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INTRODUCERE 

Strategia comună de marketing este parte din activitățile realizate în cadrul proiectului "O 

uniune transfrontalieră în umba istoriei“ finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră 

Interreg V-A ROMÂNIA-BULGARIA 2014-2020. Strategia contribuie la atingerea obiectivului principal 

al proiectului, acela de a crea și promova un produs turistic atractiv, bazat pe resursele naturale și 

culturale ale regiunii Hârșova-Krushari.  

Produsul, care se prezintă sub forma unui traseu transfrontalier, va fi susținut printr-o 

infrastructură turistică modernă și atractivă, care va include: 

 Centrul Multicultural Cotovu,  

 Drumul de acces modernizat către cetatea Carsium,  

 Facilități pentru vizitatori în cetățile Zaldapa și Valea Uscata,  

 Tur însoțit de ghid pe valea Suhodolului,  

 Muzeu în aer liber la Krushari 

 O campanie publicitară eficientă de informare, care va include editarea și distribuirea de 

materiale publicitare – broșuri, afișe, flyere, film publicitar și pagină web. 

Destinația Hârșova-Krushari va fi gândită ca un produs integrat pentru valorificarea resurselor 

culturale, istorice și naturale ale regiunii într-un mod durabil și eficient. "Promisiunea" făcută 

vizitatorilor va include o gamă largă de experiențe și impresii, care:  

1. vor reflecta caracterul local specific, precum și  autenticitatea culturală și istorică a zonei;  

2. vor conține elemente eco;  

3. vor include tehnologii avansate (tehnologii digitale inovatoare) și strategii de marketing adaptate 

pentru a se adresa unor grupuri-țintă bine stabilite.  

Evoluția cererii și ofertei turistice în ultimii ani a condus la apariția unui număr mare de „destinații 

inteligente“ (smart destinations), stabilite ca un model inovativ pentru turism, cu valoare adăugată 

ridicată și care permit dezvoltarea durabilă a comunității locale. Industria turismului la nivel 

mondial  investește mai mult în modele durabile ca o modalitate de sincronizare cu dinamica și 

provocările secolului 21, astfel încât să fie reflectate noile valori, atitudini și interese turistice 

moderne. Regiunea Hârșova- Krushari dispune de resurse valoroase și neexploatate, cu potențial de 

dezvoltare a turismului durabil. Cele două municipalități și-au afirmat în mod categoric intenția de 

a-și concentra eforturile asupra dezvoltării unui turism durabil, prin stabilirea unor măsuri prioritare 

în această direcție, în planurile lor pe termen lung și în cadrul strategiilor de dezvoltare.1 

Dezvoltarea turismului durabil este o prioritate a politiciilor la nivel național, atât în România, cât și 

în Bulgaria.  

Beneficiile turismului durabil sunt legate de următoarele principii și modele de comportament: 

1. Achiziționarea și comercializarea produselor realizate local, fapt ce va încuraja industriile 

artizanale locale. 

2. Cultivarea respectului pentru cultura locală. 

3. Economisirea energiei și a resurselor naturale. 

4.  Conservarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și istoric. 

                                         
1Sursă: Strategia de dezvoltare locală pentru orașul Hârșova 2017 – 2025,Strategia municipiului 
Krushari pentru adaptarea celor mai bune practici în domeniul turismului. 
Plan de dezvoltare energetică durabilă a Municipalității Krushari 2014 - 2020.Plan municipal 
de dezvoltare - 2014-2020. 
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1. O caracteristică generală a regiunii transfrontaliere Hârșova-Krushari: studiu de caz 

1.1. Amplasare geografică, populație, granițe și întindere 

Regiunea transfrontalieră Hârșova-Krushari este situată în sudul și centrul Dobrogei și intră în 

componența a două unități administrative adiacente - districtul Dobrich și  județul Constanța.  

Municipalitatea Krushari, cu centrul administrativ în satul Krushari, se află în zona transfrontalieră 

România-Bulgaria din regiunea Dobrich. Municipalitatea se învecinează cu județul Constanța la nord. 

La est se învecinează cu municipiului General Toshevo (regiunea Dobrich), la vest cu municipiul 

Kaynardzha (regiunea Silistra) și cu municipiul Tervel (regiunea Dobrich), iar la sud cu municipiul 

Dobrich.  

Fig.1 Harta regiunii Dobrich 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: https://eurekainstitute.eu/tourist/bg/dobrich/obshta-informaciya-oblast-dobrich 

 Numărul populației de pe raza comunei este de 6000 persoane, fiind una dintre cele mai mici 

localități din regiunea Dobrich. Comuna are o densitate foarte mică a populației, de aproximativ 

10,89 locuitori de km2, care este de 3,69 ori mai scăzută decât media regiunii Dobrich (40,19 

persoane/km2). Centrul administrativ al comunei este satul Krushari, cu o populație de peste 1000 

de locuitori. Pe teritoriul comunei Krushari sunt încă alte 19 localități, respectiv statele Abrit, 

Alexandria, Bistreț, Gaber, Dobrin, Efreytor Bakalovo, Zagorți, Zemenți, Zimnița, Kapitan Dimitrovo, 

Koriten, Krushari, Lozeneț, Ognyanovo, Polkovnik Dyakovo, Poruchik Kardizhievo, Severnyak, Severți 

și Telerig.  

 Deși cu o densitate foarte mică a populației, comuna are o amplasare geografică foarte 

prielnică. Satul Krushari se află la o oră distanță de câteva mari centre municipale din Bulgaria de 

Nord-Est; la 32 de km de Dobrich, la 85 km de Varna și la 70 de km de Silistra și Balcic. Centrul 

comunal nu se află prea departe nici de alte importante orașe din România, respectiv la o distanță 

de 120 km de Constanța și la 185 de km distanță de capitala României, București, o urbe de peste 2 

milioane de locuitori.  

În ceea ce privește conectivitatea între cele două regiuni, infrastructura existentă este relativ 

bună. Există premise pentru preluarea afluxului de turiști din România și din Bulgaria, pe cale 

rutieră, precum și prin aeroporturile internaționale din zonă (Varna, Constanța și București).  

Accesul transfrontalier către comunele respective și atracțiile turistice din zonă, pe ambele părți 

ale graniței, se poate face pe uscat  (prin traversarea podului) sau pe cale ferată și pe apă, prin 

traversarea Dunării cu bacul.  

Tabelul 1. Infrastructura existentă pentru traversarea graniței dintre Bulgaria și România  

 
 
Conexiune (de la vest la est) 

 
 
Mijloc de transport 

PCTF Ruse-Giurgiu Pod (rutier și feroviar) 

PCTF Tutrakan-Oltenița bac 

https://eurekainstitute.eu/tourist/bg/dobrich/obshta-informaciya-oblast-dobrich
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PCTF Silistra-Călărași bac 

PCTF Kainargea-Lipnița rutier 

PCTF Severnyak-Dobromir (планирано 2019)  rutier 

PCTF Kardam-Negru Vodă rutier 

PCTF Durankulak-Vama veche rutier 

 

Satul Krushari este amplasat în imediata vecinătate a celor doua puncte de trecere a frontierei cu 

România din districtele Dobrich și Silistra, în luna octombrie 2017 fiind deschis al reilea PCTF în satul 

Kainargea. In anul  PCTF sunt la Kardam și Silistra. În 2019 a fost deschis un nou punct de   Trecere a 

Frontierei Severnyak-Dobromir, care este la numai 18 km de centrul localiții Krushari. 

Principala arteră rutieră din zonă o reprezintă rețeaua de drumuri de categoria a III-a: ІІІ-293 – 

Drumul comunal Dobrich – Paskalevo – Krushari – Koriten. Granița comunei Krushari cu România are o 

lungime de aproximativ 26,4 km. Reabilitarea drumului Alexandria-Koriten-Severnyak până la granița 

cu România a fost finalizată în 2017, fiind realizată prin proiect, în cadrul Programului Operațional 

„Cooperare transfrontalieră România-Bulgaria”. Drumul este esențial pentru legătura dintre cele 

două țări. 

Orașul Hârșova se află situat în partea de nord-vest a județului Constanța, pe malul drept al 

fluviului Dunărea. Localitatea are în componență și satul Vadu-Oii, amplasat la 10 km nord-vest, 

aproape de podul Giurgeni - Vadu-Oii. Centrul administrativ este orașul Hârșova, amplasat la cca. 85 

km de reședința de județ, municipiul Constanța, la 100 km de Tulcea, la 100 km de Brăila și la 60 km 

de Slobozia.  Orașul Hârșova se învecinează la nord est cu comuna Ciobanu, la sud-est cu comuna 

Horia, la sud și sud-vest cu fluviul Dunărea. Dincolo de Dunăre se află județul Ialomița. Teritoriul 

orașului se întinde pe o suprafață de 10 902 ha. Populația numără circa 9.642 persoane, conform 

datelor înregistrate prin recensământul din 2011.  

Fig. 2: Harta județului Constanța 

 

Sursă: http://danubelimes-robg.eu/index.php/bg/kostancabg 

Chiar dacă nu sunt în imediată vecinătate una față de alta (distanțele între cele două localități fiind 

de aproximativ 150 km), localitățile Hârșova și Krushari se afă pe teritoriul a două regiuni (județe) 

vecine: Constanța și Dobrich, fapt ce favorizează asocierea lor într-o destinație turistică comună. 

Județul Constanța este amplasat în partea de sud-est a României. La nord se mărginește cu județul 

Tulcea, printr-o linie convențională, care șerpuiește între fluviul Dunărea și Marea Neagră, 

http://danubelimes-robg.eu/index.php/bg/kostancabg
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traversând platoul Casimcea și complexul limanic Razim, Zmeica și Sinoe. La sud se mărginește cu 

granița româno-bulgară, traversând Platoul Dobrogei de Sud între Ostrov (la vest) și Vama Veche (la 

est). La vest, fluviul Dunărea desparte județul Constanța de județele Călărași, Ialomița și Brăila. La 

est, între Gura Portiței și localitatea Vama Veche, Platoul Dobrogean se scaldă în apele Mării Negre.  

Conform Nomenclatorului comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS), județul Constanța face 

parte din Regiunea Sud-Est (NUTS II), cu municipiile – Constanța, Medgidia și Mangalia, 58 de 

comune și 189 de sate.  Regiunea Sud-Est, a doua ca mărime în țară, include județele Brăila, Buzău, 

Galați, Tulcea și Vrancea. 

Legăturile maritime și fluviale ale județului Constanța se realizează prin:  

• fluviul Dunărea (porturile Cernavodă și Hârșova)  

• Canalul Dunărea-Marea Neagră (porturile Medgidia, Murfatlar, Ovidiu și Agigea);  

• Marea Neagră (porturile Constanța, Agigea, Mangalia și Midia).  

Județul Constanța se află pe locul 8 în România, cu o suprafață de 7071,29 km2 și pe locul 5 ca 

număr al populației, cu aproximativ 684.000 locuitori. În majoritatea sa, populația județului 

locuiește la oraș – între 60 și 70%.   

1.2. Turismul ca factor de dezvoltare transfrontalieră regională  

Dezvoltarea  durabilă a turismului este o prioritate majoră în planurile strategice de dezvoltare a 

orașului Hârșova și a comunei Krushari. Turismul aduce venituri semnificative la nivel regional în 

Dobrich și în județul Constanța și se numără printre principalii factori din domeniul furnizării de 

servicii.  

Din ultimele date ale Institutului Național de Statistică, în Bulgaria, în anul 2017, veniturile realizate 

din turism la nivelul regiunii Dobrich au fost de peste 119 milioane leva, ceea ce reprezintă 

aproximativ 10% din venitul general din turism la nivel de țară. În 2017, Bulgaria a fost vizitată cel mai 

mult de turiștii din România – aproximativ 2 milioane, reprezentând o creștere de 11% față de 2016. 

Datele arată că în perioada aprilie – septembrie numărul vizitelor este foarte ridicat, între 150 000 și 

280 000 vizitatori. 

Comparativ cu luna aprilie 2017, în regiunea Dobrich, numărul total al locurilor de cazare a crescut cu 

17.2% conform datelor furnizate de Biroul Teritorial de Statistică Dobrich.   

Numărul total al nopților de cazare la nivelul unităților de profil, în luna aprilie 2018 a fost de 43.4 

mii, adică cu 4.8% mai mare, comparativ cu aceeași lună din anul anterior. 

Numărul persoanelor cazate în luna aprilie 2018 a crescut cu 22.1% comparativ cu aceeași lună din 

2017, ajungând astfel la 17.5 mii. Turiștii străini care au vizitat regiunea Dobrich sunt preponderent 

din România (74.4%), Federația Rusă (4.1%), Finlanda (2.8%) și Germania (2.7%). 

Fig.3: Nopți de cazare realizate în locurile disponibile pe teritoriul regiunii Dobrich, pe luni, separat 

turiști bulgari și turiști străini.  
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Sursă: Date furnizate de INS la 26.09.2018, vezi http://www.nsi.bg/tsb/wp-

content/uploads/2018/09/SPOD_072018_Dobrich.pdf 

Tabelul 2:  Activități în locurile de cazare în anul 2017, total Bulgaria/regiunea Dobrich, sursă INS  

 Locuri de 
cazare - 

număr 

Paturi - 
număr 

Nopți de cazare 
realizate - număr 

Persoane cazate - 
număr 

Venituri realizate din 
nopțile de cazare -leva 

Total Din care 
străini 

Total Din care 
străini 

Total Din care 
străini 

Total pentru 
Bulgaria 

3 346 348 724 26 054 
096 

17 105 
567 

7 461 
646 

3 655 
830 

1 340 897 
001 

993 989 
405 

Regiunea Dobrich 165 32 426 2 237 
697 

1 752 
889 

445 
345 

296 166 119 067 
115 

94 938 
812 

 

Conform datelor furnizate de INS din România, pentru primele șase luni ale lui 2018 Constanța se află 

pe locul patru în rândul celor mai vizitate județe, după București  (991 400), Brașov (594 200) și Cluj 

(289 800), cu 289 100 vizitatori, care au realizat 874 700 nopți de cazare.  

În total, în anul 2017, numărul de turiști care au ajuns în Regiunea de Sud-Est a fost  de 1. 642.715, în 

creștere cu 9% față de anul 2016. Din numărul total al celor care au venit în zonă, 7% sunt străini și 

93% sunt turiști români. Peste 90% dintre turiști au fost cazați în unități hoteliere. Fluxul de turiști din 

Regiunea de Sud-Est reprezintă 13% din numărul total la nivel de țară pentru anul 2017.   

