașului, scopul 
principal-business/recreere;
 b) politica de prețuri pentru produsele turistice are următoarele caracteristici specifice:
 • elasticitate ridicată a prețurilor produselor turistice;
 • perioada lungă de timp între rezervare și formarea prețului pentru produsele 
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turistice și consumul acestora;
 • imposibilitatea stocării serviciilor turistice, adică nu există împărțirea riscurilor între 
agenții de voiaj (comercianți cu amănuntul) și operatorii de turism (angrosiști);
 • incapacitatea de a se anticipa prețul produselor turistice, cu excepția fluctuațiilor 
costurilor pe termen scurt (cum ar fi cursul de schimb, combustibil etc.);
 • existența unor norme juridice pentru aplicarea tarifelor în anumite zone (de 
exemplu: transporturi);
 • necesitatea de a se stabili prețuri sezoniere utilizând cât mai mult posibil 
capacitățile existente;
 • angajamentul emoțional ridicat al consumatorilor, în special în pachetele de vacanță;
 • prezența costurilor fixe ridicate de funcționare care încurajează și justifică reducerile 
semnificative de preț făcute pentru  produsele turistice nevândute și perisabile pe termen 
scurt;
 • marea vulnerabilitate a cererii în schimbare cauzată de imprevizibilitatea factorilor 
economici, sociali, politici și așa mai departe.
 c) Politica de promovare are următoarele caracteristici:
 • Obiectivele promovării turismului sunt: informarea clienților, stimularea vânzărilor și 
crearea imaginii produselor;
 • Promovarea se poate face direct (relații publice) sau indirect (publicitate);
Principalele modalități de prezentare a informațiilor sunt:
 • centre permanente de informare turistică, de tip birouri sau oficii (locale, regionale, 
naționale);
Centre temporare de informare turistică, cum ar fi expunerile generale, specializate sau 
multifuncționale;
 • Relațiile publice pot fi realizate printr-un set de instrumente cum ar fi: presa scrisă 
(scrisori, articole); radio și televiziune (interviuri, filme documentare); publicații (broșuri, 
pliante, calendare etc.); evenimente speciale (expoziții, întreprinderi, conferințe etc.); 
incluziunea comunității locale (cluburi sociale / sportive, asociații, vizite etc.);
 •  În ceea ce privește promovarea vânzărilor și vânzarea personală (directă), se 
folosesc diverse instrumente, cum ar fi:
 • reduceri de prețuri (mai ales în afara sezonului): vânzări grupate (pachete de oferte), 
oferte speciale sau reduceri;
 • concursuri de publicitate, jocuri, loterii, tombole;
 • publicitate la punctul de vânzare;
 • organizarea de seminarii (ateliere);
 • Alte modalități (degustare, săptămâni gastronomice etc.).
 d) politica de distribuție a produselor turistice desemnează canalul prin care 
produsul ajunge de la producător la consumator având patru astfel de canale:
 • un canal direct de distribuție  prin care produsul turistic se îndreaptă direct de la 
producător către consumator (de exemplu, întâlniri directe la adresa permanentă a clientului, 
comenzi plasate pe Internet etc.)
 •  canal cu un singur intermediar (reprezentat de un operator de turism sau de o 
agenție de turism);
 • canal cu doi intermediari (reprezentat de operatorul de turism și o agenție de 
turism);
 • canal cu trei intermediari (reprezentat de doi operatori de turism - angrosiști și 
agenție de turism - comerciant cu amănuntul);
 • la distribuția produselor turistice un rol important îl are localizarea distribuției și 
este foarte important ca evenimentul să fie în locul intermediarilor pentru a acoperi zona cea 
mai largă posibilă situată în zonele cu generare de turiști.
 • rolul operatorilor de turism în distribuție constă în: oferirea utilizatorilor a celei 
mai largi game de oportunități, facilitarea accesului utilizatorilor la destinație, obținerea 
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informațiilor esențiale la luarea deciziei de cumpărare (disponibilitate, preț, etc.) furnizarea 
de servicii suplimentare, viteza de reacție în funcție de persistența ofertei turistice.
 • dacă promovarea include activități înainte de lansarea unui produs și imediat 
după lansarea reală, publicitatea include acest set de acțiuni menite să mențină atenția 
utilizatorilor pe tot parcursul ciclului de viață al serviciului. Mesajele de publicitate pot fi 
trimise în următoarele moduri:
 • presă: zilnică, periodică;
 • radio și televiziune (clipuri radio și TV);
 • publicitate outdoor (postere, panouri publicitare, semne luminoase etc.);
 • publicitate prin tipărire (postere, cataloage, broșuri, prospecte, pliante); materialele 
tipărite sunt foarte importante în cazul produselor turistice care sunt furnizate turiștilor, 
agențiilor de turism și altor persoane de la mulți furnizori și distribuitori de produse turistice, 
printre care: hoteluri, lanțuri hoteliere, stațiuni turistice, zone turistice, birouri naționale de 
turism;
 • publicitate directă (e-mail direct, telemarketing, internet); această nouă formă de 
publicitate are avantajul de a personaliza mesajul în funcție de specificul grupului de clienți 
vizați.

 Sfaturi pentru implementarea programelor și rutelor de călătorie turistice
 La planificarea programelor turistice și a traseelor, organizatorul trebuie să ia în 
considerare următoarele:
 • Cererea de rute turistice într-o anumită regiune trebuie evaluată și determinată prin 
studii de piață și tendințe;
 • Resursele existente trebuie verificate, adică dacă regiunea este potrivită pentru 
dezvoltarea căilor turistice;
 • Grupul țintă trebuie definit și specificat;
 • Este necesar să se stabilească dacă traseul va fi ruta principală în regiune și dacă ar 
trebui să fie o rută tematică;
 • Să se ia în considerare nevoile turiștilor, cum ar fi: cunoașterea de istorie și tradiții 
locale, mers pe jos într-un peisaj frumos, cu aer curat sau descoperirea naturii și altele.
 • Trebuie să alegeți cele mai frumoase trasee în care să se detecteze elementele 
specifice acestei zone (de exemplu obiective turistice, parcuri naturale, locuri cu peisaje 
frumoase și etc).
 •  Trebuie să se stabilească legături între cele mai atractive situri și infrastructura 
existentă (cazare, transport public);
 • Să se creeze un plan de costuri detaliat și șă se ia măsuri pentru a asigura finanțarea 
(din partea UE, a guvernelor, prin finanțarea proiectelor etc.).

 Idei și recomandări pentru crearea de oferte și pachete
 Participanții la traseul turistic așteaptă să găsească un echilibru între activitatea fizică 
și cultura / natura, precum și  să exploreze zonele în care accesul cu mașina sau cu trenul 
este dificil. Trebuie să fie prevăzute facilități pentru diferite tipuri de turiști (de exemplu, 
împărțirea drumului în etape, cu locuri de odihnă și cazare). Pentru fiecare oprire, serviciile 
de cazare trebuie să fie stabilite la diferite niveluri pentru a răspunde diferitelor nevoi, de la 
camping până la hoteluri de primă clasă.

 Recomandări generale
 • Stabilirea și întreținerea unui serviciu de informare turistică (cu locație bună, 
personal profesionist, materiale informative suficiente - în versiune tipărită sau sub formă de 
ecrane tactile / aplicații interactive);
 • Organizarea de campanii și evenimente (tematice) pentru promovarea destinației 
(festivaluri, expoziții etc.);
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 • Introducerea evenimentelor locale (concerte, festivaluri) în pachetele turistice: 
“rute și evenimente turistice”;
 • Organizarea de excursii de weekend pentru turiștii care vizitează zonele și zonele 
memoriale cu floră și faună specifică, inclusiv să se vadă  specii rare de plante și animale sau 
zone restricționate;
 • Organizarea de activități tradiționale pentru turiștii care vor rămâne (timp de 1-2 
zile) în casele rezidenților locali (pregătirea produselor tradiționale, povestirea unor povești 
interesante etc.);
 • Programe specializate pentru copii și familii cu copii (inclusiv componente 
educaționale pentru patrimoniul natural și cultural).
 • predeterminarea intervalului de reînnoire a programelor, etc.

 Recomandări despre produsul turistic
 Crearea de produse integrate, inclusiv transport, cazare, alimente, bilete de muzeu, 
degustare de vinuri etc .;
 • menținerea unui echilibru între experiențele  în natură și experiențele culturale;
 • Crearea de produse transfrontaliere, prin includerea rutelor și a serviciilor în 
regiunile învecinate, dar cu păstrarea unui singur lider pentru întregul tur (eventual, al doilea 
ghid local, dacă este necesar);
 • Crearea condițiilor pentru excursii homing – Furnizarea turiștilor unui set turistic 
informațional „(exemple de rute, de asigurări, oferte din partea cunoscătorii regiunii, 
coordonatele GPS, hărți, ghiduri tipărite, cazare, transport, etc.);
 • Organizarea diferitelor rute sau activități tematice pe termen scurt în cooperare 
cu organizațiile locale (birouri turistice locale, parcuri naturale etc.) și cu proprietarii de 
locuințe private pentru cazare;
 • Programe pentru grupuri țintă specifice - adulți, copii, tineri, familii.
Recomandări privind transportul public
Oferirea de suficiente informații cu privire la serviciile de transport și de mersul  vehiculelor 
în punctele cheie (de exemplu, stațiile de autobuz, gări, birouri de turism, pensiuni, hoteluri, 
restaurante, etc.);
 • Transport local rapid și posibilitatea de transport către destinații turistice (vor fi 
stabilite împreună cu operatorii de turism);
 • Tururi tematice oferite de companiile de transport (de exemplu, căile ferate care 
trec prin chei înguste și păduri);
 • Prezența vehiculelor combinate cu multiple ascensiuni / coborâri sau pe baza 
sistemului opririi și transferării la alte vehicule, cum ar fi barca și altele.

 7.3. Propuneri de produse noi pentru turism cultural 

 În această parte a lucrării, sunt prezentate propuneri de noi produse, luând în 
considerare patrimoniul cultural istoric, tradițiile și continuitatea, studiate anterior, în 
regiunea transfrontalieră Dobrich-Constanța. La prezentarea noilor produse, sunt prezentate 
structural inițial numele, descrierea produsului, posibilele inovații, tradițiile existente etc.