Таbelul 3: Numărul de nopți de cazare și sosiri în România în Regiunea de Sud-Est, pe teritoriul căreia 

se află și județul Constanța. Date pentru perioada 2016 - 2017  

http://www.nsi.bg/tsb/wp-content/uploads/2018/09/SPOD_072018_Dobrich.pdf
http://www.nsi.bg/tsb/wp-content/uploads/2018/09/SPOD_072018_Dobrich.pdf
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 2016 2017 

TOTAL Români Străini TOTAL Români Străini % 
creștere 
români  

% 
creștere 
străini 

Total în România 11.002.52
2 

8.521.69
8 

2.480.82
4 

12.143.34
6 

9.383.26
6 

2.760.08
0 

10 11 

Din care au fost 
cazați la hotel 

7.973.803 5.790.76
2 

2.183.04
1 

8.624.783 6.230.35
9 

2.394.42
4 

8 10 

Total în regiunea 
Sud-Est 

1.506.616 1.404.09
6 

102.520 1.642.715 1.527.78
4 

114.931 9 12 

Din care au fost 
cazați la hotel 

1.239.059 1.146.29
7 

92.762 1.346.263 1.242.47
8 

103.785 8 12 

Sursă: INS România: http://www.insse.ro/cms/en/content/romanian-tourism-statistical-abstract 

 

Тabelul 4: Număr de turiști cazați în unități de cazare, date pentru România, anul 2017 

 Numărul de turiști 
cazați 

Nopți de cazare 

TOTAL 12 143 346 27 092 523 

Români 9 383 266 21 801 487 

Străini 2 760 080 5 291 036 

EUROPA 2 048 697 3 859 139 

U.E.  1 756 041 3 273 810 

Аustria 60 952 105 498 

Belgia 45 210 80 013 

Bulgaria 65 379 107 864 

Sursă: Institutul Național de Statistică, România  

Tabelul 5: Numărul de locuri de cazare și capacitatea unităților de cazare în funcție de 

destinație, date pentru anul 2017 

 Total Mare SPA 
     

Munte 

Delta 

Dunării 

București 

și zonele 

limitrofe 

Alte 

locuri 
 

TOTAL 7905 776 577 2270 125 1472 2685  

Hoteluri 1597 287 132 212 19 658 289  

Moteluri 222 1 15 19 - 31 156  

Hanuri turistice 3 - - - 1 1 1  

Hosteluri  300 52 10 34 - 121 83  

Vile turistice 659 160 84 206 57 86 66  

Bungalouri 434 235 57 25 14 2 101  

Cabane turistice  225 - 8 144 - 6 67  

Sate de vacanţă 9 - - 5 1 1 2  

Campinguri 57 10 8 14 - 5 20  

Tabere de elevi şi 

preşcolari 
57 

3 7 16 1 8 22  

Popasuri turistice 40 2 5 15 1 1 16  

Pensiuni turistice  1666 
14 200 449 9 523 471  

Pensiuni 

agroturistice  
2556 5 45 1110 13 23 1360  

http://www.insse.ro/cms/en/content/romanian-tourism-statistical-abstract
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Căsuţe turistice 70 7 6 20 2 6 29  

Spaţii de cazare pe 

nave 
10 

- - 1 7 - 2  

Unități de cazare 

existente- locuri 

TOTAL 343720 80618 36631 63921 3890 87901 70759  

Hoteluri 
194884 63535 25982 18675 2036 65400 19256  

Moteluri  8902 291 541 1203 - 1281 5586  

Hanuri turistice 63 - - - 21 20 22  

Hosteluri  14211 3861 513 1513 - 5224 3100  

Vile turistice 15255 4534 1773 4913 396 2017 1622  

Bungalouri 3554 1763 271 441 172 28 879  

Cabane turistice  6503 - 205 4674 - 168 1456  

Sate de vacanţă 539 - - 358 29 12 140  

Campinguri 8784 4366 760 1184 - 572 1902  

Tabere de elevi şi 

preşcolari 6436 1012 751 1574 249 793 2057  

Popasuri turistice 1919 194 378 603 96 20 628  

Pensiuni turistice  
34816 372 4063 9263 250 11668 9200  

Pensiuni 

agroturistice  44499 184 946 18903 271 496 23699  

Căsuţe turistice 2848 506 448 586 230 202 876  

Spaţii de cazare pe 

nave 507 - - 31 140 - 336  

 

Concluzii: 

 Turismul este una dintre ramurile economice cu cea mai rapidă creștere pentru ambele 

țări, o demonstrează creșterea durabilă, orientată spre verticală. 

 Regiunea Dobrich și județul Constanța urmează tendința generală pozitivă de creștere a 

fluxului de turiști și a veniturilor din turism. 

 Regiunea transfrontalieră Dobrich - Constanța este una dintre cele mai vizitate de turiști în 

ambele țări. 

 Grupurile țintă pentru regiunea transfrontalieră - români și bulgari - au contribuit cel mai 

mult la dezvoltarea dinamică a turismului în ambele țări. 

 Turiștii europeni reprezintă, în general, a doua categorie de consumatori de turism în 

zonele de frontieră. 

 În ceea ce privește sezonalitatea, există o tendință în Bulgaria și România de extindere a 

sezonului turistic de la o concentrare puternică în lunile de vară la niveluri destul de ridicate 

în aprilie și septembrie. 

Din datele furnizate este clar că turismul are un impact major asupra mijloacelor de existență și 

dezvoltare a regiunii Dobrich și ale județului Constanța și aduce venituri semnificative pentru 

economia locală.  

1.3.  Obiectivele Strategiei 

Obiectivul principal al prezentei Strategii: 

Definirea unui set integrat de activități, care să permită municipalităților Krushari și Hârșova 

să implementeze cele mai bune practici moderne din industria turismului pentru a spori 

bunăstarea locuitorilor. 
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Obiectivele specifice ale Strategiei presupun: 

1. Dezvoltarea potențialului regiunii ca destinație turistică cu avantaje comparative și 

competitive. 

2. Implementarea unui pachet de măsuri care să permită îmbunătățirea infrastructurii pentru 

furnizarea de servicii turistice. 

3. Îmbunătățirea capacității administrațiilor locale și a altor parteneri socio-economici de a 

implementa abordări moderne de dezvoltare a turismului local. 

Strategia se definește prin trei obiective de marketing: 

1. Implementarea unei singure mărci comune a regiunii transfrontaliere și includerea 

acesteia în rețeaua de distribuție a produselor din domeniul turismului; 

2. Extinderea informațiilor despre regiunea transfrontalieră care să permită accesul facil la 

resurse și servicii de turism de bună calitate; 

3. Creșterea duratei medii a sejurului și a costurilor  ale vizitatorilor în regiunea 

transfrontalieră Hershova-Krushari cu cel puțin 2% în timpul implementării Strategiei de 

marketing. 

1.4. Grupuri țintă 

Grupurile țintă ale acestei strategii se împart în interne și externe, în funcție de cele două 

municipalități. 

Drept grupuri țintă interne sunt identificate: populația celor două localități, mediul de afaceri local și 

funcționarii administrațiilor locale.  

Grupurile țintă externe sunt reprezentate de: potențialii turiști și investitori. 

Ambele grupuri țintă vor beneficia, în mod semnificativ, de punerea în aplicare a strategiei. Locuitorii 

și întreprinderile vor simți beneficiile implementării sale, datorită creșterii gradului de ocupare a 

forței de muncă, creșterii veniturilor și calității vieții. Angajații administrațiilor municipale vor 

implementa politica de dezvoltare a regiunii, care face parte din îndatoririle lor de serviciu. 

Turiștii potențiali vor beneficia de o diversificare a produselor turistice, de posibilitatea de a cunoaște 

o nouă destinație și de a se relaxa în condiții bune, la un preț moderat. Totodată, se creează un cadru 

propice atragerii de noi investiții în domeniul privat, atât investitori locali, cât mai ales investitori 

străini, ce vor putea implementa proiecte care le vor aduce profituri susținute.  

1.5. Situația ofertei turistice pe raza municipalităților Krushari și Hârșova 

În prezent, regiunea transfrontalieră nu are o imagine unică care să fie identificată drept destinație 

turistică. Principalele produse turistice se concentrează în principal pe mai multe situri de importanță 

majoră, dar nu există produse integrate, bazate pe resurse turistice comune. Dezvoltarea turismului 

este încă separată de granița dintre cele două țări și nu există pași clari și vizibili pentru a construi 

imaginea regiunii transfrontaliere ca destinație unică. Zona oferă posibilitatea dezvoltării mai multor 

forme și tipuri de turism: agroturism, eco-turism, turism educațional (cultural-educativ diversificat pe 

domenii aparte-biologie, istorie, arheologie), pelerinajul (turismul religios),turismul de agrement, 

turismul balnear, gastronomic, sportiv (ciclo-turism, sporturi nautice pe Dunăre) etc., având un 

potențial de dezvoltare nebănuit de mare. 

Actualmente, în ciuda prezenței unor situri unice și atractive, acestea nu pot și nu oferă posibilitatea 

unei șederi îndelungate și nici o experiență căutată de turiștii care vin în zonă. Din acest motiv, este 

necesar ca aceste locații să fie integrate într-un produs care să se impună pe piață ca unic și să ofere 

o "imaginea specifică" destinației transfrontaliere Hârșova-Krushari. 
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Construirea unei "imagini specifice unice" a destinației urmează tendințele globale în domeniul 

turismului, care necesită căutarea unui produs autentic și unic, ușor recognoscibil în marea de 

oportunități și în cadrul unei competiții sporite. 

Municipalitățile Hârșova și Krushari se află într-o poziție bună și beneficiază de potențiale 

neexploatate, capabile să atragă fluxuri turistice din cele două țări vecine, Bulgaria și România. 

Resursa bogată și unică, naturală și cultural-istorică, a celor două municipalități oferă oportunitatea 

pentru o simbioză foarte bună în cadrul ofertei turistice, stabilind un avantaj competitiv al fiecărei 

părți separat, împreună cu punctele lor forte comune.  

 

2. Analiza resurselor turistice din regiunea transfrontalieră Krushari și Hârșova  

2.1. O trecere în revistă a produselor turistice existente  

Comuna Krushari 

Este situată într-o regiune deosebit de competitivă în ceea ce privește diversitatea produselor 

turistice disponibile și volumul turiștilor atrași. În partea de est și nord-est se află câteva orașe 

stațiuni cunoscute (Shabla, Kavarna, Balchik, Varna) și stațiuni turistice întinse de-a lungul coastei 

nordice a Mării Negre (Albena, Nisipurile de Aur, Drujba, Sf. Constantin și Elena, Sunny Day), care 

oferă în mod tradițional produse de turism de masă, bazate pe premisa resurselor naturale 

disponibile: plajă-soare-mare. 

În partea de vest și  sud-vest sunt prezente centrele de interes turistic unde sunt concentrate  

obiective reprezentate de turismul cultural și istoric, bazate în principal pe repere istorice, cum ar fi  

orașele Dobrich, Shumen, Razgrad, Pliska, Preslav, Madarski Konnik și altele.  

Există, de asemenea, mai multe alte centre de turism active, reprezentate de domenii de vânătoare 

(municipiul Kavarna) și de terenuri de golf, amplasate lângă Balcic. În concluzie, principalele tipuri de 

turism, care sunt reprezentate pe întreg arealul format de districtele Varna, Dobrich, Shumen și 

Razgrad, sunt următoarele: turism maritim și de vacanță, cultural-istoric, turismul conex diferitelor 

evenimente/festivaluri, congrese ș.a., turismul rural, dar și cel specializat (tematic). 

Turismul rural și alternativ (eco-) din regiune este relativ sărac, ceea ce oferă oportunități excelente 

pentru dezvoltarea produselor în acest segment de piață. 

Cât privește facilitățile de cazare disponibile în prezent în zonă, trebuie menționat că pe teritoriul 

comunei Krushari există  case de oaspeți în satele Zimnitsa, Ognyanovo și Telerig. Pe malul barajului 

Abrit este construit un hotel modern cu 30 de paturi, un restaurant, o parcare și o grădină de vară. 

Hotelul este încă în curs de promovare ca destinație turistică. Există tentative de promovare a 

turismului rural și realizarea unui produs de marketing care promovează potențialul turistic al regiunii 

prin intermediul manifestării locale "Sărbătoarea oalelor" și a site-ului www.zimnitsa.bg, precum și a 

festivalului folcloric anual "Teketo" din satul Alexandria. 

Orașul Hârșova 

Este situat în apropiere de mai multe regiuni cu tradiție și succes în dezvoltarea turismului: Delta 

Dunării și stațiunile de pe litoralul Mării Negre din județul Constanța  (Mamaia, Saturn si Eforie). În 

același timp, totuși, turismul pe teritoriul orașului și în comunele învecinate nu este dezvoltat. În 

prezent, aici există doar câteva locuri pentru cazare. În ultimii ani politicile la nivelul autorităților 

locale sunt orientate pentru a atrage investitori în domeniul turismului, prin promovarea resurselor 

unice ale localității - izvoarele mezotermale sulfuroase și condițiile climatice pentru energie verde 

“(solară)“. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, apreciem că dezvoltarea potențialului turistic pe raza 

localităților Krushari și Hârșova face obiectul unor soluții integrate care depind de entitățile de stat și 

locale competente, în parteneriat cu antreprenoriatul la nivel local. Elaborarea unor politici coerente 

în acest domeniu poate reprezenta un proces lung și consumator de resurse. În stadiul actual devine 

http://www.zimnitsa.bg/
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prioritară valorificarea siturilor istorice și arheologice (cetățile Zaldapa și Carsium) disponibile 

atragerea de fonduri pentru dezvoltare, cercetare, activități arheologice și de restaurare, cu 

participarea activă a cercurilor științifice și academice, care să coordoneze acțiunile în colaborare cu 

instituțiile competente. În paralel, sunt necesare activități pentru îmbunătățirea infrastructurii, de 

facilități de cazare în cadrul regiunii, precum și de crearea de atracții și alegerea de canale eficiente 

pentru efectuarea unui marketing activ. Furnizarea de servicii de calitate reprezintă o chestiune care 

ține de personalul calificat și de sentimentul populației locale orientat către necesitatea dezvoltării 

turismului. În egală măsură, acesta reprezintă un proces dificil și lung de pregătire, de furnizare de 

personal calificat, de schimbare a atitudinii oamenilor din zonă față de turism. Implementarea unei 

astfel de strategii este de așteptat să fie susținută și de mediul de afaceri, pentru a se reuși crearea 

unei infrastructuri turistice.  

Un factor suplimentar care poate da un impuls turismului este cel al existenței drumului internațional 

către România, care trece pe teritoriul comunei Krushari. 

2.2. Analiza instrumentelor de marketing existente 

Datorită identificării unor lacune semnificative în ceea ce privește infrastructura, capacitatea, 

capitalul uman și nivelul de conștientizare a comunității locale și luând în calcul concurența 

puternică din partea destinațiilor deja consacrate pe piață cu „promisiuni“ similare, impunerea noii 

destinații Hârșova-Krushari, ca produs unitar, este o provocare. În acest sens, abordarea poziționării 

brandului Hârșova-Krushari ar trebui să se bazeze pe integrarea extremă a produselor și serviciilor 

specifice pentru a consolida sentimentul de unitate și unicitate. 

Strategia comună de marketing propusă se bazează tocmai pe centralizarea și integrarea produselor 

și serviciilor pentru turiști. În nucleul produsului turistic "Harsova-Krushari" ar trebui să fie inclusă o 

bază cu un număr stabilit de locuri de cazare și facilități de servire a mesei care urmează să fie 

construită în conformitate cu principiile unui turism durabil și în concordanță cu valorile și filosofia 

modernă din turism,  orientată către turiștii proveniți din marile orașe, cu atitudine ecologică, 

responsabili social, conectați digital, care necesită o abordare individuală personalizată și fără 

compromisuri în ceea ce privește calitatea și standardele.  

Prezența unei «oaze ecologice» comune pe teritoriul destinației turistice, va contribui la impunerea 

acesteia pe piață, îi va insufla identitate în prima etapă de lansare durabilă a brandului pe piață. În 

etapa următoare, după afirmarea produsului Hârșova-Krushari ca o destinație atractivă și preferată, 

sau în paralel, vor fi create condiții pentru dezvoltarea unei rețele de case de oaspeți, de eco-sate 

care să utilizeze elementele acestui model centralizat durabil. Acestea trebuie să ofere produse bio, 

suveniruri, materiale de promovare, identitate de marcă, prin legături permanente (contacte 

strânse) cu furnizorii de servicii, cum ar fi ghizii, producătorii de bunuri specifice etc 

În paralel cu evoluția cererii de produse turistice și a faptului că „anatomia“ turismului și a 

experiențelor de călătorie începe cu mult înainte de sosire la destinație, produsul Hârșova-Krushari 

trebuie să fie gândit și clădit pe baza utilizării de noi tehnologii digitale. Zona în care tehnologia 

digitală ar trebui să-și găsească locul și aplicabilitatea este în etapa de promovare a destinației, 

precum și furnizarea de acces și de navigație. Tehnologia ar trebui să faciliteze căutarea de 

informații, să fie intuitivă și optimizată în orientarea cererii, ofertei, în prezentarea și citirea 

opiniilor și recomandărilor (review-uri) făcute de consumatorii anteriori de servicii. 