 „În vizită la Tervel și Constanța – spiritul Dobrogei”
  Tipul produsului: turism cultural de festivale.
  Denumire: „În vizită la Tervel și Constanța – spiritul Dobrogei”
  Descrierea produsului. Festivalul trebuie să prezinte bogăția și versatilitatea autentică 
a lui Tervel și a Constanței. Această bogăție ar trebui să fie demonstrată turiștilor bulgari și 
străini, sub forma unor ritualuri și rituri tradiționale din Dobrogea.
   Descrierea activităților. Inițial animatorii festivalului povestesc despre istoria 
dansurilor kukerilor și obiceiurile „Rugăciune pentru ploaie“ și „Lazaruvane“, tipice orașului 
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Tervel. Obiceiul kukerilor, de exemplu, este realizat de bărbați, mai ales de burlaci, cu măști 
de kukeri special pregătite. Grupul este format din kukeri, kukeriță, harachari, fete și băieți. 
Rolul kukerilor este de a favoriza fertilitatea, și un preț bun pentru recoltare. Plimbându-se 
în jurul caselor, kukerii fac diferite “spectacole”. Măștile Kukerilor sunt autentice, conservate 
de cele mai vechi timpuri și făcute din capete de animale. Măștile sunt oferite oaspeților 
pentru fotografii și să se joace cu ei. „Lazaruvane“, ca exemplu următor, este realizat de 
fete în vârstă de 5-6 ani până la 10-12 ani. Ele sunt îmbrăcate într-un costum de sărbătoare 
local sau o rochie nevestină, luată de la o femeie nou-casatorită. Cântecele fetelor Lazarki 
poartă dorințe pentru dragoste și căsătorie, fertilitate, sănătate și bunăstarea familiei. 
Patrimoniul folclor din municipiul Tervel se poate demonstra în fața turiștilor bulgari și străini 
și de  Grupul feminin pentru cîntece din folclorul autentic. A fost fondat în 1960. Realizează 
cântece și dansuri autentice din Dobrogea Mijlocie. În ceea ce privește oferta turistică în 
afară cântecelor și dansurilor autentice menționate mai sus, caracteristice pentru regiune,  
cele mai atractive  obiceiuri sunt reprezentate de cele pentru ploaie „“ Nunta“ și  „Mireasa “.
 Festivalul continuă în orașul Constanța, unde în cadrul acestui eveniment sunt 
prezentate și popularizate obiecte autentice, decorate cu motive folclorice și obiecte făcute 
de mână meșteșugărești din diferite regiuni ale țării: instrumente muzicale tradiționale 
(fluier, kaval, ocarina, cimpoi etc.), vase de lut și lemn, icoane de sticlă și piatră, elemente 
de costum tradițional românesc. Există, de asemenea, demonstrații de olărit pentru turiști.
  Perspectivele viitoare. Pentru a fi observat de către operatorii de turism în cadrul 
acestui produs trebuie să ofere  și alte servicii turistice atractive, care să formeze Festivalul 
într-un produs  cultural atractiv și ușor de recunoscut. În acest scop, ar trebui create rute 
bine cunoscute care să fie legate tematic cu unele ritualuri și obiceiuri tradiționale. De 
exemplu, ritualul „Rugăciune pentru ploaie“  ar trebui să fie legat tematic cu canionul „Râul 
uscat“ - cea mai mare sursă de apă proaspătă în interiorul Dobrogei. Deci, festivalul va deveni 
o condiție necesară pentru dezvoltarea favorabilă a turismului cognitiv și cultural-istoric în 
Tervel, Constanța și regiunea de frontieră în ansamblu.

 „Antichitățile Dobrogei”
 Tipul produsului: turism cultural, legat de patrimonuil cultural-istoric.
 Denumire: „ Antichitățile Dobrogei”
 Descrierea produsului.Promovarea unei descoperiri arheologice a celui mai vechi aur 
procesat din lume, aflată în Muzeul Regional de Istorie din Dobrich, precum și al celui mai 
vechi document scris, descoperit pe teritoriul actual al României.
  Inovație. La Muzeul Regional de Istorie din Dobrich se păstrează o descoperire 
arheologică unică - cel mai vechi procesat aur din lume. Pentru a fi promovat unica pentru 
Bulgaria și Europa descoperire arheologică este necesară o campanie de promovare și 
o strategie de publicitate corespunzătoare și o politică culturală  de succes. Primăria 
municipiului Dobrich ar trebui să prezinte descoperirea, participând la târgurile internaționale 
de turism din țară și din lume. Informații despre exponatele unice trebuie să fie în prima linie  
pe site-ul municipal, pe  posterele de publicitate, pe panourile de intrare ale orașului, la 
stațiile de autobuz, la aeroporturi. Suvenirurile de publicitate municipale și echipele sportive 
ale echipelor trebuie, de asemenea, să prezinte cel mai veche aur prelucrat din lume.
  Tradiții. Artefactele reprezintă o mărturie excepțională a istoriei antice a destinației 
culturale Dobrogea. Bijuterii au aparținut unei comunități preistorice numită cultura 
Hamangia, care este cea mai veche populație agricolă sedentară din Dobrogea și Dunărea 
inferioară. Poporul vechi a locuit pe teritoriul Dobrogei de astăzi. Urmele acestora se găsesc 
într-o serie de movile din sat, în special în jurul Șablei și Durankulak. În Muzeul regional 
de istorie Dobrich este expus un schelet al unui bărbat aparținând culturii Hamangia. 
Descoperirea, despre care se știe că are vreo 7000 de ani, face parte din expoziția 
“Arheologia Dobrogei”.
  Perspectivele viitoare. Comorile de aur ale Bulgariei reprezintă o resursă turistică și 



culturală națională cu un potențial imens de dezvoltare. Descoperirile păstrate în Dobrich pot 
fi de asemenea incluse într-o destinație separată “Aurul Antichității”, care va oferi noi rute 
turistice, îmbogățite,  pentru țara noastră, de la artefacte culturale și atracții antice. O rută 
ar putea include și cunoașterea vechiului patrimoniu cultural românesc  și oferirea unei vizite 
la Muzeul Național de Istorie și Arheologie (Constanța). 
  A fost fondat în 1878 la inițiativa prefectului Remus Opreanu și include numeroase 
exponate din tezaurul arheologic al Constanței, rămâșițe ale istoriei antice și medievale 
descoperite în regiunea Dobrogei, precum și elemente ale istoriei moderne. Mai mult decât 
atât, produsul poate include o vizită la Muzeul de Istorie și Arheologie Callatis (Mangalia). 
Acesta deține mai multe fragmente arhitecturale (coloane, capiteluri, arhitri, metope, 
cornișe cu caneluri, etc.), vase din ceramică (amfore, hidruri, kantharos, lekitos), lămpi, 
apeductelor, statui de tip Tanagra, vase din sticlă,  stele funerare, imagini de zeități, 
ornamente, bijuterii, monede, obiecte metalice etc. În cadrul acestui muzeu vizitatorii pot 
vedea celebrul mormânt cu papirus datând din secolul IV î.Hr.., cercetat în 1959, restaurat 
și conservat în expoziția de bază a muzeului. Mormântul a fost acoperit cu trei pietre și a 
fost descoperit un papirus grecesc în el. Papirusul este cel mai vechi document scris aflat pe 
teritoriul României de astăzi.
  Pentru îmbunătățirea acestui produs turistic este planificată o nouă inovație - ghiduri 
audio pentru vizitatori. Acest produs turistic oferă informații în timpul vizitei pentru cele 
mai importante exponate din muzee. Benzile audio sunt disponibile în mai multe limbi 
internaționale. Ghidul audio poate fi încorporat în dispozitive electronice special concepute 
pentru a oferi turiștilor informații în diverse forme: audio, video, text. De regulă, acestea 
includ unele accesorii, cum ar fi căști sau un creion digital. Aceste dispozitive pot fi 
gestionate în mai multe moduri, în funcție de gradul de interacțiune cu utilizatorii:
 • Sistemul este controlat de utilizator prin intermediul ecranului tactil sau al 
butoanelor. Astfel, pentru a obține informații despre un exponat dat, turistul trebuie să 
introducă un cod corespunzător obiectului.
 • Sistemul vede locația turistului în muzeu și returnează informații în timp real despre 
obiectul de vizionare. În mod tipic, aceste sisteme sunt semi-automate, deoarece permit 
utilizatorului să aleagă un exponat într-o situație în care turistul dorește să omită anumite 
informații despre obiectele expuse. Acest tip de sistem poate fi considerat mai bun decât cel 
precedent, deoarece poate fi utilizat cu succes de persoanele cu dizabilități. 
 • Telefon mobil. Informațiile dorite pot fi obținute prin scanarea unui cod QR sau prin 
introducerea unui cod digital. Avantajul în acest caz este faptul că majoritatea turiștilor au 
un telefon mobil, astfel că au deja echipamentul necesar pentru un tur audio al muzeului.
 Ghidurile electronice pot fi deosebit de utile pentru gestionarea muzeelor, deoarece 
pot furniza statistici și rapoarte diferite: expozițiile selectate în timpul vizitei, timpul 
petrecut în anumite părți ale muzeului aparținând anumitor perioade istorice, vederi, foraje 
și multe altele. Importanța utilizării ghidurilor audio este că acestea contribuie în mod 
semnificativ la dobândirea de experiență și cunoștințe aprofundate despre vizitatori și la 
creșterea satisfacției acestora.
 „Descoperă Dobrogea”
  Tipul produsului: turism cultural, legat de patrimoniul cultural-istoric al regiunii 
transnaționale Dobrich-Constanța. 
  Denumire: „Descoperă Dobrogea”
  Descrierea produsului. Să fie creat un serviciu turistic care face parte dintr-o rută 
culturală regională sau națională, care include destinații culturale importante din punct 
de vedere cultural dar în același timp care nu sunt destul de populare. Rutele ar trebui 
să promoveze descoperiri arheologice unice pentru  municipiile Shabla, Tervel, Silistra și 
Constanța, unice pentru regiune, Bulgaria și Europa. În special, acestea includ: singura movilă 
de sat din Dobrogea, cea mai mare concentrare de mănăstiri de rocă în cadrul Dobrogei, 
„Valea Sacră a lui Zalmoxis“ și mănăstirea „Sf . Casian “ în apropiere de Constanța.
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 Inovație. Pe teritoriul municipalității Shabla s-au găsit două așezări eneolitice - 
„Șabla - Viile noi“ și „Durankulak - insula mare“ - singura movilă de sat din Dobrudzha. A fost 
descoperită cea mai veche arhitectură de piatră pentru Europa continentală. În al doilea 
rând, una dintre cele mai atractive, dar necunoscute pentru turistul de masă locuri turistice 
pe „Râul uscat“este Gradishteto în apropiere de satul Balik, Municipalitatea Tervel. Chiar pe 
panta acestui Gradishte este înregistrată cea mai mare concentrașie de mănăstiri din rocă din 
cadrul Dobrogei. Ele au fost locuite încă de la primul mileniu î.e.n. până în timpul celui de-
al doilea regat bulgar (sec. XII-XIV). A treia resursă turistică este Centrul de cult din stâncă 
trac pe râul Taban „Valea Sacra a lui Zalmoxis“ în regiunea Silistrei. Acesta include altare 
de piatră, locuri de cult și gropi grupate pe o distanță de patru kilometri pe largul coastei 
vechiului râu Taban (mici Kanaghiol) în regiunea municipiului Silistra. Manastirea “Sf. Casian„ 
este centrul unor situri arheologice parțial neexplorate, un ansamblu de peșteri și adăposturi, 
dar apropierea și legătura spirituală cu peștera Sf. Casian crește valoarea mănăstirii și îl 
poziționează în drumurile ecumenice ale Dobrogei.
 Perspectivele viitoare. Pentru a promova resursele culturale unice, este necesar să 
se formeze o rută culturală, combinată cu o campanie de publicitate masivă,  o strategie 
de publicitate și politică. Municipalitățile din Șabla, Tervel, Silistra și Constanța ar trebui să 
organizeze prezentarea discuțiilor educaționale. Pot fi recreate și ritualuri culturale antice, 
care sunt logic legate de serviciul turistic “Descoperă Dobrogea”.