         2.3. Tendințe în dezvoltarea turismului în regiunea transfrontalieră 

Tendințele moderne în turism necesită dezvoltarea unor modele de afaceri durabile în zona 

transfrontalieră, inclusiv a turismului durabil. Un exemplu în această direcție o reprezintă 

elaborarea în comun de către Camerele de Comerț și Industrie din Dobrich și Constanța a proiectului 

„Economia României și Bulgariei, orientate spre consolidarea patrimoniului natural și 

cultural“, în care este formulată următoarea viziune pentru dezvoltarea regiunii transfrontaliere 

România-Bulgaria: 
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" Până în anul 2022 patrimoniul cultural și natural al zonei transfrontaliere româno-bulgare va 

dobândi o nouă semnificație din punct de vedere economic în privința mediului de afaceri și a 

resurselor pe care le utilizează; patrimoniul cultural și natural este un vector important al 

identității individuale și colective, de resurse inepuizabile ale comunității locale integrate în 

dezvoltarea și reinventarea acesteia, precum și în utilizarea sa într-un mod durabil; în același timp 

poate asigura integrarea în procesele sociale și/sau economice ale dezvoltării locale și a mediului 

înconjurător, astfel încât acesta ar putea reprezenta o contribuție directă la prosperitatea locală 

pentru generații în șir". 

 În perioada de derulare a Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2009-2013 și, 

mai ales, în perioada curentă 2014-2020, s-au alocat resurse importante pentru finanțarea 

proiectelor din domeniul turismului și dezvoltării durabile, în regiunea transfrontalieră româno-

bulgară, resurse ce susțin construirea unui mediu ecologic și conservarea resurselor din regiune – 

istorice și naturale, într-un mod durabil.  

Exemple de trasee definite pentru practicarea turismului durabil în regiunea transfrontalieră sunt: 

rutele Istria-Pontica; de-a lungul Dunării, "Pe drumul legiunilor romane"; Vidin - o destinație pentru 

operă și turism rural; Silistra-Tutrakan - centrul rețelei pasionaților de ciclism, cu o rețea europeană 

de biciclete și turism de aventură și multe altele. Din partea română, se remarcă ecoturismul în 

Delta Dunării. 

Тabelul 6: Tendințe macroeconomice la nivelul cererii turistice și impactul acesteia asupra impunerii 

destinației turistice Hârșova-Krushari 

MACRO TENDINȚE LA NIVELUL CERERII DE PRODUSE 
TURISTICE 

IMPLICAȚII PENTRU DESTINAȚIA HÂRȘOVA - KRUSHARI  

Creșterea preferințelor pentru călătorii mai scurte 
(între 1-3 zile), dar mai dese. 

Posibilitatea extinderii sezonului turistic prin creșterea 
numărului turiștilor de weekend - familii, tineri și vizitatori 
individuali nu numai în timpul sezonului de vară, ci și în lunile 
de primăvară și toamnă, când afluxul de turiști este mai mic. 

Procese sporite de urbanizare și globalizare duc la 
unificarea culturii urbane. 

Nivelurile ridicate de stres și expunerea la efectele 
dăunătoare ale aerului poluat fac ca populația 
urbană să caute "evadarea" și "reîncărcarea 
bateriilor" într-un "mediu curat și autentic". 

Hârșova-Krushari se află într-o poziție excelentă pentru a 
oferi o oază de liniște, intimitate și un mediu curat. 
Destinația are un potențial enorm de dezvoltare și se 
poziționează în conceptul ce capătă popularitate în ultimul 
timp, "alimentație lentă, ritm de viață lent", care stă la baza 
înțelegerii calității vieții, a realizării longevității și a 
bunăstării în rândul celor cu studii superioare și a celor ce 
realizează venituri mai mari. 

Creșterea numărului de călătorii „last minute“. 
Organizarea spontană a călătoriilor în timpul week-
endului . 

Posibilitatea redirecționării unei părți din fluxul de turiști 
către destinații alterative, precum Hârșova și Krushari ca 
„bijuterii ascunse și necunoscute“ 

Creșterea numărului de călătorii ale persoanelor care 
au nevoie de tratament, profilaxie, refacere și 
recuperare. 

Atragerea turiștilor de vârsta a treia pe durata sezonului 
inactiv către Hârșova și Krushari cu o "promisiune" de 
relaxare, „reîncărcare a bateriilor" și hrană autentică. În acest 
sens, trebuie subliniat faptul că Hârșova are o resursă unică 
pentru dezvoltarea turismului balneologic și de reabilitare 
medicală, combinate cu turismul vinicol și gourmet. 

Preferarea din partea turiștilor a destinațiilor care au 
legătură cu anumite forme de turism – de exemplu 
velo-turism, eco-turism, turism ornitologic, turism 
geologic etc. 

 

Poziționarea destinației Hârșova-Krushari printre destinațiile 
de nișă, pentru turiștii cu venituri mai mari și cu nivel de 
educație ridicat, bazate pe resursele naturale și cultural-
istorice bogate din regiune. În acest sens, destinația poate fi 
inclusă ca parte a traseului de ciclism internațional, care a 
dobândit popularitate în ultimul timp "Dunav Ultra". Pe de 
altă parte, zona poate atrage turiștii cu interese specializate, 
cum ar fi ornitologi, biologi, ecologiști, geologi etc. 

Dezvoltarea unor sisteme culturale locale (LoCuS), Produsul turistic integrat Hârșova-Krushari, oferă o experiență 
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zone ce combină diferite elemente ale ofertei 
turistice potențial dezvoltate pentru un anumit grup 
țintă, în funcție de valorile și resursele culturale 
existente. 

holistică polistratificată pentru turiști - "cunoscători" într-un 
mediu autentic, curat și nepoluat. Aceasta include alimente și 
băuturi bio (produse locale și după rețete autentice), aer 
curat, posibilitatea explorării bogățiilor regiunii, a naturii și 
istoriei locale. 

Creșterea numărului de călătorii a familiilor cu copii 
în interiorul țării, ceea ce determină o creștere 
sporită a turismului intern.  

Hârșova și Krushari oferă forme adecvate de distracție pentru 
familii, dar și confort și securitate. Centralizarea produsului 
turistic propus ar fi pe deplin în concordanță cu nevoile 
familiilor tinere cu copii - confort, flexibilitate, minimizarea 
logisticii și disconfortului.  

Preferința de a călători cu mașina, rulota, bicicleta 
deci în sistem privat. 

Construirea și întreținerea infrastructurilor adecvate - șosele, 
locuri de parcare, camping și picnic.  

Tendința de a trece de la vacanțe și excursii 
organizate și planificate, la vizitele minim 
planificate, fără a anticipa ce urmează să se 
întâmple, astfel încât turistul să redescopere, să 
"surprindă", să se simtă acasă. 

Hârșova-Krushari își construiește strategia de marketing 
profitând de uneltele puse la dispoziție de mediul digital, 
pentru a ajunge direct la grupul țintă.  

2.4. Tendințe în dezvoltarea turismului în Bulgaria și România  

Pentru perioada ianuarie - iulie 2018 numărul total de vizite turistice din partea străinilor în Bulgaria 

a fost de 5 265 367. Creșterea față de perioada ianuarie – iulie 2017 este de 7%. 

Fig.4. Vizitele turiștilor străini în Bulgaria în perioada ianuarie – iulie 2017 (număr de persoane) 

 

Sursă: INS 

În total, pentru Bulgaria, pentru perioada ianuarie - iulie 2018, țările Uniunii Europene au continuat să 

fie cea mai importantă piață generatoare de turism internațional, cu o cotă relativă de 59,1% și un 

volum total de 3.113.377 vizite turistice (o creștere de 6,6 %). Majoritatea vizitelor turistice au fost 

făcute de turiștii români - aproape 770.000 pentru prima jumătate a anului 2018, reprezentând o 

creștere de 28% față de anul 2017. 

Figura 5. Vizite turistice efectuate de turiști străini, piețe de top 10 (clasament) pentru 2017 
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Per ansamblu, numărul cel mai mare de turiști care ne-au vizitat țara provine din Europa 93%, din care 

51% din Uniunea Europeană. Din UE, numărul cel mai mare de turiști îl reprezintă turiștii bulgari – 28%, 

urmează ungurii – 27% și italienii – 8%.  

Strategia comună de marketing este în concordanță cu politica turistică regională și națională. Un 

document strategic în domeniul turismului este „Strategia Națională pentru Dezvoltarea Turismului 

Durabil‟, în care turismul este definit drept prioritate națională pentru țară, după cum urmează: 

Turismul în Bulgaria se numără printre principalele industrii la nivel național, identificabil din punct 

de vedere structural.  

Turismul este un factor stabil care contribuie la optimizarea constantă a economiei bulgare prin:

  

pondere substanțială în PIB, de 12-18%;un grad înalt de ocupare a forței de muncă: 300 000 de 

angajați permanenți și 500 000 de colaboratori temporari; 

domeniul principal pentru dezvoltarea și întreținerea afacerilor mici și mijlocii, bazat pe proprietate 

familială;     

protejarea mediului și păstrarea bogatului patrimoniu cultural și istoric.  

Misiunea și viziunea "Programului național de promovare a turismului în Bulgaria" pentru anul 

2019, prevede următoarele:„Construirea unei imagini pe termen lung a Bulgariei ca destinație 

europeană modernă, sigură și plină de posibilități printr-o combinație de activități de marketing, 

creșterea volumului de turism, încurajarea turismului intern și atragerea turiștilor cu capacități 

financiare consistente.“ 

În ultimii ani, în Bulgaria și România, destinațiile ecologice de turism cu o ofertă holistică integrează 

elemente ecologice cu elemente de etno și folclor, turism rural, cu caracter educațional și cognitiv, 

turism de aventură sub formă de safari, echitație, trekking, rafting, etc. 

     2.5. Dezvoltarea economică a comunei Krushari 

În ceea ce privește activitatea economică și ocuparea forței de muncă, municipiul Krushari ocupă 

ultimul loc în clasamentul celor opt comune din zonă. Industria, ca ramură economică, nu a pătruns 

aproape deloc în municipiul Krushari. Performanța slabă a acestui sector este dictată de prioritățile 

stabilite istoric și tradițional în producția agricolă, de lipsa personalului calificat, mediul nefavorabil 

pentru atragerea investițiilor, infrastructura slabă, lipsa preferințelor și a inițiativei de afaceri în 

acest sector. 
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Agricultura este o îndeletnicire tradițională pentru comuna Krushari. Condițiile naturale și condițiile 

climatice determină posibilitatea dezvoltării agriculturii și a creșterii animalelor. 

76,95% din suprafața comunei este ocupată de terenuri agricole. Condițiile climatice 

corespunzătoare și solurile fertile favorizează dezvoltarea producției de făinoase și furaje, 

cultivarea culturilor tehnice, a floarei soarelui, a tutunului etc. 

Îmbunătățirea performanței economice a comunei în cadrul economic general al regiunii se 

datorează sectorului agrar. Acesta generează 98,44% din producția totală a comunei Krushari, 96,49% 

din veniturile din exploatare și 95,3% din veniturile nete din vânzări. Ponderea celorlalte două 

sectoare - economie și servicii - pentru ambii indicatorii este sub 5%, cu excepția ocupării forței de 

muncă care este de 26% 

2.6. Caracterizarea orașului Hârșova și a potențialului turistic din zonă  

Apele mezotermale de la Hârşova fac parte dintr-un zăcământ mineral lung de cca. 30 km, ce se 

întinde de-a lungul unei falii care începe în stânga Dunării (Piua Petrei) şi merge până la Capidava. 

Conform Buletinului de analiză, din data de 25 mai 1990, emis de Institutul de Medicină Fizică, 

Balneoclimatologie şi Recuperare medicală Bucureşti, aceste ape termominerale sulfuroase, 

iodurate, bromurate, radioactive, au proprietăţi terapeutice conferind posibilitatea tratării unor 

afecţiuni ale aparatului locomotor - reumatism degenerativ şi inflamatoriu, disfuncţii neurologice 

periferice - afecţiuni ginecologice, etc. Apa acestor puţuri poate fi folosită pentru a alimenta 

bazinele construite de autoritatea publică locală. Zăcământul de apă termominerală este pus în 

evidenţă de forajele situate între malul Dunării şi drumul dintre Vadu Oii şi DN 2A, la 2 km de oraş. 

Apa are o concentraţie superioară de sulf şi H2S şi  curge liberă într-un bazin de beton – ca 

amenajare minimă la băile terapeutice „Puturoasa". Apele termominerale de aici sunt omologate ca 

fiind similare celor de la Băile Herculane, putând fi utilizate pentru cură balneară în bazele termale. 

Dacă aceste zăcăminte se întind şi în zona intravilanului, mai ales pe partea de vest a localității, s-ar 

crea premisele amplasării unei baze balneare chiar aici, ceea ce ar pune în valoare calităţile apelor 

termominerale în condiţii economice mult mai avantajoase.Temperatura maximă a acestor ape este 

de 45 ⁰C, cu un debit de aproximativ 8 litri/secundă.   Cea mai importantă resursă 

de dezvoltare economică a localității este fluviul Dunărea, cu o lăţime în zona Hârşovei de 

aproximativ 380 m şi o adâncime medie de 8 m. Conform celor publicate de Institutul de energie şi 

transport (IET) al Comisiei Europene, oraşul Hârşova se află într-o zonă cu potenţial energetic ridicat 

(1700kWh/m2), ceea ce favorizează investiţiile în domeniu pentru producere de energie electrică şi 

termală, irigaţii, permiţând economisirea resurselor energetice convenţionale şi reducerea poluării 

mediului. 

O analiză a situației economice pe sectoare – număr de angajați, număr de societăți 

comerciale pe raza orașului Hârșova, se prezintă astfel2 : Tabelul 6: Analiza ocupării forței de muncă 

a populației pe raza orașului Hârșova  

Nr. 
crt. 

Sector economic Număr de firme Număr de angajați 

1 Construcții 21 177 

2 Comerț 97 142 

3 Servicii 45 128 

4 Producție 25 113 

5 Transport 22 57 

6 Agricultură 14 39 

 Total 224 656 

 

                                         
2Sursă: Plan strategic de dezvoltare a orașului Hârșova pentru perioada 2014-2020  
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Sursă: Strategia de dezvoltare locală a orașului Hârșova pentru 2017 – 2025 

 

Hartă a potențialului energetic și a radiațiilor solare aplicabile pentru teritoriul orașului Hârșova, 

comparativ cu alte regiuni ale țării. 

 

 

 

 

2.7. Analiza mediului concurențial în care se află cele două  localități din punct de vedere al 

ofertei de turism 

 Destinația Hârșova-Krushari este amplasată într-o zonă cu un nivel ridicat de concurență în 

ceea ce privește oferta turistică. Acest lucru se explică nu doar prin amplasarea în imediata 

vecinătate a unor stațiuni turistice de renume, vizitate în masă, cum ar fi: Albena, Balcic, Kavarna, 

Mamaia, Eforie etc, dar și prin existența unor destinații culturale cu potențial asemănător precum: 

Veliko Tarnovo, Silistra, Ruse, Călărași, Tulcea etc.   

 Pe de o parte, bogata diversitate de situri culturale si istorice, combinată cu tradițiile în 

turismul maritim și de agrement din Constanța și Dobrich reprezintă un factor pozitiv. Bogăția și 

varietatea regiunii, în ansamblul său, favorizează apariția de destinații alternative în apropierea 

punctelor turistice și a stațiunilor cu nivel înalt de popularitate. În același timp, apariția unei noi 

destinații pe harta turistică, între cele competitive și atractive, deja afirmate pe piață, impune 

existența unor așteptări și solicitări mari pentru noua destinație, care să poată oferi ceva, unic și 

atractiv oricărui demers. Calitatea produselor turistice propuse trebuie să fie cel mai mare avantaj 

competitiv al destinației turistice Hârșova-Krushari pentru a se putea "bucura de succes", chiar dacă 

ar urma să fie inclusă mai târziu pe harta turistică. 