 „Cerealele – viitorul Dobrogei”
 Tipul produsului: turism cultural educațional.
 Denumire: „Cerealele – viitorul Dobrogei”
 Descrierea produsului. Realizarea unui seminar internațional de instruire privind 
cele mai moderne realizări și inovații în producția de cereale și produsele derivate conexe. 
Seminarul ar trebui să aibă loc pe teritoriul Târgului Dobrich, orașul Dobrich.
 Inovație. Seminarul: „Cerealele - viitorul Dobrogei“, așa cum este indicat de numele 
său, trebuie să aibă în primul rând un caracter inovator și beneficii educaționale, sociale, 
economice și de mediu distincte care vizează populația locală, educația și producătorii locali. 
Seminarul anual ar trebui să popularizeze evoluțiile la nivel mondial cele mai recente în 
producția ecologică, utilizarea eficientă a resurselor, introducerea de noi tehnologii, lanțurile 
utilităților adăugate , cele mai noi produse cerealiere, dezvoltarea logistică, inovațiile de 
marketing  și de management, proiectele naționale și europene în vigoare și așa mai departe.
 Tradiții. În orașul Dobrici, precum și în  toată Dobrogea, cultul pentru cereale și pâine 
este  clar definit. Unul dintre simbolurile din stema municipiului Dobrich este un snop grâu. 
Grâul și pâinea sunt prezente în toate obiceiurile iar frământarea pâinii este un ritual sacru. 
Prin urmare, Dobrogea și Dobrich  sunt cel mai bun loc pentru producția de cereale și pâine. 
Pe lângă faptul că este gardianul de necontestat al celei mai importante tradiții naționale 
vechi de secole de a produce cereale și pâine, în regiune sunt două școli secundare în turism, 
precum și Academia Culinară Internațională din VUM.
 Perspectivele viitoare. Seminarul ar putea fi cuplat cu dezvoltarea turismului culinar, 
care include degustare de vinuri, produse tradiționale pentru Dobrogea, specialități culinare 
și mâncăruri. În această pot lua parte cele două licee de turism și Academia Internațională 
Culinară din VUM , orașul Dobrich. De asemenea, ele ar putea prezenta inovațiile lor culinare 
la seminar. În timpul evenimentului educațional și cultural ar trebui să fie construită și o 
piața de agricultură pentru eco-produse  în care vizitatorii la seminar și oaspeții orașului să 
comunice direct cu fermierii și micii producători din regiune. Aceste contacte ar trebui să 
conducă la oportunități și beneficii economice viitoare.
 Pentru a stimula producțiile comune ale participanților și invitaților seminarului, se pot 
organiza rute turistice în Constanța, România, cu două scopuri principale.
 Primul obiectiv este de divertisment și acoperă principalele atracții culturale ale 
regiunii: Situl arheologic, cetatea și monumentul Tropaeum Traiani din Adamclisi, Cetatea 
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Kapidava, Cetatea Histria, Karsium, fortificația romano-bizantină Mangalia, complexul din 
rocă Murfatlar, cetatea bizantină Pacuiul Lui Soare, Cetatea Ulmetum, Manastirea Dervent, 
Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului“ din Tekirghiol, pestera Sf. Apostol Andrei, 
Biserica îngropată Sf. Nicolae din Istria, peștera Sf. Casian, mănăstirea Sf. Casian și altele. 
Oaspeții seminarului vor fi însoțiți de ghiduri care vor oferi informații detaliate despre 
obiectivele pe care le vizitează.
 Al doilea obiectiv este legat de activitățile profesionale ale participanților la seminar. 
În realizarea celui de-al doilea obiectiv, beneficiarii pot fi cazați în pensiuni unde pot fi 
organizate diverse activități: demonstrații de produse alimentare locale, vinuri etc., în scopul 
promovării relațiilor comerciale.

 „Mănăstirile din roci ale Dobrogei”
 Tipul produsului: turism cultural religios și edicațional.
 Denumire: „Mănăstirile din rocă ale Dobrogei”
 Descrierea produsului. Crearea unui traseu turistic cuprinzând două situri religioase 
cu valoare culturală unică, precum și popularizarea celor situate pe teritoriul regiunii Ruse și 
Constanței. Traseul ar trebui să includă complexul de mănăstiri din rocă  “Sf. Arhanghel Mihail 
“, cunoscut sub numele de Mănăstirea Ivanovo, Mănăstirea Basarbovo, Bulgaria, precum și 
Mănăstirea Sf. Casian, Romania.
  Inovație. Mănăstirea Basarbovo este unul dintre reperele unice din țara noastră, 
deoarece este singura mănăstire din rocă activă din Bulgaria. Mănăstirea este situată în valea 
râului Rosenski Lom, la 10 km de Ruse. Mănăstirea datează din perioada celui de-al doilea 
regat al Bulgariei (sec. XII-XIV), dar cele mai vechi date datează din registrele fiscale otomane 
din secolul al XVI-lea. Complexul de mănăstiri “Sf. Arhanghel Mihail “reprezintă aproximativ 
20 de biserici medievale, capele și celule, fiind găsite rămășițe ale peste 300 de încaperi. 
Ele sunt sculptate în roci la o înălțime de 36 m deasupra râului și sunt legate de cărări și 
scări din piatră. Mănăstirea Ivanovo este inclusă în lista UNESCO a patrimoniului cultural și 
natural mondial. Mânăstirea Sf. Casian din România este cunoscută pentru pelerinajul său la 
mănăstire în fiecare an pe 27 februarie - Sf. Ioan Casian. De asemenea, creștinii pot participa 
la predici organizate în Peștera Sf. Ioan Casian. Această peșteră este situată la aproximativ 
3-4 km de mânăstirea Sf. Casian. Traseul este deosebit de pitoresc, iar pe drum spre peșteră 
vă puteți bucura de Lacul Casian. Aproape de mănăstire se află așa-numita biserica îngropată. 
În fiecare an,  pe 11 iunie este sărbătorită “Sărbătoarea Sfintei Treimi”, iar în această biserică 
are loc închinare religioasă.