 O analiză din punct de vedere al concurenței interne și externe al destinației turistice Hârșova-

Krushari relevă atât avantajele, cât și amenințările venite din concurența altor destinații din județul 

Constanța și regiunea Dobrich. De exemplu, pentru România, o serioasă concurența rezultă din 

turismul maritim specific stațiunile litoralului românesc (Mamaia, Eforie, Neptun etc.), dar și din 

turismul alternativ practicat în județul Tulcea și în Delta Dunării. Pentru Bulgaria se înregistrează o 

situație similară în ceea ce privește concurența reprezentată de turismul maritim din stațiunile 

Albena și Balcic, dar și a turismului alternativ în Shabla, Krapets și Durankulak ș.a.  
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Pentru atragerea fluxului de turiști din regiune către cele două localități potențiale destinații 

turistice se are în vedere: 

 Atragerea turiștilor de la alte destinații recunoscute și dezvoltate (cu terenuri de golf, 

stațiuni de vacanță) către obiective turistice amplasate pe teritoriul celor două localități 

prin vizite de o zi – individuale sau în mod organizat, ca alternative în anumite condiții 

specifice;  

 Crearea condițiilor adecvate de cazare pe teritoriul celor două municipalități printr-o 

filozofie EcoOasis, cu o ofertă integrală de produs turistic oferit direct turistului 

 Atragerea turiștilor și a potențialilor vizitatori din zonele vecine Dobrich și Constanța și din 

alte destinații similare - Silistra, Ruse, Shumen, Veliko Tarnovo: competiție directă. 

 Valorificarea potențialului istorico-cultural local/regional. 

 Ministerul Turismului din Bulgaria a identificat 8 destinații culturale și istorice majore în Bulgaria, 

pe baza identității și monumentelor culturale și istorice caracteristice. 

http://www.tourism.government.bg/bg/pages/kulturno-istoricheski-destinacii  

Două dintre destinații se află în imediata apropiere a monumentelor culturale și istorice, care sunt 

incluse în traseul destinației Hârșova-Krushari pe partea bulgară, respectiv  „Capitalele și orașele în 

care au domnit Țarii Bulgari“ și „Cetăți maritime pe teritoriul Bulgariei“.   

●      Poziționare: descoperirea destinației ca o alternativă mai bună sau ca o descoperire 

„ulterioară“ . Acest fapt se poate realiza foarte greu și implică un efort considerabil și practici și 

politici locale și regionale coerente și de durată. Hârșova-Krushari nu poate concura direct cu acest 

tip de destinații culturale, chiar dacă segmentul de turist eco și cultural este același. Turiștii locali/ 

cei din interiorul zonei transfrontaliere reprezintă potențialul cel mai mare.  

Concluzia: Hârșova-Krushari este o destinație de descoperit în sezonul de supraaglomerare a 

celorlalte destinații culturale – avantajul concurențial îl reprezintă faptul că „nu trebuie să căutați 

prea departe, aproape de dvs. se află o bijuterie ascunsă. Accesul facil, calitatea excelentă dintre 

un preț corect și serviciile oferite reprezintă o valoarea adăugată, ce poate transforma o călătorie în 

această regiune într-o experiență de week-end complementară, cu caracter cultural-cognitiv. 

2.8. Resurse naturale și atracții cultural-istorice  

Comuna Krushari 

Teritoriile împădurite ocupă o suprafață de 760 800 ari (18,22 % din teritoriul comunei Krushari, la o 

medie pe raza regiunii Dobrich  de 11,32%). Predomină pădurile cu o vârstă de până în 50 ani, care 

reprezintă aproximativ 70% din suprafața împădurită. Sunt preponderente următoarele specii de 

copacii: stejarul turcesc,  stejarul pedunculat, gârnița, carpenul oriental, salcâmul, glădița, stejarul 

pufos, mojdreanul, arțarul, teiul argintiu și altele; plante și specii de arbuști: sunătoarea, coada 

șoricelului, cicoarea, cornul, alunul, păducelul, torțelul, sânziana, măselarița, gura leului, 

brusturele, Spinul lui Cristos, pătlagina, porumbarul, măceșul, măcrișul, socul negru etc. Dintre 

speciile de animale ce pot fi întâlnite aici amintim: cerbul roșu, căprioara, mistrețul, iepurele, 

fazanul, potârnichea, șacalul, vulpea, bursucul, viezurele, pisica sălbatică, popândăul, pârșul mare, 

corbul, cioara, bufnița, șoricarul, cucuveaua etc. 

Arii protejate și biodiversitate 

Canionul Suha Reka și împrejurimile sale reprezintă o atracție turistică naturală și arheologică, atât 

pentru regiunea Dobrich, cât și pentru întreaga Dobroge. În antichitate, Suha Reka (Râul Secat) a 

fost cea mai mare sursă de apă dulce din Dobrogea continentală și era navigabil. Din perspectivă 

arheologică, canionul păstrează rămășițele vechilor culturi și civilizații. Suha Reka începe cu trei 

brațe din platoul Frangen și Dobrogea. În trecutul nu prea îndepărtat acesta curgea spre nord și se 

vărsa în Lacul Oltina (România actuală). Valea păstrează în continuare fauna sălbatică și o mare 

varietate de specii, dintre care multe sunt rare și amenințate cu dispariția. O mare parte din bogăția 

florei ce se regăsește pe teritoriul arealului format de Suha Reka este inclusă în Cartea Roșie a 

Bulgariei. În păduri se găsesc peste 120 de specii de plante medicinale. Pe tronsonul bulgar al 

http://www.tourism.government.bg/bg/pages/kulturno-istoricheski-destinacii
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canionului Suha Reka se întâlnesc 132 specii de păsări, dintre care 98 cuibăresc aici, iar restul sunt 

călătoare. 32 de specii de păsări sălbatice din zonă au un statut special, fiind incluse pe lista celor 

amenințate cu dispariția în Bulgaria și la nivel european. Într-un număr relativ mare se regăsesc 

păsările înotătoare. Peșterile și grotele formate reprezintă adăpost pentru un număr relativ mare de 

lilieci. Aici au fost găsite exemplare unice de liliac cu potcoavă, liliac mic cu potcoavă și liliac 

cărămiziu, care se află pe lista speciilor pe cale de dispariție la nivel mondial. Au fost cartografiate 

31 de peșteri pe teritoriul comunei Krushari și toate se află pe raza satelor aflate în valea râului 

Suha Reka (Gaber, Efreytor Bakalovo, Zimnița, Kapitan Dimitrovo și Ognyanovo). Acestea au fost 

incluse în Arealul Protejat Suha Reka, cu o suprafață totală de 2 307,92 hectare, stabilit prin Ordinul 

Ministrului nr. RD -538/12.07.2007, emis de Ministerul Apelor și Mediului. Prin acesta se urmărește 

conservarea unui teritoriu cu peisaj caracteristic care include zone uscate tipice, părți conservate 

ale stepei pitorești, platouri stâncoase, protecția habitatelor speciilor de plante protejate, rare și 

vulnerabile.  

Arealul protejat Suha Reka este una din zonele protejate conform Directivei păsărilor (SPA) 

BG0002048, fiind inclusă în Zona Ecologică Europeană Natura 2000, pentru protejarea și întreținerea 

habitatului păsărilor și cuprinde teritorii suplimentare din vatra satelor Alexandria, Gaber, Efreytor 

Bakalovo, Zimnița, Kapitan Dimitrovo, Ognyanovo, Severți, Telerig, cu o suprafață totală de  25 

437,78 ha.  

Scopul constituirii arealului protejat este conservarea și întreținerea habitatelor acestor specii de 

păsări pentru a se atinge o stare de conservare favorabilă pentru Pelicanul roz (Pelecanus 

onocrotalus), Pelicanul creț (Pelecanus crispus), Egreta albă mică (Egretta garzetta), Barza neagră 

(Ciconia nigra), Barza albă (Ciconia ciconia), Lopătarul alb (Platalea leucorodia), Gâsca cu gât roșu 

(Branta ruficollis) etc.) și refacerea habitatelor speciilor de păsări care trebuie să-și îmbunătățească 

starea de conservare, cum sunt Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo), Uliul porumbar (Accipiter 

gentilis), Uliul păsărar (Accipiter nisus), Șorecarul comun (Buteo buteo), Șorecarul încălțat (Buteo 

lagopus), Vânturelul roșu (Falco tinnunculus), Șoimul rândunelelor (Falco subbuteo), Sitarul de mal 

(Limosa limosa). 

Monumente cultural-istorice 

Zona Krushari este bogată în monumente arheologice, dar multe sunt insuficient cercetate. În jurul 

satelor Dobrin, Severnyak, Lozenets, Telerig, Gaber, etc., încă sunt descoperite morminte antice, 

ceea ce reprezintă un semn al înfloririi civilizației în această epocă istorică aici. Cele mai numeroase 

și variate sunt monumentele din perioada romană și bizantină timpurie. Între descoperiri se remarcă 

ceramica romană și medievală bulgară, așezări antice și medievale, unele dintre ele fortificate (așa-

numitele "kale") și chiar apeducte.  

În zonă există peșteri unice declarate monumente arheologice. Putem enumera Mănăstirea rupestră 

"Gyaur Eveli" (sălașe ale Neverneșilor), lanțul de peșteri Kara Kaya (Piatra Neagră) și Peștera Balaban 

Kaya (Piatra Mare). "Gyaur Eveli" este una dintre cele mai vechi mănăstiri în piatră, nu numai pe 

teritoriile bulgare, ci și pe întreg teritoriul Europei. 

Pe teritoriul municipiului Krushari se află una din cele mai mari fortificații antice din ținuturile 

Dobrogei de astăzi – cetatea Zaldapa. Este locul de naștere al lui Vitalian, lider al faimoasei revolte 

împotriva împăratului Anastasius, care s-a transformat apoi într-un război civil timp de 5 ani. 

Așezarea este situată în 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. Apariția sistemului de 

fortificație demonstrează originea sa romană târzie. Măreția complexului Zaldapa (ce se întinde pe o 

suprafață de peste 35 ha) și aspectul monumental al construcțiilor prezente nu lasă nici o îndoială că 

ar trebui să fie incluse printre cele mai mari și cele mai importante centre urbane antice târzii din 

această parte a Peninsulei Balcanice.  

La o distanță de aproximativ 1,5 km la nord-vest de satul Alexandria (Kapaklia), printre ulmii 

seculari se află lăcașul sfânt ce servea pentru slujirea a două confesiuni: Mustafa Kanaat – Sf. Ilie, 
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fiind cunoscut în rândul localnicilor ca “Teke-ul din lemn”. Tekeul din lemn este un așezământ unic 

de acest tip pentru întreaga Bulgarie de Nord-Est și datează din sec. ХVІІ-ХVІІІ. 

În satul Poruchik Kardjievo există un alt sanctuar - Kaib Dede. Situat în partea de vest a satului, într-

o râpă, pe suprafața unuia dintre cartierele complet pustiite, este asociat cu mormântul sfântului se 

află la aproximativ 20 de metri la dreapta unei fântâni, într-o zonă cu mulți arbori și arbuști. Faptul 

că o mare parte din monumentele istorice și culturale de pe teritoriul comunei nu au fost 

investigate, constituie dovezi ale potențialului real pentru cercetarea, promovarea și valorificarea 

patrimoniului istoric, care să contribuie la crearea de produse turistice integrate și să atragă 

interesul pentru obiectivele din zonă. 

Orașul Hârșova 

Hârșova este un oraș modern cu tradiții milenare. Partea de sud-est a teritoriului urbei a fost locuită 

acum șapte mii de ani, pe timpul Erei Noi de Piatră și a celei de Piatră și Cupru. Epoca Romană și-a 

pus și ea amprenta asupra locuitorilor zonei.  

Obiective turistice amplasate pe raza orașului Hârșova 

Castrul roman „Carsium“a fost construit în secolul I d.Hr. pe locul unei așezări getice. La începutul 

secolului al II-lea d.Hr., sub împăratul Traian, fortificația a fost întărită cu o linie defensivă din 

piatră. Sursele scrise atestă numele așezării, până în secolul al VII-lea, sub diferite forme: Carsium, 

Carsum, Carso. Au fost descoperite materiale care demonstrează prezența unităților militare 

romane, a căror misiune a fost accea de a proteja vadul de trecere a Dunării din apropiere. După 

secolul al VII-lea, platoul pe care s-a clădit fortificația antică a adăpostit cetatea medievală, 

construită din nou de către bizantini în secolul al X-lea, apoi, mai târziu, de către genovezi. În toate 

epocile istorice aici a funcționat o instalație portuară. Pe malul Dunării se mai poate vedea azi un 

zid lung de aproximativ 40 m. 

Muzeul de istorie:Cele mai reprezentative descoperiri din Hârșova și din zona înconjurătoare sunt 

expuse la muzeul din localitate (Muzeul Carsium Hârșova). Aici este ilustrată în prim-plan 

dezvoltarea civilizației materiale și spirituale din spațiul dunărean, de la neolitic până la începutul 

epocii moderne. Sunt expuse artefacte extrem de valoroase, dintre care unele sunt prezentate la 

expoziții internaționale sau naționale tipice culturilor neolitice (Hamangia, Gumelnița), artefacte 

din epoca metalelor, ori tipice civilizației romane, romano-bizantine și medievale.  

Ansamblul Vasile Kotovu poartă numele profesorului care a înființat în 1904 primul muzeu regional 

și prima bibliotecă din Dobrogea. Clădirea a fost construită sub stricta supraveghere a arhitectului 

Anghel Saligny, iar la deschiderea sa a participat chiar regele Carol 

Geamia Sultanului Mahmud (Sultan Mahmud kami) este una dintre cele mai vechi clădiri din 

Hârșova și este unul din principalele monumente istorice. Aceasta a fost construită la 1812, pe 

vremea domniei Sultanului Mahmud al II-lea. Definitoriu pentru această construcție este minaretul, 

tipic unui monument de cult musulman și, în același timp, introduce un element de diversitate în 

orașul Hârșova, un bun exemplu de coexistență armonioasă între oameni de diferite religii, care se 

respectă reciproc. 

Hârșova este un oraș cu o istorie de peste șapte milenii. În partea de sud-est a localității, pe malul 

Dunării, se află o așezare neo-eneolitică, dezvoltată sub formă de tell (o movilă de cca. 12 m), 

datorită distrugerii și reconstrucției succesive a caselor cu pereții din lut.  Artefactele descoperite 

aici au făcut parte din expoziții internaționale în marile muzee ale lumii. 

CANARALELE DIN HÂRȘOVA: Zonă umedă de importanță internațională  

Habitatul reprezentativ în cadrul acestui sit constă în pădurile de salcie (Salix alba) și plop (Populus 

alba). Acest habitat conține zone fără activități forestiere și poate fi considerat cu păduri primare. 
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În cadrul habitatului de arbuști ponto-sarmațieni există o serie de specii incluse în lista roșie la nivel 

național, printre care Clopoțelul Dobrogean (Campanula romanica). 

Statutul de conservare a sitului este dat de faptul că este de importanță comunitară, parte a Natura 

2000 - ROSCI0022. Clasele predominante de habitate naturale întâlnite aici sunt râuri, lacuri (N06), 

mlaștini, turbării (N07), culturi (N12), pășuni (N14), păduri de foioase (N16) speciile de amfibiene și 

reptile, 15 specii de pești, 1 specie de nevertebrate, 2 specii de plante, 8 alte specii de floră și 

faună. 

3. Traseul turistic transfrontalier Hârșova-Krushari  

Traseul turistic cuprinde obiecte din regiunile Constanța și Dobrich - conectate sincron și care 

aparțin inițial culturilor antice prospere în aceste ținuturi, cu accent pe civilizația romană, 

moștenirea ei și dezvoltarea seculară pe teritoriul Dobrogei. Traseul este o punte între identitatea 

culturală, diversitatea, dialogul, toleranța și înțelegerea în contextul actual al Europei Unite și o 

lume din ce în ce mai globalizată.  

Traseul este împărțit în două părți: prima parte cuprinde atracții de-a lungul fluviului Dunărea și a 

doua de-a lungul litoralului Mării Negre.  

Ambele trasee încep cu Hârșova și se încheie cu Krushari (sau invers), în conformitate cu scopul 

principal al acestei strategii de creare și promovare a unui produs turistic atractiv bazat pe resursele 

naturale și culturale ale regiunii transfrontaliere Hârșova-Krushari. 

 

Traseul turistic pe Dunăre include următoarele obiective turistice:  

 

 

 

 

 

Hârșova: cetatea Carsium; Complexul „Vasile Cotovu“ – Centru Multicultural și Muzeu 

Topalu- Muzeul de artă "Dinu și Sevasta Vintilă" Cetatea Capidava – centru de apărare în 

Imperiul Roman târziu  Cernavodă - Muzeul  "Axiopolis" Rasova – Castrul roman Sacidava 

 Cetatea Adamclisi și Monumentul Triumfal „Tropaeum Traiani“Mânăstirea Dervent 

Mânăstirea Sf. Andrei și peștera Sf. Andrei  Krushari – Cetatea Romană Târzie „Zaldapa”; 

Canionul de pe Suha Reka și mânăstirile rupestre 
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Scurte informații despre principalele obiective din cadrul traseului:  

 

 
Muzeul de artă "Dinu și Sevasta Vintilă" din comuna Topalu, reprezintă un alt obiectiv cultural 

de mare interes din zonă. Muzeul reunește un număr de 228 opere de artă, sculptură și grafică 

ale unor renumiți pictori români (Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian, Nicolae Tonitza, Theodor 

Pallady, Gh.Petrașcu, Nicolae Dărăscu, Jean Al. Steriadi, Camil Ressu, Alexandru Ciucurencu, 

Oscar Han ș.a.), reprezentând, fără îndoială, cel mai însemnat muzeu de artă din mediul rural 

din țara noastră.  

Un alt obiectiv istoric de mare interes este reprezentat de Cetatea Capidava, care, în 

antichitate, ocupa un loc important în sistemul de apărare roman; a fost una dintre fortificațiile 

construite în timpul împăratului Traian, la începutul secolului al.II-lea, ca parte a măsurilor de 

organizare a limes-ului dunărean. 

Muzeul "Axiopolis" din Cernavodă este găzduit într-o clădire veche, salvată de la demolare  și 

ulterior restaurată. Muzeul prezintă o colecție foarte variată de materiale arheologice din epoca 

preistorică și romană, precum și opere de artă decorativă din secolul al XIX-lea. Alături de 

acesta, unele monumente de cult dar și construcții monumentale care caracterizează imaginea 

orașului, cum este Podul peste Dunăre construit de Anghel Saligny, dat în exploatare în anul 

1895, pot fi văzute și astăzi. 

      Castrul roman Sacidava este o cetate cu o suprafață de cca. 4ha, amplasată pe un deal înalt și 

abrupt de la Dunăre, lângă satul Dunăreni, județul Constanța. A fost cercetată arheologic partea de 

sud și vest a fortificației. Aici au staționat mai multe subunități militare romane care apărau limesul. 

Un alt obiectiv istoric major din Dobrogea este reprezentat de Complexul de la Adamclisi - 

cetatea și Monumentul Triumfal, situate pe teritoriul comunei Adamclisi. Monumentul a fost 

inaugurat în anul 109 p.Chr, în onoarea lui Traian și pentru a comemora victoria romană 

împotriva dacilor și aliaților lor din anul 102 p. Chr. Cetatea Tropaeum Traiani, ce se întindea pe 

o suprafață de cca 10 ha, a avut rang municipal în epocă. 

 Krushari – Cetatea romana târzie „Zaldapa”; Canionul de pe Suha Reka și mânăstirile 

rupestre 

Traseul turistic pe litoralul Mării Negre: 

 

 

Hârșova: cetatea Carsium; Complexul „Vasile Cotovu“ – Centru multicultural și muzeu Cetatea 

Ulmetum  - comuna Pantelimonu de Sus, județul Constanța Complexul Muzeal „Histria“  

mun. Constanța – Tomisul antic, Muzeul Național de Istoria și Arheologie; clădirea cu mozaicuri 

Mangalia – orașul antic Callatis Aria protejată Lacul Shabla Parcul arheologic  „Lacul 

Durankulak“  Cetatea romană Karia Cap Kaliakra Rezervația arheologică „Yailata” 

Cetatea antică târzie „Bizone“  orașul Balchik:  Templul Zeiței mamă Cybela; Complexul 

arhitectural „ Castelul” Muzeul Regional de Istoria Dobrich Krushari – Cetatea romană 

târzie „Zaldapa”; Canionul Suha Reka 
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Scurtă prezentare a principalelor obiective:  

 

Cetatea Ulmetum, se află pe teritoriul comunei Pantelimonu de Sus, jud. Constanța. A fost 

construită în secolul al II-lea p.Chr. și reconstruită în repetate rânduri în secolele ulterioare. A făcut 

parte din teritoriul cetății Capidava și a reprezentat un punct de tranzit către Histria și Tomis. 

Orașul Constanța – anticul Tomis: a apărut în timpul colonizării grecești din secolele VII-VI a.Chr., 

beneficiind de un statut privilegiat. Orașul a atins vârful prosperității în perioada secolelor II-III 

p.Chr., dar existența sa neîntreruptă s-a întins de-a lungul a circa 2500 de ani. Pe lângă numeroasele 

vestigii și artefacte grecești, romane  și romano-bizantine, se mai păstrează astăzi o parte din 

incinta antică și un depozit de mărfuri pavat cu un splendid covor mozaical (Edificiul roman cu 

mozaic de la Constanța), devenit astăzi unul dintre cele mai vizitate obiective istorice din Dobrogea. 

Orașul Mangalia – cetatea antică Callatis: colonie greacă, fondată la sfârșitul secolului al VI-lea 

a.Chr., Callatis s-a afirmat ca important port și centru comercial în această parte a bazinului Mării 

Negre. Deși cea mai mare parte a orașului antic este acoperită în prezent de orașul modern, o serie 

de cercetări arheologice desfășurate în secolele XIX-XX au dus la descoperirea unor vestigii 

importante pentru cunoașterea istoriei acestui oraș. O mențiune deosebită o merită  descoperirea, 

în 1959, într-un mormânt elenistic, a unui papirus datând din sec. IV a.Chr., care reprezintă  singurul 

artefact de acest fel descoperit  în România și unul din cele mai vechi din Europa.   

 Shabla și împrejurimile 

 

La aproximativ 3 km de Shabla se află ARIA PROTEJATĂ LACUL SHABLA,  care combină două lacuri 

naturale de coastă din Shabla și Ezerets, conectate printr-un canal artificial. Aici se găsesc plante 

care rareori pot fi văzute în alte locuri. O importanță deosebită o reprezintă fauna păsărilor. În 

perioada de toamnă-iarnă pot fi observate specii pe cale de dispariție. Mai mult de 70 de specii sunt 

înscrise în Cartea Roșie a Bulgariei.  

Aproximativ 2 km la sud-est de acesta este zona Shablenska Tuzla- zona cu nămol terapeutic, un lac 

de coastă semi-sărat, separat de mare de dune înalte. 

Atracții cultural-istorice 

Pe teritoriul parcului arheologic LACUL DURANKULAK se află o așezare neolitică din mileniul al V-lea 

î.H., cu cea mai mare necropolă din lume, din epoca de piatră și din epoca piatră-cupru, cea mai 

veche arhitectură de piatră din Europa, aici au fost găsite cele mai vechi obiecte din aur prelucrat 

din lume. 
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Pe teritoriul orașului Șabla, în trecut, exista o așezare tracică veche, mai târziu un oraș roman numit 

Karia. Simbolul orașului este cel mai vechi far de pe Peninsula Balcanică, care este o copie la scară 

mai mică a Farului din Alexandria - una din cele șapte minuni ale lumii antice. 

 Cap Kaliakra 

Kaliakra tradusă din greacă înseamnă "cap frumos".Cele mai vechi date despre populația nasului 

datează din secolul al IV-lea î.Hr. și sunt legate de tribul tracic Tirizis care a și dat prenumele cetății 

- Tirizis. Lingoul găsit și ancorele de piatră din jurul capului Kaliakra mărturisesc că populația tracică 

locală s-a aflat în schimburi comerciale și culturale active cu Lumea Veche. 

 Rezervația arheologică „Yailata” 

Nu departe de Capul Kaliakra, la 2 km sud de satul pitoresc Kamen Bryag se află Rezervația 

Arheologică Națională "YAYLATA".  Aici puteți vedea: un "oraș" al peșterilor cu 101 lăcașe, stabilit 

încă din mileniul al V-lea î.Hr. Trei necropole (morminte familiale) din sec. III-V, sculptate în roci; În 

Evul Mediu peșterile au fost folosite drept complex de monahal.  

 Cetatea antică târzie „Bizone“  

În apropiere de Kavarna se află cetatea veche antică medievală "Bizone". A fost construită în secolul 

al V-lea î.Hr. de coloniștii greci din Messambria (orașul de astăzi Nessebar). Bogăția și prosperitatea 

orașului Bizone, ca port important în lumea antică, sunt dovedite de săpăturile arheologice și vasele 

scumpe găsite acolo, bijuterii speciale, arme, obiecte de lux - care pot fi văzute astăzi în Muzeul de 

Istorie din Kavarna. 

 Romanticul oraș antic Blacic  

Creat de vechii traci, Balchik a devenit o colonie grecească și, prin urmare, poartă numele Krunoi și 

Dionysopolis. Când primii coloniști greci au venit în aceste locuri, au fost fascinați de natura 

incredibilă și de solul fertil, care a dat naștere strugurilor excepțional de buni. Vinul acestui strugure 

i-a inspirat pe greci să redenumească orașul și să-i numească zeul venerat al vinului și al bucuriei, 

Dionysos. Orașul s-a dezvoltat și a devenit un important centru comercial și portuar. Dar romanii l-au 

atacat în mod repetat, iar invaziile lor i-au forțat treptat pe localnici să se disperseze și, prin 

urmare, orașul a cunoscut perioade de declin.   

 Templul Zeiței mamă Cybela  

Templul antic al zeiței pontice Cybela, a fost construit în timpul epocii elenistice în perioada anilor 

280-260 î.Hr. Este singurul templu deschis și conservat nu numai în Bulgaria, dar și în Balcani. Se 

crede că a fost activ, funcționând timp de 700 de ani.  

 Complexul parc arhitectural „ Castelul” 

Complexul arhitectural "Palatul" este una dintre cele mai mari atracții turistice din zonă. Construită 

la sfârșitul anilor 1920, la comanda reginei Maria de România, numită "Tenha Yuva" sau "Cuibul 

liniștit", Palatul este un loc extraordinar care combină povestiri biblice și antice grecești cu vederi 

uimitoare către mare. Parte a complexului arhitectural "Castelul" este și Grădina Botanică, renumită 

pentru colecția de cactuși de dimensiuni mari, a doua ca mărime din Europa după Monaco. 

Muzeul Regional de Istorie din Dobrich 

Muzeul conține peste 180 000 exponate, printre care:  

 una dintre cele mai bogate din țară și din Balcani colecțiile preistorice ale 

complexului arheologic de lângă Durankulak (5300-4000 î.Hr.);  

 colecția „Ceramică“ provenită din cel mai mare centru de producție ceramică 

medievală din zona satului Topola;  

 colecția „Podoabe“ din necropola triburilor nomade târzii descoperită în apropierea 

satului Odartsi;  

 una dintre cele mai mari colecții de arme medievale din Bulgaria;  

 colecția de icoane medievale din Dobrogea, cu o colecție impresionantă a chipurilor 

sfinților Kiril și Metodie, precum și alte exponate interesante.  

Aceste colecții, precum și valorile muzeului, care sunt păstrate în fondurile Muzeului Regional de 

Istorie - Dobrich, fac parte din patrimoniul național al Republicii Bulgaria. 

 Complexul muzeal arhitectural-etnografic în aer liber “Vechiul Dobrich“ oferă o experiență 

interesantă pentru iubitorii de cultura și etno-turism. 

 Krushari – Cetatea din epoca romană târzie „Zaldapa”; Canionul Suha Reka. 
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Acest traseu este descris mai în detaliu în ghidul de călătorie creat în cadrul proiectului. 

Informații suplimentare despre siturile naturale și cultural-istorice din zonă pot fi găsite pe 

pagina web ……….. 

4. ANALIZĂ SWOT a potențialului turistic de dezvoltare a regiunii transfrontaliere Hârșova-

Krushari  

Prezenta analiză SWOT se bazează pe un studiu realizat de un expert al resurselor și 

avantajelor competitive ale regiunii, precum și a planurilor și strategiilor disponibile pentru 

dezvoltarea celor două municipalități: „Planul de Dezvoltare al Comunei Krushari 2014-2020‟, 

„Programul pentru Protecția Mediului pentru comuna Krushari 2014 -2020‟, "Strategia de 

dezvoltare locală pentru orașul Hârșova pentru 2017 - 2025". 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

 O zonă îndepărtată și liniștită, relativ neatinsă 

de globalizare, urbanizare și turismul de 

masă; 

 Natură autentică și neatinsă, ce oferă liniște și 

o ușoară "evadare" din viața de zi cu zi a 

orașului; 

 „Foaie albă“, marca inexistentă și fără 

reputație: Krushari și Hârșova încep de la 

zero, fiind o destinație care promite; 

 Furnizarea de resurse financiare prin 

intermediul programelor europene pentru 

îmbunătățirea accesului, prin deschiderea de 

noi PCTF-uri și reabilitarea infrastructurii 
rutiere și a obiectivelor turistice; 

 Premise excelente de conexiune și acces la 

destinație: existența a trei puncte PCTF în 
apropiere de obiectivele din destinație, 

urmând să fie deschis un nou punct de 

trecere a frontierei lângă Krushari, la 
Severnyak; 

 Existența în apropiere a trei aeroportui 

internaționale: Varna, Constanța și București; 

 Existența în zonă a unor porturi importante, 

maritime și fluviale: Varna, Constanța, Ruse, 

Silistra, Călărași și Giurgiu; 

 Resurse naturale unice și bogate, floră și 
faună, peșteri, păsări, păduri de tei, pește și 

plante medicinale; 

 Zona este traversată de trei coridoare 

culturale majore din Europa de Sud-Est: 
Dunărea, coridorul Istro-Pontic, Drumul Mării 

Negre; 

 O bună completare a atracțiilor și resurselor 

între Krushari și Hârșova: civilizații neolitice, 

tracică, romană, bizantină, bulgară veche, 

otomană, floră și faună tipică pentru 
Dobrogea și Suhodol, folclorul și bucătăria 

dobrogeană, credința și religia, agricultura. 
Caracteristic: vinul, apele termale din 

Hârșova, arhitectura românească, 

 În multe locuri nu există infrastructură adiacentă, iar 

dacă aceasta există, de foarte multe ori este foarte 

deteriorată;  

 Nu există servicii și facilități pentru antreprenorii 

privați. Toate acestea se datorează lipsei interesului 

investitorilor, datorită faptului că nu sunt stimulați în 
activitatea de turism; 

 Lipsa unor facilități de cazare adecvate; 

 Nu există produse și servicii turistice dezvoltate, 

precum și personal calificat care să le realizeze; 

 Deși infrastructura de transport din municipiu este 

relativ bine dezvoltată, starea infrastructurii turistice 

este nesatisfăcătoare; 

 Sistemul de informare (panouri informative și 

indicatoare) еste necorespunzător; 

 Condițiile create turiștilor pentru vizitarea siturilor 

naturale și culturale sunt la un standard scăzut  

 Nu există locuri de parcare, grupuri sanitare și, în 

unele locuri, nici măcar electricitate și apă; 

 Este umbrită de destinații identice și/sau mai bine 

dezvoltate, care s-au afirmat deja în regiunea 

transforntalieră: stațiunile de pe litoral, traseele 

dunărene din zona Ruse, Vidin; 

 Identitate slabă sau inexistentă ca și destinație de 

vizitat; 

 „O pată albă“ pe radarul turistului intern și extern, 

lipsa oricărei  conștientizări, asocieri, atitudini și 
dispoziții turistice; 

 Se înscrie foarte târziu în concurența și bătălia pentru 

vizitatorii din domeniu; 

 Nivelul de studii al populației din zonă și cunoștințele 

acestora în domeniul resurselor turismului este foarte 

scăzut; 

 Nu au fost studiate suficient o mare parte din 

monumentele cultural-istorice, legendele locale; 