85

Tema 8. Practici bune pentru turism cultural în Europa

 În această temă:

 8.1. Elemente de bune practici în turismul cultural european

 Patrimoniul cultural păstrează memoria istorică a societăților umane, contribuie la 
identitatea națională și la valoarea științifică și culturală, dă prestigiu țării și îmbunătățește 
imaginea ei. Conceptul de dezvoltare culturală ar trebui să acorde o atenție deosebită 
simbiozelor dintre cultură și turism. Dezvoltarea turismului cultural este un factor important 
pentru dezvoltarea economică durabilă, un generator de profituri și locuri de muncă și un 
factor cheie în construirea imaginii fiecărei destinații turistice.
 Turismul este un sector care folosește patrimoniul cultural al omenirii și contribuie la 
îmbogățirea sa. Una din problemele principale ale managementului strategic al turismului 
este legată de dezvoltarea durabilă a resurselor antropice care nu pot fi recuperate. Acest 
lucru necesită dezvoltarea și utilizarea abordărilor specializate, metodelor și tehnicilor de 
conservare, interpretarea și utilizarea acestora în scopuri turistice.
 Protecția patrimoniului cultural este un proces sistematic de descoperire, cercetare, 
identificare a patrimoniului cultural și a siturilor arheologice și promovarea acestora, inclusiv 
documentarea, înregistrarea, conservarea, restaurarea și adaptarea. Protecția patrimoniului 
cultural este o funcție și responsabilitate a autorităților și instituțiilor organizate într-
un sistem organizat la nivel național, regional și local. Protecția patrimoniului cultural 
nematerial vizează protecția, protejarea și respectarea de:
 • tradițiile și expresiile lingvistice, inclusiv limba ca purtătoare a patrimoniului cultural 
nematerial;
 • practicile sociale, ritualuri și evenimente festive;
 • cunoștințele și practicile tradiționale legate de natură
 • cunoștințele și abilitățile legate de meșteșugurile tradiționale.
 Patrimoniul cultural și natural este unul dintre factorii strategici pentru dezvoltarea 
durabilă a turismului. Abordarea integrată a conservării și consolidării patrimoniului natural 
și cultural este o condiție importantă pentru creșterea atractivității regiunilor atât pentru 
investiții, cât și pentru dezvoltarea calității mediului de viață și păstrarea identității 
regionale. Dintre elementele comune care se regăsesc în bunele practici aplicate în turismul 
cultural european, putem enumera:
 • elaborarea unei strategii pentru dezvoltarea patrimoniului cultural cu participarea 
comunităților locale
 • crearea și promovarea propriilor programe sau a produselor turistice tematice;
 • crearea și promovarea produselor adaptate la calendarul local al evenimentelor: 
târguri, festivaluri, întâlniri;
 • studiul tradițiilor, obiceiurilor, ritualurilor, festivalurilor, miturilor și legendelor 
locale, stilului de viață, meșteșugurilor și gastronomiei;
 • organizarea unui festival tradițional local cu ocazia celebrării diferitelor sfinți cu 
meniuri tradiționale și folclor;
 • organizarea de demonstrații de gătit, degustări de rețete de casă, vinuri și alte 
băuturi tradiționale;
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• Vom prezenta o practică mondială care combină tradiționalitatea cu 
modernitatea; inovație și continuitate
• Vom analiza exemple care pot fi utile pentru antreprenorii din  
regiunea transfrontalieră Dobrich-Constanța pentru dezvoltarea de noi 
produse culturale.



 • organizarea de demonstrații ale meșteșugurilor locale - olărit, sculptură, țesături 
lucrate manual și multe altele.
 • organizarea de demonstrații folclorice locale - cântece, dansuri, ritualuri și legende;
 • organizarea de seminarii care să permită turiștilor să producă propriile lor suveniruri;
 • integrarea unei perspective transsectoriale / transfrontaliere în cadrul strategiei 
dezvoltate;
 • importanța răspândirii / comunicării cu publicul țintă prin intermediul rețelelor 
sociale și al canalelor media tradiționale;
 • utilizarea noilor tehnologii digitale pentru a transforma elementele culturale în 
experiențe virtuale;
 • utilizarea parteneriatului public-privat și cooperarea cu părțile interesate.

 8.2. Exemple de bune practici în turismul cultural european

 Cetatea Shibenik – Croația
 Înființarea Clubului de Prietenie din Shibenik se bazează pe o abordare holistică care 
se concentrează asupra implicării comunității locale (prin schema se acordă calitatea de 
membru) în organizarea de evenimente. De asemenea, folosind tehnici de realitate extinsă, 
turiștilor li se prezintă  o serie de evenimente istorice care au avut loc in secolul al XVII-lea.
Cetatea Shibenik are un bogat program de activități și evenimente, inclusiv programe 
culturale și artistice organizate în cadrul amfiteatrului. Aceste evenimente au loc în 
cooperare cu instituția publică „ Cetatea culturală Shibenik“, artiști, interpreți, teatre 
și alte instituții culturale. Programul include aproximativ zece evenimente muzicale în 
fiecare an care aparțin diferitelor genuri de muzică și care sunt realizate de artiști locali și 
străini. Membrii Clubului „Prietenii cetății Shibenik“ primesc reduceri pentru programele 
și evenimentele organizate. În plus, un eveniment numit “Ziua clubului de prieteni” este 
organizat anual exclusiv pentru membri.
Clubul de Prietenie Shibenik realizează o comunicare intensă cu publicul larg prin: 
comunicate de presă, articole de presă și Internet, mesaje în posturile de radio locale și 
multe altele. Comunicarea cu membrii clubului se face prin trimiterea de buletine de știri cu 
informații despre activitățile instituției și despre programele și evenimentele organizate în 
Cetatea Shibenik.
 Aceste practici, desfășurate de Clubul de Prietenie din Shibenik, vizează:
 • dezvoltarea unei audiențe locale pentru evenimentele culturale care au loc în 
fortăreață;
 • creșterea gradului de conștientizare privind valoarea patrimoniului cultural și 
importanța conservării acestuia în rândul comunității locale;
 • crearea unui sentiment de empatie și apartenență la patrimoniul cultural al 
comunității locale.
Aproximativ 80% dintre membrii Clubului de Prietenie „Shibenik“ sunt rezidenți locali, iar 
restul de 20% sunt rezidenți ai județelor învecinate și chiar cetățeni din alte țări europene. 
În ceea ce privește vârsta membrilor, ea este de 5-88 ani. Alte instituții culturale locale, 
cum ar fi muzee și teatre, joacă un rol important în activitățile clubului ca  coproducători și 
participanți la diferite spectacole și evenimente.

 Trenul prezidențial - Portugalia
Antreprenorul Gonzalo Castel-Branco a decis să transforme  „Trenul prezidențial“, un exponat 
la Muzeul Național al Căilor Ferate Portugheze, într-o atracție turistică unică. În acest 
fel, trenul a fost restaurat și plasat pe una dintre cele mai bune căi ferate din Portugalia. 
Experiența combină câteva caracteristici speciale:
 • o călătorie prin istoria trenurilor prezentată turiștilor de către un membru al 
Muzeului Național al Căilor Ferate;
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 • degustarea celor mai bune specialități gastronomice și vinuri din Portugalia;
 • descoperirea peisajelor impresionante în timpul călătoriei.
 Această atracție turistică a câștigat premiul pentru cel mai bun eveniment din 2017. 
Fiecare ediție a „Тrenului prezidențial“ este o nouă călătorie explorând diferite regiuni ale 
Portugaliei și meniuri pregătite de diverși bucătari celebri din Portugalia și Europa. Acest 
proiect este foarte popularizat atât în mass-media națională cât și internațională.
 Ca proiect cu costuri ridicate, el a fost dezvoltat de Muzeul Național al Căilor Ferate 
Portugheze în parteneriat cu un investitor privat. În acest fel, Muzeul Național al Căilor Ferate 
a reușit să atragă atenția asupra patrimoniului feroviar național, gastronomiei ca element al 
patrimoniului cultural și chiar asupra muzeului. Astfel, proiectul “Trenul prezidențial” este un 
exemplu de cooperare între partenerii publici și privați.

 Festivalul trenurilor - Spania
 Festivalul trenurilor este un eveniment organizat de un mic oraș în Spania (Mora la 
Nova), unde în trecut a fost cel mai mare depou de locomotive cu abur în țară cu aproximativ 
100 de locomotive și 1000 de muncitori. Astfel, orașul organizează regulat  festival al 
trenurilor, motiv de sărbătoare și răspândire a pasiunii locuitorilor pentru trenuri istorice. 
Festivalul include câteva elemente notabile:
 • celebrarea căii ferate este realizată cu participarea activă a rezidenților care spun 
povești minunate  turiștilor;
 • turiștii se pot bucura de numeroase trenuri istorice, restaurate impecabil
 • organizarea unei serii de activități culturale, cum ar fi: discuții pe calculator 
cu specialiști și cercetători muzeeni, seminarii destinate publicului, activități literare și 
culturale, proiecții, jocuri sociale etc.
 • multe activități educaționale pentru copii.

 Turism religios în Monserat 
 În fiecare călătorie, în afara atracției naturale de nedescris, există fenomene care lasă 
o urmă în mintea călătorului pentru totdeauna. Un astfel de fenomen este o mănăstire în 
munții Montserat, situați la aproximativ 50 km nord-est de Barcelona.
Mănăstirea este remarcabilă nu numai prin istoria sa extrem de bogată ca centru religios, dar, 
de asemenea, cu frumusețea uluitoare a naturii înconjurătoare. În traducere: „Montserrat“ 
înseamnă „munte zimțat“, deoarece vârfurile munților au ajuns forme ciudate, ca urmare 
a acțiunii de secole a râului de munte. Una dintre creasturi este chiar în formă de cămilă. 
În sânul său, îmbrățișat templul sfânt, muntele păstrează patroana  Cataloniei -  Fecioara 
Neagră. Statuia lui Moreneta („cea neagră“) -  Fecioara Neagră, și astăzi atrage pelerini din 
întreaga lume la mănăstirea, adăpostită la o altitudine de 1200 de metri  care va sărbători în 
curând aniversarea sa de o mie de ani.
În 2015, veniturile din turismul religios din Montserrat depășesc 5 milioane de euro. Pentru 
timp de zece ani, afluxul de turiști, iubitori ai turismului religios din Montserrat a crescut de 
trei ori. La aceea contribuie galeria culturală, construită lângă mănăstire, așa-numitul “bazar 
al pelerinilor” și aleea produselor tradiționale din regiune.