 Nu există materiale de prezentare în ghidurile digitale 

populare și pe platforme cum ar fi booking, trivago, 
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creativitatea artistică, limba, obiceiurile - un 
element suplimentar de cunoaștere și interes; 

 Arealul protejat Suha Reka, inclus în Natura 

2000; 

 Biodiversitate conservată; 

 Krushari – potențialul pentru turismul de 

aventură datorită numărului mare de peșteri; 

 Hârșova – potențial pentru dezvoltarea 

turismului balneo și spa, combinat cu 
bucătăria tradițională dunăreană și oferta 

viticolă a regiunii; 

 Hârșova – Excelent potențial pentru energia 

regenerabilă – instalarea de panouri solare; 

 

tripadvisor prezența este minimă; 

 Factorii climatici – impact sezonier puternic asupra 

produsului turistic datorită perioadei de iarnă extinse 

și a primăverii care se instalează relativ târziu; 

POSIBILITĂȚI PERICOLE 

 Posibilitatea de a valorifica resursele în alte 

sectoare, cum ar fi dezvoltarea unei 
agriculturi și  creșterea animalelor  de tip bio, 

implementarea unor investiții în energia 
ecologică, ca parte integrantă a formulei de 

durabilitate; 

 Dezvoltarea unui sistem modern de 

gestionare a deșeurilor în conformitate cu 
dezvoltarea durabilă a turismului; 

 Înființarea unor bio-ferme mici și medii de tip 

european – private și familiale; 

 Asocierea producătorilor în cooperative și 

asocații – ex. Producătorii de miere, lăptăriile, 

fermele de pui și parteneriatul acestora cu 
mediul de afaceri din domeniul turismului; 

 Înființarea unui nou PCTF în apropiere de 

Krushari; 

 Un nou pod peste Dunăre; 

 Infrastructura rutieră cheie a fost reabilitată; 

 Inființarea eco-traseului pe valea Suhodolului; 

 Intrarea în spațiun SHENGEN și accelerarea și 

facilitarea fluxurilor turistice; 

 Absorbția eficientă a fondurilor europene în 

toate unitățile după anul 2020 pentru a valida 

destinația ca fiind durabilă și atractivă; 

 Schimb de bune practici și interacțiunea cu 

Hârșova, precum și cu alte zone 

transfrontaliere ale Dunării, cu aspect similar 

și poziționare similară în segmentele turistice; 

 Digitizarea și accesul la media - oportunități 

de promovare și includere rapidă a destinației 

utilizând viteza și rentabilitatea noilor 
platforme digitale pentru turism și călătorii; 

 Populația îmbătrânită, criza demografică 

 Sector slab dezvoltat al serviciilor,dependență 

puternică de agricultură ca mijloc de trai - lipsa 
diversificării; 

 Venituri mici și standard de viață scăzut; 

 Lipsa ocupării durabile a populației locale - plecarea 

resurselor umane în regiunile mai dezvoltate și în 
străinătate; 

 Instabilitate politică și economică, viziune politică 

instabilă și cadru de guvernanță instabil; 

 Înrăutățirea climatului de investiții și a celui de 

antreprenoriat; 

 Destinații turistice care s-au adaptat mai rapid, care 

s-au afirmat ca destinații verzi și liniștite și care 

urmează cu succes un trend ascendent; 

 Lipsa interesului din partea investitorilor și a mediului 

de afaceri pentru demararea unor noi investiții în 

regiune; 

 Strategia de viziune și dezvoltare neclară, planurile și 

proiectele de afaceri prost formulate sau executate; 

 Experiența de abordare “de toate pentru toți”, în 

locul unui target strict orientat către grupul și 

segmentul vizat; 

 Creșterea costurilor de bază, cum ar fi prețul la 

petrol, gaze, energia electrică, apă, ceea ce  

determină, implicit, creșterea prețului la serviciile 
hoteliere și al produselor turistice; 

 Lipsa de sinergie și consens între părțile interesate; 

 Neincluderea și neangajarea publicului, a mediului de 

afaceri, a mass-mediei regionale și a partenerilor de 

afaceri în valorificarea potențialului turistic al zonei; 

 Schimbările climatice cu manifestări ale fenomenelor 

extreme - secetă, inundații, furtuni, căldură extremă. 
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 Implicarea din timp și cu succes a primăriei, a 
principalelor părți interesate de afaceri 

(public) în misiunea de a plasa Krushari în 

poziția potrivită pe harta turismului; 

 Elaborarea unei strategii economice 

cuprinzătoare pentru sustenabilitatea regiunii 

prin integrarea turismului ca o legătură cheie 
între oportunități și posibilități; 

 Definirea identității și a logo-ului pentru 

Krushari, care reprezintă mai mult decât 
turism – un simbol „verde" și nu de „aur" 

al Dobrogei; 

 Prospectarea clasei urbane mijlocii din orașele 

din apropiere de Krushari - cel mai important 

segment vizat pentru vizite în zonă. Acest 
lucru poziționează regiunea ca o alternativă 

viabilă pentru o clasă medie și predominant 

urbană care își poate permite, evalua și aloca 
un buget corespunzător pentru o perioadă 

scurtă de timp (cu condiția să se oferă 
produse de valoare și calitate la schimb) 

 Opțiunea, tot mai des întâlnită la nivel 

mondial, inclusiv în Bulgaria și România, 
pentru destinații liniștite, curate, neatinse 

prea mult de civilizația modernă, care să ne 

reîncarce bateriile cu emoții pozitive, să ne 
întărească sănătatea și dorința de viață în 

armonie cu natura; 

 Valorificarea și complementaritatea 

potențialului gastronomic al celor două 

localități - alimentele bio din Krushari și 

vinurile naturale din Hârșova; 

 Oportunități de dezvoltare a carierelor în 

domeniu și a unor programe de stagiu la 

Școala Superioară de Management Dobrich, 
Colegiul de turism din Dobrich, Facultatea de 

Turism din Constanța; 

 Sentiment total de saturație și supraexpunere 

față de destinațiile locale populare, ceea ce 

deschide curiozitatea și apetitul pentru 

experiență și aventură de altă natură în 
secolul XXI; 

 Sunt necesare măsuri pentru a încuraja 

investițiile private în regiune. 
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5. Viziune, obiective și strategii de dezvotare durabilă a turismului în regiunea 

transfrontalieră Hârșova-Krushari până în anul 2023 

5.1.  Tendințe comune în dezvoltarea pieței turistice la nivel internațional  

Numărul călătoriilor internaționale continuă să se majoreze la nivel global, cu o creștere accelerată 

în ultimii doi ani. Se așteaptă ca tendința ascendentă să continue în perioada 2018-2023. Potrivit 

datelor de la ultimul sondaj SOT - World Travel Barometer, anul 2017 a fost un an record din 2010 

încoace în ceea ce privește creșterea numărului de nopți de cazare și călătorii. Numărul turiștilor 

internaționali din întreaga lume a crescut cu 7%. Numărul turiștilor din Europa a ajuns la 671 

milioane în 2017, ceea ce reprezintă o creștere remarcabilă de 8%, după o creștere relativ mai slabă 

în 2016, datorită performanțelor deosebite din Europa de Sud și Europa Mediteraneană (+ 13%). 

Europa de Vest (+ 7%), Europa de Nord și Europa Centrală și de Est (+ 5%) au înregistrat, de 

asemenea, o creștere puternică. Aceste tendințe transforma turismul într-un factor-cheie al 

dezvoltării economice de pe continent și, în special, pentru țări precum Bulgaria și România.  

Pe baza tendințelor actuale și a perspectivelor economice, anticipate de Grupul de Experți al 

UNWTO, se așteaptă ca turismul internațional să crească de la 4% la 5% în 2018.  

Această țintă este puțin peste cea de 3,8% prognozată de UNWTO pentru perioada 2010-2020. Se 

așteaptă ca turismul din Europa și America să crească cu 3,5% -4,5%, în Asia și Pacific cu 5% -6%, 

Africa cu 5% -7% și Orientul Mijlociu cu 4% -6%.  

Scăderea ritmului de creștere în a doua jumătate a perioadei 2010-2030 se va datora unei 

combinații de factori, inclusiv realizarea unei baze mai mari, a cărei creștere absolută va continua 

să fie ridicată; maturitatea la nivel economic, ceea ce va duce la o scădere a creșterii PIB-ului, 

precum și o trecere de la scădere la creștere a prețurilor la transportul aerian. 

 Se așteaptă ca numărul total al călătoriilor în întreaga lume să ajungă la 1,4 miliarde în 2020 și 1,8 

miliarde în 2030. 

La întocmirea strategiei de marketing pentru perioada 2018-2023 au fost luate în considerare 

tendințele care se conturează și care sunt corelate cu comportamentul turiștilor în perioada 2020-

2025: 

 Creșterea preconizată a călătoriilor în lume până în 2020 cu o medie de 4-4,5% pe an. Dintre 

toate regiunile, Europa este cea mai apropiată de această rată de creștere; 

 Creșterea continuă a cererii de produse și servicii ecoturistice în Europa, în special din 

partea europenilor; 

 Prevalența copleșitoare a turiștilor în vârstă de peste 40 de ani și în așa-zisa "vârsta a treia"; 

 Creșterea numărului de turiști din ,,generația digitală”, tineri cu vârste cuprinse între 16 și 

35 ani; 

 Sănătatea și siguranța vor deveni din ce în ce mai importante pentru turiști; 

 Va crește gradul de informare și preocupare a turiștilor în privința protecției mediului; 

 Ponderea călătoriilor individuale organizate independent în funcție de preferințele clienților 

va crește în detrimentul pachetelor standard oferite de agențiile turistice; 

 Cerințele și așteptările clienților și calitatea serviciilor vor crește; 

 Internetul și alte tehnologii digitale, inclusiv sistemele electronice de plată,vor deveni din 

ce în ce mai importante; 

 Deși procentul ridicat de călătorii cu autoturismul va fi menținut, va crește numărul de 

călătorii aeriene, în special în cazul liniilor cu buget redus (low cost); 

 Potrivit studiului realizat în Europa de Sud-Est de Organizația Mondială a Turismului și de 

alte ONG-uri Turism (ATTA), tendința generală se referă la creșterea cererii de locuri de 

cazare din zonele montane și de deal, cu aer curat și calm atmosferic, fără zgomot, în afara 

civilizației, în afara centrelor turistice populate, unde turiștii își pot petrece vacanța în 

liniște, admirând frumusețea naturii. În acest sens, cresc și cerințele de calificare a 
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angajaților din turism, nu numai în calitatea serviciilor prestate, dar, de asemenea, în ceea 

ce privește competența și informațiile furnizate în limbi străine; 

 Populația îmbătrânită din Europa va duce la o schimbare în cererea și comportamentul 

turistic pe piețele europene. Această populație, care are atât putere de cumpărare, cât și 

timp liber, are un potențial semnificativ de piață. Estimările prezintă că populația de peste 

65 de ani ar ajunge la 20% în rândul turiștilor la nivel european în 2020.  

 



 

29 
 

5.2. Harta rutieră strategică a destinației turistice Hârșova-Krushari 2018-2023 

Pe baza unei analize SWOT aprofundate a destinației, precum și a unei analize a mediului său concurențial, a fost formulată următoarea hartă rutieră 

strategică pentru destinația Hârșova-Krushari în perioada 2018-2023: 

HARTA RUTIERĂ STRATEGICĂ A DESTINAȚIEI TURISTICE HÂRȘOVA-KRUSHARI 2018-2023 

VIZIUNE 2023 Hârșova-Krushari este o destinație turistică unică, recunoscută și accesibilă, în care familiile și vizitatorii individuali intră în contact cu bogăția regiunii 
- natura intactă, cultura originală și istoria antică, într-un mod modern, integrat și interesant. Destinația este un exemplu de succes al turismului 
durabil, care sprijină dezvoltarea și prosperitatea comunității locale și a mediului de afaceri pe termen lung. 

MISIUNE Primăriile Hârșova și Krushari colaborează pentru a crea un model turistic și de afaceri durabil în care resursele naturale, culturale și istorice ale celor 
două regiuni atrag un flux de turiști de calitate, prin autenticitatea și unicitatea locului. 

Datorită unei abordări inovatoare de marketing, bazată pe tehnologii și resurse digitale, destinația turistică câștigă popularitate printre "cunoscători" 
cu așteptări ridicate și venituri bune, care sunt atrași de  "promisiunea" unei experiențe autentice, primire călduroasă și ,,reîncărcarea bateriilor” 
(refacerea potențialului spiritual). 

Popularitatea destinației Hârșova-Krushari, printre grupurile țintă, va crește într-un mod durabil datorită produsului turistic integrat realizat si a  
calității produselor și serviciilor oferite și a valorii adăugate ridicate a acestora.   

Un factor cheie pentru succesul destinației este implicarea susținută a comunității locale în realizarea promisiunii de Brand  Hârșova-Krushari, în 
strânsă colaborare cu primăriile și reprezentanții mediului de afaceri din teritoriul eligibil.  

BRANDUL 
„PROMISIUNE“  

Destinația turistică Hârșova-Krushari se transformă dintr-un teritoriu complet necunoscut ("terra incognita") pentru locuitorii și vizitatorii locali și 
străini, în "bijuteria ascunsă" a Dobrogei. 

Produsul turistic propus este orientat spre un cerc mai restrâns de persoane care apreciază și sunt în căutare de experiențe autentice și 
multiple,diversificate, cu elemente istorice, spirituale și emoționale distincte. Produsul turistic Hârșova-Krushari se remarcă prin calitatea înaltă a 
serviciilor turistice oferite, prin infrastructura și facilitățile moderne și bine întreținute, prin reperele culturale și istorice propuse și promise spre 
vizitare și accesul la produse bio din zonă cu valoare adăugată. 
„Promisiunea“ / motto-ul destinației  - câteva idei și direcții pentru construirea identității vizuale: 

 Hârșova-Krushari – O UNIUNE TRANSFRONTALIERA IN UMBRA ISTORIEI 

 Hârșova-Krushari: emoții și delicii la viteză redusă; 

 Hârșova-Krushari – „Bijuteria“ ascunsă a Dobrogei; 

 Hârșova-Krushari – un mister al Dobrogei bine păstrat; 

 Krushari și Hârșova  – destinații pe care să le descoperi în puritatea lor; 

 Dobrogea veritabilă; 

 Hârșova-Krushari – mai aproape de natură; 

 Hârșova-Krushari – ultima oază; 

 Hârșova-Krushari – e timpul să-ți reîncarci bateriile; 

 Față în față cu Dobrogea; 
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 Hârșova-Krushari – Oaza longevității; 

 Hârșova-Krushari – Puterea elementelor veșnice: aer (reîncărcarea bateriilor și puritate), apă (Dunărea, iazuri, lacuri), pământ (Dobrogea – 
veritabilă, eternă), foc (flacăra eternă – istorie, cultură, patrimoniu, indentitate și credință). 

PĂRȚI COINTERESATE 
Interne:  

 Populația locală; 

 Mediul de afaceri local; 

 Angajați ai administrației locale și ai instituțiilor de cultură din Hârșova și Krushari, precum și din Dobrich și Constanța; 

 Instituții de învățământ și ONG-uri; 
Externe:  

 Potențiali vizitatori; 

 Potențiali investitori; 

OBIECTIVUL STRATEGIEI Crearea unui pachet integrat de activități care să permită municipalităților Krushari și Hârșova să implementeze cele mai bune practici moderne 
din industria turismului pentru a spori bunăstarea locuitorilor din ambele comune pe baza turismului durabil. 

OBIECTIVE SPECIFICE 1: CREAREA ȘI MENȚINEREA 
ACCESULUI PRIN NAVIGARE ȘI 
INFRASTRUCTURĂ 

Implementarea unui pachet de măsuri 
pentru îmbunătățirea infrastructurii 
pentru furnizarea serviciilor turistice. 

 

2: CAMPANIE DE 
MARKETING EFICIENTĂ 

Transformarea potențialului 
regiunii ca destinație 
turistică în avantaje 
comparative și competitive. 

 

3: DEZVOLTAREA DE ABILITĂȚI ȘI 
COMPETENȚE 

Îmbunătățirea capacității 
administrațiilor locale și a altor 
parteneri socio-economici de a 
implementa metode moderne în 
dezvoltarea turismului. 

4: GESTIONAREA DURABILĂ A 
RESURSELOR 

Consolidarea reputației ambelor 
comune ca ecologice, localități "verzi" - 
construirea unei singure imagini 
ecologice a regiunii. 

 

INDICATORI DE REUȘITĂ  Infrastructură îmbunătățită și 
întreținută. 

 Instalații noi 

 Cresterea 

numarului de 

vizitatori la 

atractiile turistice 

naturale si 

culturale vizate de 

proiect  

 Creșterea gradului de 
satisfacere a cerințelor și 
nevoilor turiștilor și 
vizitatorilor.  

 Creșterea fluxului de 
turiști 

 Implementarea unor bune 
practici "verzi" pe teritoriul 
celor două municipalități; 

 Natură și resurse protejate. 

FACTORI CHEIE DE SUCCES 

ANGAJAMENT DIN PARTEA PĂRȚILOR COINTERESATE: Ambele localități vor deveni adevărați „ambasadori“ ai brandului „Hârșova-Krushari“ prin comunicare continuă, 
cooperare, sincronizare, unitate - prin întâlniri regulate, existența unui consiliu de coordonare, a planului unic de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei. 

UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR: activitățile turistice vor respecta standardele de mediu, prin utilizarea surselor de energie regenerabilă și a produselor ecologice.  
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PERSONALIZARE ÎN PROCESUL DE FORMARE PROFESIONALĂ –un program de formare adaptat nevoilor produsului și regiunii (de ex. cunoașterea la nivel de conversație a limbii 
române, abordare prin prisma cunoașterii resurselor din ambele regiuni - de partea română și cea bulgară) 

LOCALIZARE: Folosirea produselor locale în mixul turistic - bucătărie locală și băuturi (de exemplu, utilizarea produselor emblematice din regiune, cum ar fi vânatul, trufe, vin, 
coniac, foie gras, mierea și poziționarea acestora în mod corespunzător), folclor etc. 

DEZVOLTAREA RESURSELOR DIGITALE: Utilizarea platformelor digitale și social media cum ar fi Facebook, tweeter, Instagram, canalul YouTube, platformele internaționale 
pentru călătorii și turism - Booking, Trivago, Expedia, dezvoltarea unui singur site / platformă care să asigure interconectivitatea, informații de acces, conectivitate digitală - 
cooperarea în comun cu alte municipalități din regiunea Dunării, dezvoltarea unor proiecte comune de strategie digitală pentru dezvoltarea de aplicații, ghid electronic, 
strategie de marketing digital, parteneriate cu universități și colegii în care să fie cooptați tineri-practicanți, precum administratori IT programatori, poate chiar și voluntari 
pentru întreținerea și dezvoltarea „prezenței“ brandului în mediul digital, în scopul de a menține interesul grupului țintă pentru noua destinație turistică creată. Va fi realizat un 
website-ul trilingual de promovare a produsului turistic care va conține cele mai recente informații, imagini ale tuturor atracțiilor zonei țintă și informații turistice utile. Site-ul va 
fi împărțit în secțiuni tematice după cum urmează: traseul turistic Zaldapa-Dry Valley-Carsium; noile atracții turistice create de proiect: Muzeul Centrului Multicultural, V Cotovu, 
Cetatea Zaldapa, Valea Dry, Muzeul în aer liber al orașului Krushari; zonele protejate din regiune și orientări și reguli privind comportamentul ecologic față de conservarea 
mediului; eveniment cultural. Site-ul web este de așteptat să devină un instrument puternic pentru informarea și atragerea turiștilor pe tot parcursul anului. 
Fig.6: „Anatomia“ vizitatorului destinației turistice Hârșova-Krushari 
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5.3.Obictive strategice 

Strategia de marketing este un document de planificare pe termen mediu care acoperă o perioadă 

de 5 ani, cuprinsă între 2018-2023. Aceasta va fi utilizată de către părțile interesate din Bulgaria și 

România: mediul de afaceri în domeniul turismului, instituții culturale, autorități locale. 

Strategia de marketing va îndeplini cel puțin următoarele sarcini: 

1. Va spori și menține interesul turistic în regiunea transfrontalieră Hârșova - Krushari. 

2. Va sprijini poziționarea cu succes a produsului comun pe piața turistică.  

3. Va coordona acțiunile partenerilor în timpul și după finalizarea proiectului. 

4. Va asigura durabilitatea produsului turistic comun.  

5.4. Piețe țintă și segmente de piață 

Datele Ministerului Turismului din Bulgaria și România arată că turiștii din Bulgaria și România au 

adus cea mai mare contribuție la creșterea turismului din regiune, urmată de turiști din alte țări 

europene. 

Fig.7: Vizite ale turiștilor români realizate în Bulgaria în anul 2017 

 

Sursă: INS, 2017   

În ultimii ani, numărul călătoriilor interne realizate în cele două țări, Bulgaria și România, a 

crescut constant, baza fiind vizitele locuitorilor care s-au deplasat la diverse locuri/monumente 

culturale, istorice și naturale. Pe piețele bulgare și românești, produsul poate fi vizat în principal 

de populația urbană, care este în general  cea mai activă. Acest segment își organizează propriile 

călătorii, în special în timpul sărbătorilor oficiale și a zilelor de vacanță, folosind ca principală 

sursă de informație în planificarea călătoriei Internetul. 

*Principalul grup țintă pentru impunerea acestei destinații o reprezintă turiștii din regiune: bulgari 

și români din marile orașe din apropierea destinației. O atenție deosebită se acordă centrelor 

urbane din apropiere, precum Constanța, Varna, Dobrich, Călărași. Chiar și mai departe, 

Bucureștiul, este de asemenea, o țintă importantă, având în vedere numărul populației și 

concentrarea familiilor educate, de vârstă activă și a vizitatorilor individuali cu venituri mai mari și 

cu interese în domeniu. 

Fig.8 În „vizorul radarului“ destinației turistice Hârșova-Krushari 
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București – 193 km până la Krushari/ 183 km până la Hârșova / populație – 2 000 000 locuitori 
Ruse – 185 km până la Krushari / populație – 170 000 locuitori (în regiune) 
Călărași -82 km până la Krushari/ 102 km până la Hârșova / populație – 287 000 locuitori (în județ) 
Constanța -120 km până la Krushari/ 92 km până la Hârșova / populație – 300 000 locuitori (în județ) 
Dobrich - 32 km până la Krushari /177 km până la Hârșova/ populație – 120 000 locuitori (în regiune) 
Varna - 115 km până la Krushari / populație – 395 000 locuitori (în regiune) 
Potențial de peste 3 000 000+ în raza de acțiune a Destinației Transfrontaliere Krushari-Hârșova 
 

*O altă posibilă piață cu potențial o reprezintă vizitatorii turci. Cele două municipalități au un 

procent relativ ridicat al comunității turcești - 9-10% pentru Hîrșova și 10% pentru Krushari, ceea ce 

reprezintă o oportunitate de angajament și de targetare, având în vedere siturile culturale și 

istorice unice importante pentru vizitatorii turci; 

*Turiști din alte țări din Balcani, care preferă forme alternative, specializate de turism; 

*Turiști din Europa de Nord - care sunt în căutare de soare, destinații exotice și natură în 

perioadele de extra-sezon (primăvară și toamnă); 

*Turiști din Europa de Vest – Italia, Franța, Germania - cu interes față de cultură, antichitate și 

preistorie, care știu să aprecieze mâncarea autentică, arheologia și cultura; 

Profilul turistului care ar fi interesat de destinația Hârșova-Krushari este cel mai apropiat de cel al 

„eco-turistului“. Potrivit unor surse internaționale, Organizația Mondială a Turismului și Societatea 

Internațională de Ecoturism, caracteristica eco-turismului include următoarele: 

 călătoresc mult și au o experiență vastă; 

 călătoresc în grupuri mici; 

 au studii superioare; 

 au venituri mai mari; 

 preferă să combine serviciile tradiționale "eco" cu cultura și istoria locurilor vizitate. 

 preferă pentru cazare hoteluri mici, case de oaspeți, cabane. 

5.5.Principii de dezvoltare a destinației turistice 

PRINCIPIUL “SCUFUNDĂRII” ÎN ATMOSFERA ȘI “VIAȚA” DESTINAȚIEI 

Prezența infrastructurii reînnoite și a siturilor culturale și istorice restaurate și valorificate, 

care reprezintă unicitatea și bogăția regiunii, joacă un rol important în construirea renumelui și a 

vizibilității destinației Hârșova-Krushari. În același timp, acest lucru  nu este suficient pentru a 
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garanta impunerea ei, cu succes, față de o altă destinație cu „promisiuni“ similare. În contextul 

concurenței, aflată în permanentă creștere și a strategiilor de marketing, apare nevoia tot mai mare 

de a oferi o experiență complexă, care să implice toate elementele cognitive și să ofere 

vizitatorului un sentiment de autenticitate și de spirit viu. 

Conform datelor și analizelor furnizate de experți în ultimii ani, inclusiv de Organizația 

Mondială a Turismului, rezultă că tot mai mulți turiști sunt motivați de posibilitatea de a cunoaște și 

verifica prin proprie experiență cultura locală și istoria, natura în forma sa cea mai pură, adică 

preferă să se scufunde în atmosfera locului, să se contopească cu „viața" destinației. Acest tip de 

experiență este cel mai adesea asociat cu contactul direct cu bucătăria locală și comunicarea cu 

localnicii pentru a cunoaște stilul lor de viață. Astfel, dimensiunile tradiționale ale turismului 

cultural, asociat cu vizite la muzee, galerii, parcuri etc., evoluează către o formă mai apropiată de 

individ, prin contactul direct, care permite experiențe noi prin legătura cu oamenii și accesul la 

produsele locale. 

O astfel de atitudine nouă față de călătorie și experiență necesită o abordare diferită a 

angajării și atragerii turiștilor, punând principiul "scufundării" în atmosfera locului în prim 

plan.Integrarea experienței oferă vizitatorilor posibilitate de a combina, în cadrul muzeelor și altor 

atracții naturale și culturale, impresii într-o manieră naturală și cât mai aproape de natural, cu 

posibilitatea de comunicare și contact cu comunitatea locală sub formă de degustări de preparate 

din bucătăria locală - rețete locale, achiziționarea directă a produselor locale de la producători care 

știu să spună povestea bunului respectiv,- cum și unde este realizat, de ce este unic, etc. 

Participarea la festivaluri, posibilitatea de a vizita sate și zone amplasate în afara rutelor centrale, 

întâlnirea cu grupuri folclorice locale, vizitarea atelierelor locale,a cafenelelor, hanurilor, oferă un 

plus de autenticitate. 

Pentru ca turistul să fie susținut și încurajat să caute o experiență în cadrul destinației, cele 

două primării și părțile interesate ar trebui să asigure în primul rând posibilitatea de navigare în 

mediul on-line și acces la informații privind atracțiile turistice. 

Trebuie crescut gradul de informare și conștientizare în rândul comunității locale cu privire 

la inițiativele locale și a grupurilor de temerari, a consilierilor locali, a primarilor, a populației însăși 

cu privire la aceste tendințe și procese.  

PRINCIPIUL CENTRALIZĂRII DESTINAȚIEI  

Pentru a poziționa Hârșova-Krushari pe harta turistică a regiunii, într-un mod durabil și categoric, în 
rândul turiștilor din segmentul superior, este necesar să se formeze un centru unic de tipul „all-in-
one“, care să fie emblematic pentru regiune. Acesta va trebui să  unească spații de recreere în 
formă de „oază verde“, aproape de principalele monumente: cetatea Zaldapa, cetatea Carsium, 
centrul multicultural nou creat prin restaurarea ansamblului arhitectural Vasile Cotovu (Muzeul 
Carsium și Biblioteca). Modelul de afaceri trebuie să fie, din punct de vedere social și ecologic, 
„responsabil“ și capabil să rezoneze cu valorile și prioritățile vizitatorilor / turiștilor însăși. Să se 
implice în construirea de parteneriate cu firmele locale, cu producătorii și furnizorii de servicii - 
ghizi turistici certificați și companii de taxi.  
 Standardele ridicate de servicii și confort trebuie să fie susținute de certificate de practici de 

calitate și de mediu (certificat EMAS, HACCP, ISO, eticheta ECO, etc.,Sisteme de Management al 

Calității). Un singur set de produse oferite este esențial pentru stabilirea destinației Hârșova-

Krushari ca brand unic, cu consecvență în calitate și cu realizarea unei „promisiuni“ turiștilor.  

Centralizarea este dictată și de faptul că pe raza celor două localități - Krushari și Hârșova nu există 

o rețea bine definită de unități de cazare, pentru a satisface nevoile turiștilor cu așteptări mai mari 

și cu venituri peste medie. În jurul itinerariului propus trebuie creată o rețea de parteneriate cu 

producătorii locali - fabrici de vin, fabrici de lapte, ferme, pentru a consolida „aroma locală“ a 

brandului. Acest lucru va permite turiștilor să experimenteze alimente proaspete, ecologice, băuturi 

locale și să cunoască prin ghiduri, firme de transport, ateliere de croitorie, de meșteșuguri, artiști, 

alte afaceri private și profesioniști cu care intră în legătură. Odată cu creșterea interesului și a 

popularității destinației, se vor crea condiții propice pentru dezvoltarea de pensiuni, campinguri, 

hoteluri de familie, care vor absorbi fluxul turistic în creștere și dezvoltarea produsului turistic creat 

pentru o gamă mai largă de vizitatori. 
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PRINCIPIUL LOCALIZĂRII ȘI PERSONALIZĂRII 

Este recomandat ca produsele de consum și resursele implicate în activitatea turistică să fie de 

origine locală. Acestea vor asigura mijloacele de trai pentru oamenii din regiune și vor crea premise 

pentru investiții în economia locală.  

Activitățile care vizează construirea viziunii specifice a destinației în timpul implementării strategiei 

includ: 

1. Identificarea si promovarea producătorilor locali (tip asociație), care oferă produse 

ecologice de înaltă calitate sub o umbrelă de brand / logo al destinației împreună cu sigla 

lor comercială pentru a adăuga valoare mărfurilor –  de ex. "Produsul este realizat de familia 

X", de la meșterul Y”, fiind menționate satul, localitatea, ferma –  pentru a consolida 

tradițiile locale, identitatea rețetelor pe de-o parte, iar pe de alta parte aceasta alaturare 

va asigura produsului turistic o atractivitate crescuta. 

2.  O alta activitate poate fi promovarea bucătăriei locale si implicit a unitatilor de alimentatie 

publica din zona astfel incat sa fie oferite turistului si informatii cu privire la localurile unde 

isi pot satisface nevoia de hrana pe parcursul calatoriei. Recomandările pot fi prezentate pe 

site-ul destinației. Elementele sugerate sub forma unui meniu sănătos cu rețete Etno-

gourmé de marcă, cu produse reprezentative din regiune: pește din Dunăre, din zona 

Hârșova, carne de vânat din Dobrogea, foie gras de Dobrogea, miere de Rosița sau Hârșova, 

iaurt de Hârșova, trufe din Dobrogea / Ludogorie, miel din Alexandria, fasole ca la Zimnița, 

brânză de capră de la Saraiu-Dulgheru, vin de la Topalu, plante medicinale din canaralele de 

la Hârșova, vin de Murfatlar, rachie de Krushari etc, adică produse personalizate cu valoare 

adăugată ridicată.  

3. În centrul demonstrativ al fermei, alături de produsele lactate locale, vizitatorul poate 

cumpăra miere și produse apicole obținute în fermele vecine din rețea și obține date de 

contact  ai altor producători. Exemple de produse cu valoare adăugată ridicată și elemente 

premium sunt: brânza de capră, carnea de bivol - sterilizată, brânza de oaie, pateuri etc. 