 Alte festivaluri, târguri și evenimente europene
 În vederea dezvoltării turismului cultural și istoric, precum și a festivalurilor și 
evenimentelor, se pot menționa câteva exemple de bune practici stabilite la nivel european, 
și anume:
 a) conceptul LoCuS (abreviat de Sistem Cultural Local), care este o zonă care combină 
mai multe elemente ale ofertei turistice cu un set de valori, resurse culturale și infrastructură 
dezvoltată; LoCuS presupune:
 • un sistem bazat pe identitățile istorice, culturale, naturale și etnice ale anumitor 
regiuni (caracteristici locale);
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 • Conceptul de atragere a turiștilor interesați de obținerea de noi informații despre 
valorile culturale ale orașelor și / sau satelor, altele decât cele în care trăiesc (caracteristicile 
culturale);
 • Concept care combină resursele legate de turism și patrimoniul cultural, teatru, arte 
vizuale și  altele. (atributul de sistem);
 • Exemple de astfel de situri culturale europene sunt: Paris, Londra, Roma, Istanbul, 
obiect antropogen Taj Mahal în India, Acropola din Atena.
 b) Evenimente muzicale și festivaluri care atrag peste 1 milion de turiști:
 • Love Parade, Berlin, Parada muzicii electronice de dans;
 • Secret Garden Party, Marea Britanie (festival de muzică);
 • Festivalul Glastonbury, Marea Britanie (cel mai mare festival de muzică în aer liber);
 • Rock in Roma, unul dintre cele mai importante festivaluri rock internaționale;
 • Neversea (Plaja Modern, Constanța), cel mai mare festival de muzică organizat  
pe plajă;
 • Untold, Cluj, cel mai mare festival de muzică din România;
 c) Utilizarea de aplicații de promovare a turismului, și anume:
 • Book a Friend - o aplicație care permite turiștilor să se conecteze cu rezidenții locali 
care percep taxă pentru a-i însoți pentru a vizita anumite site-uri sau atracții, cunoscute 
sau mai puțin cunoscute, pentru a le prezenta locurile de mâncare , activități referitoare la 
locația, etc.;
 • UrbanBuddy - o aplicație care permite turiștilor să se conecteze cu mulți localnici 
care pot răspunde la întrebările lor în timp real;
 • Withlocals - o aplicație care permite turiștilor să se conecteze cu rezidenții locali, 
care pot găti pentru turiști, să le arăte zona sau să-i învețe artizanate locale;
 • Like a Local - o aplicație care permite turiștilor să identifice locuri mai puțin 
cunoscute accesibile în mod specific localnicilor; 
 • Foursquare - o aplicație care  permite să identificați cele mai potrivite locuri de luat 
masa, magazine, atracții turistice etc.
 • Vayable - o aplicație care permite turiștilor să rezerve tururi și activități  
turistice care pot fi făcute cu rezidenții locali (activități culinare, artă, design, fotografie, 
aventură etc.).
 d) utilizarea unei realități extinse - constând în diferite metode care permit o 
modalitate realistă de obiecte virtuale într-o succesiune reală de imagini; scopul acestei 
metode este de a revigora trecutul sau de a restabili obiecte deteriorate sau parțial distruse 
(de exemplu Versailles); această metodă permite vizualizarea sau ascultarea conținutului 
multimedia oferind în același timp funcția de conducere a persoanei;
 e) Utilizarea tehnologiei iBeacon în muzee - farurile sunt dispozitive mici care 
transmit un identificator prin Bluetooth către telefoanele vecine; astfel încât atunci când 
utilizatorul trece printr-o anumită lucrare, iBeacon trimite un semnal către telefonul mobil, 
permițând acestuia să descopere povestea acestei lucrări; prin semnătura consimțământului 
utilizatorului, aplicația trimite informații despre această lucrare într-o varietate de formate 
cum ar fi:descrieri de text, comentarii audio, video ilustrativ, secvențe de imagini etc.
 f) jocurile de noroc în turnee - reprezentând utilizarea mecanicii jocurilor pentru 
implicarea digitală și divertismentul turiștilor; această activitate are un caracter puternic de 
animație turistică, divertisment, distracție și de învățare interactivă prin: provocări (puzzle, 
chestionare, etc.), scoruri sportive, premii virtuale și/sau reale; de exemplu, un tur virtual al 
orașului,  în care utilizatorii pot trece într-un mod jucăuș, de a rezolva ghicitori și, astfel, să 
descopere locuri  și povești autentice, fiecare tur virtual fiind  creat sub forma de căutare.
 În concluzie, dezvoltarea antreprenoriatului inovator în domeniul turismului legat de 
patrimoniul cultural și istoric, precum și  pentru dezvoltarea unui coridor cultural de succes 
ar trebui să se țină seama de următoarele recomandări:
 • adoptarea bunelor practici și a exemplelor de succes prezentate mai sus; Avantajele 
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aplicării modelelor existente care s-au dovedit eficiente și pozitive asupra turismului, precum 
și premisele și pașii pentru implementarea acestora;
 • diversificarea setului de instrumente pentru promovarea siturilor turistice, precum 
și serviciilor conexe pentru crearea pachetelor turistice complete (a se vedea exemplele de 
aplicații web și mobile, Internet etc.);
 • adoptarea și implementarea de noi instrumente și promovarea tehnologiilor 
informaționale, cum ar fi ghidurile de smartphone / tabletă, utilizarea realității extinse, 
jocurilor, etc.
 • dezvoltarea poziției în rețelele sociale joacă un rol tot mai important în decizia de a 
vizita o destinație și depinde de opiniile vizitatorilor care au vizitat anterior aceste locuri; În 
consecință, este necesar să dezvoltăm în continuare conținutul postat de utilizatori și să aveți 
o poziție activă în rețelele sociale (Facebook, Twitter etc.);
 • dezvoltarea politicilor teritoriale integrate, a LoCuS-urilor prin combinarea surselor 
de atractivitate bazate pe identitatea culturală a locurilor și siturilor istorice;
 • crearea unui operator cultural pentru gestionarea comună a unui program cultural 
(managementul evenimentelor culturale propuse, integrarea acestora, crearea unei strategii 
eficiente de gestionare culturală reușită);
 • participarea comunității la desfășurarea de activități culturale (seminarii, ateliere, 
evenimente stradale, evenimente culinare etc.);
 • organizarea de tururi gratuite tematice ghidate pentru comunitatea locală și turiști 
pentru a le educa cu privire la patrimoniul și istoria culturală;
 • accelerarea integrării serviciilor de calculatoare în industria turismului, precum și 
a activităților întreprinderilor mici și mijlocii și facilitarea accesului părților interesate din 
turism la instrumentele financiare pe interese;
 • promovarea intensivă a ofertei turistice specifice turismului cultural, incluzând, 
pe de o parte, valorificarea celor mai potrivite situri arheologice și istorice, monumente 
religioase, zone rezidențiale cu arhitectură tradițională și, pe de altă parte, o evaluare a 
elementelor inmateriale, cum ar fi gastronomia, turismul vinicol, prin festivaluri, evenimente, 
trasee culturale, aplicații mobile  pentru jocuri și altele.
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