 

PRINCIPIUL DE INOVAȚIE IMPLEMENTAT PRIN TRANSFORMAREA DESTINAȚIEI HÂRȘOVA-KRUSHARI 

ÎNTR-O “DESTINAȚIE SMART” 

Utilizarea platformelor digitale pentru promovarea destinației:facebook, canal YouTube, bloguri 

pentru turism ș.a.  

Exemple de platforme pentru promovarea produsului turistic: 

• https://bulgarianadventure.com/bulgaria/nature/ 

• https://theculturetrip.com/europe/bulgaria/articles/the-7-best-adventure-tours-to-take-in-

bulgaria/ 

• http://www.batbg.com/ 

• https://opoznai.bg  

• https://grabo.bg/travel  

• http://www.nasamnatam.com/ 

• https://pochivka.bg/  

• https://www.tourradar.com/h/bulgaria-nature-adventure 

• https://www.viator.com/Bulgaria-tours/Outdoor-Activities/d46-g9 

• https://www.responsibletravel.com/copy/travel-guide-homepage 

• https://www.tripadvisor.com/Attractions-g294451-Activities-c61-t216-Bulgaria.html 

https://bulgarianadventure.com/bulgaria/nature/
https://theculturetrip.com/europe/bulgaria/articles/the-7-best-adventure-tours-to-take-in-bulgaria/
https://theculturetrip.com/europe/bulgaria/articles/the-7-best-adventure-tours-to-take-in-bulgaria/
http://www.batbg.com/
https://opoznai.bg/
https://grabo.bg/travel
http://www.nasamnatam.com/
https://pochivka.bg/
https://www.tourradar.com/h/bulgaria-nature-adventure
https://www.viator.com/Bulgaria-tours/Outdoor-Activities/d46-g9
https://www.responsibletravel.com/copy/travel-guide-homepage
https://www.tripadvisor.com/Attractions-g294451-Activities-c61-t216-Bulgaria.html
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• https://dunavultra.com/  

• https://www.booking.com 

PRINCIPIUL PARTENERIATULUI PRIVAT ÎNTRE PĂRȚILE INTERESATE 

Poate că cea mai importantă condiție pentru succesul destinației turistice Hârșova-Krushari 

este sinergia dintre cele două comune în îndeplinirea obiectivelor și măsurilor stabilite în această 

strategie comună. La fel de important este și rolul comunității locale, ca factor de conducere în 

implementarea și realizarea brandului "promis" turistului-vizitator. Angajamentul și implicarea 

activă a comunității locale și a mediului local de afaceri este cheia succesului, deoarece vor 

constitui baza pentru generarea produsului comun și a experienței trăite de turiști. 

Capitalul uman, în sensul larg al acestui concept, reprezentat de comunitate, administrația locală și 

personalul turistic,  trebuie să reprezinte un tot unitar în ceea ce privește rolul de lider în 

dezvoltarea durabilă a destinației turistice și, prin urmare, în revitalizarea regiunii prin atragerea de 

investiții și crearea de locuri de muncă și a oportunităților de pregătire profesională. Căile atingeri 

unui astfel de scop sunt: 

 Comunicare și coordonare eficientă a factorilor decizionali la nivelul celor două 

localități; 

 Formarea adecvată a unui personal specializat în turism, adaptată nevoilor destinației; 

 Crearea unui Consiliu de coordonare,  grupuri  de lucru, organizarea unei mese rotunde, 

a unei adunări generale 

6. Metodologia de implementare  

OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI PENTRU ÎNDEPLINIREA STRATEGIEI COMUNE CU UN ORIZONT PÂNĂ ÎN 2023 

OBIECTIV 1: CREAREA ȘI PĂSTRAREA ACCESULUI PRIN NAVIGARE ON-LINE ȘI INFRASTRUCTURĂ:  

SUB-OBIECTIV: Implementarea unui pachet de măsuri pentru îmbunătățirea infrastructurii 

pentru furnizarea serviciilor turistice 

ACTIVITĂȚI:  

 Acces prin infrastructură: reabilitarea rețelelor rutiere existente  

 Acces prin navigare – sincronizarea obiectivelor (locațiilor) și accesului la acestea, precum și 

a bazei de cazare disponibile și încărcarea acestora în Google maps, crearea unui website 

special pentru destinație, cu hărți, informații, coordonate etc.; 

 Amplasarea și întreținerea de panouri și indicatoare, în locurile cele mai potrivite, bilingve, 

respectiv BG-EN, RO-EN; 

 Obiective turistice: o bază reînnoită și modernizată, tehnologii inovatoare integrate - medii 

digitale; 

 Înființarea de Centre Turistice Informative pe teritoriul celor două localități. 

OBIECTIVUL 2: CAMPANIA DE MARKETING ȘI PROMOVARE EFICIENTĂ  

SUB-OBIECTIV: Transformarea potențialului regiunii în destinație turistică cu avantaje 

comparative și competitive 

ACTIVITĂȚI: 

Crearea identității și logo-ul unic și a brandului (comun pentru Hârșova și Krushari). Acesta ar 

putea fi adoptat printr-un un concurs deschis, care  urmează să fie promovat prin intermediul 

instituțiilor și prin inițiative, în rândul studenților în design creativ și în marketing digital - ca 

parte a lucrărilor de cursuri sau al practicii. Sarcina respectivă poate fi parte a practicii la una 

https://dunavultra.com/
https://www.booking.com/
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din universitățile din Ruse, Veliko Tarnovo, Constanța etc. Un astfel de parteneriat cu centrele 

de învățământ superior va  reprezenta un factor de multiplicare (avalanșă), cu efect benefic 

asupra promovării și conștientizării destinației. Pe de o parte, se va dezvolta un interes în 

rândul specialiștilor tineri și ambițioși, care lucrează, în majoritatea lor, în marile orașe din 

sfera de înaltă tehnologie, pe de altă parte se va extinde și îmbogăți produsul cu noi idei 

proaspete și sugestii. Se va asigura astfel formarea și dezvoltarea profilului participanților din 

instituțiile respective, dar și cel al personalului administrativ al celor două localități implicate în 

proiect, care vor fi în măsură să implementeze cu eficiență obiectivele și sarcinile stabilite. 

Participarea la concurs ar putea fi voluntară avînd în vedere că, beneficiile sunt considerabile 

pentru ambele părți și țin mai mult de prestigiu decât de aspectul material;  

 Dezvoltarea unei strategii de marketing digital, în conformitate cu marca de identitate 

unică; 

 Organizarea unui eveniment / festival emblematic o dată sau de două ori pe an,  pentru a 

spori identitatea și popularitatea destinației. În acest caz ar putea fi o reformulare/reluare 

a unui eveniment existent deja în tradiția locului, sau unul nou,  Ex. festivalul de Sânziene; 

 Achiziționarea de mașini electrice/biciclete pentru turiști, care vor fi marcate cu sigla 

destinației și organizarea de plimbări cu ele; 

 În concordanță cu noile tendințe în rândul consumatorilor și turiștilor care caută experiențe 

"gastronomice" și turism de explorare, destinația este promovată în emisiuni de televiziune 

populare cu caracter culinar, aventură, wellness și cultural-cognitiv. În Bulgaria, se poate 

menționa o listă cu astfel de emisiuni:  

o „Vânătorii de mâncare“ – Incursiuni culinare pe teritoriul Bulgariei BTV (2016) 

o Proiectul culinar “Patrimoniul culinar al Bulgariei – în căutarea unor rețete autentice 

de mâncăruri tradiționale bulgare “ (2018) 

o „Bulgaria de la un capăt la altul“ la BNT 

o „În obiectiv“ la BNT 

o Reality show “Ferma” la BTV 

 Crearea unui Cluster al producătorilor sub o marcă unică (umbrela de marcă) pentru 

produsele din regiunea Hârșova-Krushari. Marca nu este doar o marcă de destinație, ci și un 

brand al producătorilor regionali; 

 Organizarea de târguri bio sezoniere ale fermierilor; 

 Ghid digital cu informații, sfaturi și hărți, aplicație digitală de destinație care poate fi 

descărcată pe site sau prin intermediul site-ului; 

 Site al destinației, pagină de Facebook, prezență pe Instagram - reprezintă o soluție 

potrivită în special pentru promovarea destinației, datorită posibilității încărcării 

fotografiilor în timp real de către vizitatori; 

 Grupul Local de Inițiativă Krushari și Hârșova, împreună cu studenții voluntari și / sau 

reprezentanți ai comunității locale, care sunt familiarizați cu platformele digitale și 

tehnicile de content marketing vor aloca resurse specifice – timp,  și o atenție specială 

pentru a trezi interesul și „apetitul“ pentru destinație prin încărcarea de fotografii din site-

uri, festivaluri, videoclipuri pe YouTube, postări pe Facebook, prin crearea unui grup pe 

Facebook, Hârșova-Krushari, unde să fie publicate texte scurte, povestioare despre excursii, 

cu impresii imediate și experiențe în blog-uri populare despre călătorii, turism alternativ, 

forumuri, platforme, parteneriate cu semnificație locală și internațională. Conținutul 

trebuie să fie în engleză, română și bulgară. Discuțiile în forumuri și bloguri,  pe facebook și 

instagram vor crea un sentiment de actualitate a destinației, a experienței personale și a 

autenticității. Se va asigura că subiectele de conversație din mediul digital vor ajunge direct 

la grupurile țintă: clasa de mijloc, familiile cu membrii antrenați în câmpul muncii din 

mediul urban, entuziaști fani ai naturii, iubitori de forme active de turism alternativ; 

 Film și  clip promoțional care să facă parte din multimedia în muzee și să fie prezentate în 

camera de proiecție a centrului pentru vizitatori; 

 Materiale promoționale: broșuri, ghid de călătorie, panou publicitar etc.; 

 Promovarea destinației la posturile de radio regionale, difuzate la nivel național. 
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OBIECTIVUL 3: DEZVOLTAREA DE ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE:  

SUB-OBIECTIVUL: Îmbunătățirea capacității administrațiilor locale și a altor parteneri socio-

economici de a implementa abordări moderne în dezvoltarea turismului. 

ACTIVITĂȚI: 

 Instruirea personalului administrativ prin participarea la programe de formare finanțate în 

cadrul programelor europene și naționale; 

 Parteneriate ale localităților cu instituții de învățământ din regiune și din zonele învecinate 

(Dobrich, Ruse, Constanța, București) pentru implementarea programelor de stagii și a 

schimburilor în domeniul turismului și IT; 

 Colaborare cu Universitatea Tehnică din Ruse și Universitatea „Ovidius" Constanța pentru a 

"pilota" produse inovatoare în Hârșova-Krushari, dezvoltând aplicații în domeniul turismului, 

legate de digitizare și noile tehnologii; 

 Programe de voluntariat pentru schimburi și educație legate de ecologie și conservarea 

diversității speciilor. 

OBIECTIV 4: GESTIONAREA DURABILĂ A RESURSELOR:  

SUB-OBIECTIV: Consolidarea reputației ambelor localități ca ecologice, comunități "verzi" - 

construirea unei singure imagini ecologice a regiunii. 

ACTIVITĂȚI: 

 Implementarea sistemelor de management a mediului și a deșeurilor de către cele două 

localități; 

 Promovarea practicilor "verzi", introducerea standardelor, proceselor și practicilor de mediu 

în rândul mediului de afaceri; 

 O campanie informativă cu rol de comunicare la nivel de comunități, vizând populația locală 

privind practicile ecologice și protecția mediului; 

 Promovarea celor două comunități ca "verzi" și inovatoare, localități cu un număr mare de 

ferme bio, în care au fost introduse practici în utilizarea surselor regenerabile, gestionarea 

deșeurilor etc.; 

Datorită obiectivului 4 se va realiza o sinergie între "promisiunea de marcă" a destinației și valorile și 

prioritățile grupului țintă – turiștii, cu o conștientizare sporită a responsabilității față de mediu și a 

dezvoltării durabile a regiunii. 

7. Indicatori de evaluare  

Obiectivele strategiei comune de marketing cu orizontul până în 2023 vor fi atinse prin 

implementarea consecventă a activităților care stau la baza acestei metodologii. Implementarea lor 

va aduce rezultate pozitive durabile legate de impunerea destinației într-un mod durabil. 

Monitorizarea regulată a progresului strategiei este o parte importantă a formulei de succes. În ceea 

ce privește monitorizarea eficientă a implementării și măsurarea periodică a rezultatelor, în această 

strategie sunt evidențiați următorii indicatori cheie de succes și criteriile de măsurare și evaluare: 

OBIECTIV SPECIFIC I: DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA ACCESULUI ON-LINE ȘI INFRASTRUCTURII:  

Implementarea unui set de măsuri pentru dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii de furnizare a serviciilor 
turistice 



 

40 
 

INDICATORI DE EVALUARE: 

1. Acces și navigare: 

 Infrastructură îmbunătățită și întreținută; 

 Montarea de indicatoare și panouri informative; 

 Sincronizarea accesului și navigării prin intermediul platformelor digitale precum Google maps etc. 

2. Actualizarea obiectivelor turistice existente și dezvoltarea altora noi 

 Campanii de informare asupra traseului turistic în Hârșova - Krushari 

 Noi locuri pentru recreere și picnic; 

 Restaurarea muzeelor și monumentelor de cultură; 

 

OBIECTIV SPECIFIC II: CAMPANIE EFICIENTĂ DE MARKETING 

Transformarea potențialului regiunii ca destinație turistică în avantaje comparative și competitive 

INDICATORI DE EVALUARE: 

1. Creșterea gradului de vizitare a muzeelor, galeriilor etc. și a siturilor culturale și istorice până în 2023; 

2. Cresterea numarului de inoptari in regiunea transfrontaliera, dupa finalizarea proiectului mediu pana in anul 
2023 

3. Cresterea veniturilor din turism pana in anul 2023 

4. Monitorizarea numărului de vizitatori pe site-ul destinației și alte platforme web unde aceasta este 
promovată. O creștere anuală a numărului de vizite online; 

5. Menținerea interesului pentru destinația  în spațiul digital – publicarea de articole și materiale de marketing 
actualizate, postarea de fotografii pe Internet 

OBIECTIV SPECIFIC III: DEZVOLTAREA DE ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE 

 

Îmbunătățirea capacității administrațiilor municipale și a altor parteneri socio-economici în implementarea de 
abordări moderne în dezvoltarea turismului 

INDICATORI DE EVALUARE: 

1. Creșterea numărului de persoane informate cu privire la potentialul turistic, istoric si cultural al zonei 
tranfrontaliere 

2. Creșterea gradului de satisfacție al turiștilor și vizitatorilor; 

OBIECTIV SPECIFIC IV: GESTIONAREA DURABILĂ A RESURSELOR 
 
Consolidarea reputației ambelor comunități ca ecologice, municipalități "verzi" - construirea unei singure 
imagini ecologice a regiunii 

INDICATORI DE EVALUARE: 

1. Implementarea de bune practici „verzi“ pe teritoriul celor două localități; 

2. Îmbunătățirea eficienței energetice pe teritoriul celor două localități; 

3. Valorificarea posibilităților de obținere a energiei din surse regenerabile; 
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8.CONCLUZII 

       Prin intermediul prezentei strategii comune a celor două localități, destinația turistică Hârșova-

Krushari va apărea pe harta turistică într-o manieră modernă, inovatoare și pe termen lung. În 

procesul de dezvoltare a strategiei de marketing pentru plasarea produsului pe piață s-a ținut cont 

de noul concept de "ecosistem digital", care include instrumente și platforme digitale, inovații și 

tehnologii care să sprijine personalizarea produsului turistic, evidențiind autenticitatea, 

accesibilitatea și recunoașterea acestuia. 

Resursele naturale și culturale istorice bogate ale celor două așezări oferă oportunitatea pentru o 

simbioză foarte bună în oferta ce urmează a fi lansată pe piață, care se bazează pe un avantaj 

competitiv distinct al fiecăreia dintre ele în mod individual. Din eforturile și activitățile combinate 

ale părților interesate, până în anul 2023 produsul turistic sustenabil Hârșova-Krushari trebuie să 

devină o destinație holistică, cu o experiență multidimensională și care să ofere o "renaștere a 

simțurilor". 
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