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Rezumat. Dobrogea, cunoscută încă din antichitate sub numele de 
Dacia Pontică, după numele mării care o mărginea – Pontus Euxinus, este o 
regiune situată în sud-estul României şi constituită din patru judeţe, din care 
două, Constanţa şi Tulcea, pe teritoriul României. Celebritatea Dobrogei 
constă atât în deschiderea către Marea Neagră, în Delta Dunării (rezervaţie 
a biosferei sub patrimoniul UNESCO din anul 1991), cât şi în vestigiile 
arheologice ce dovedesc existenţa şi continuitatea populaţiei româneşti 
alături de „turci, tătari, cerchezi, aromâni şi greci, italieni şi ucraineni, 
germani catolici şi protestanţi, bulgari şi ruşi, ba chiar egipteni şi ţigani 
musulmani – un adevărat mozaic etnic” (Popoiu, 2010, p. 15). Cercetarea 
prezentată a fost efectuată doar pe teritoriul României pentru cele două 
judeţe şi are scopul de a evidenţia rolul imaginii Dobrogei în construcţia 
propriului brand, cu identificarea principalelor atracţii turistice şi forme de 
turism asociate ei. 

 
Cuvinte-cheie: destinaţie turistică, microdestinaţie turistică, imaginea 

destinaţiei, brand turistic regional, formă de turism, marketingul destinaţiei. 
 
Cod JEL: M31. 
Coduri REL: 14F, 14G. 

                                                 
* Lucrarea reprezintă o parte a unei cercetări detaliată în nr.  2(555)/2011 şi tratează, din această 
perspectivă, doar teritoriul românesc al regiunii istorice Dobrogea. 
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Introducere 

Cunoscută în trecut sub numele de Dacia Pontică sau Scitia Minor, 
regiunea istorică Dobrogea se întinde din punct de vedere administrativ pe 
teritoriul a două ţări: România (judeţele Constanţa şi Tulcea) şi Bulgaria 
(judeţele Dobrici şi Silistra). Prezenta lucrare şi, implicit, cercetarea întreprinsă 
tratează doar teritoriul românesc al acestei regiuni. 

Situată în sud-estul României, microdestinaţia Dobrogea este delimitată la 
nord de masivul Dobrogei (Munţii Măcinului), înconjurat de trei podişuri 
(Podişul Tulcei, Podişul Babadag şi Podişul Casimcei), la nord-est de Delta 
Dunării, la est de Marea Neagră, la vest de cursul inferior al Dunării, iar la sud 
de graniţa de stat cu Bulgaria. Sub aspect administrativ-teritorial, regiunea are 
în componenţă două judeţe: Constanţa şi Tulcea. Între oraşele importante ale 
regiunii se numără Constanţa, Mangalia, Medgidia şi Tulcea, regiunea 
bucurându-se atât de staţiuni balneo-climaterice (Eforie Nord, Eforie Sud, 
Saturn), cât şi de staţiuni destinate recreerii şi odihnei, precum Mamaia, Jupiter, 
Neptun, Olimp, Venus, Costineşti, 2 Mai şi Vama Veche.  

Arhicunoscută în România (se află pe primul loc şi în preferinţele celor  
1.887 de respondenţi), dar şi pe plan european drept una dintre cele mai 
atractive obiective turistice, ea însăşi constituindu-se, în acelaşi timp, şi în 
destinaţie de sine stătătoare ca ,,un areal exotic, cu peste 1200 de specii de 
plante, cu cea mai bogată faună ornitologică de pe continent (mai mult de 300 
de specii, printre care colonii unice de pelicani) şi ihtiologică (reprezentată de 
circa 100 de specii), Delta Dunării este cea mai mare rezervaţie de ţinuturi 
umede din Europa (2.681 km2), intrată în patrimoniul UNESCO” (Matei, 2011, 
p. 174). Pe lângă cadrul natural deosebit oferit de Delta Dunării şi Marea 
Neagră, se mai pot aminti şi multe alte atracţii-cheie, cum sunt: ruinele cetăţilor 
greceşti Tomis, Callatis şi Histria, Cazinoul (Constanţa), Muzeul de Istorie 
Naţională şi Arheologie (Constanţa), Acvariul (Constanţa), Delfinariul 
(Constanţa), Planetariul (Constanţa), Observatorul astronomic (Constanţa), 
Muzeul Marinei (Constanţa), monumentul Tropaeum Traiani de la Adamclisi, 
mănăstiri precum Mănăstirea Dervent, Mănăstirea Celic Dere, Mănăstirea 
Cocoş, Mănăstirea Peştera Sfântului Apostol Andrei. 

Cadrul operaţional 

Cercetarea desfăşurată în perioada octombrie-decembrie 2010 – ianuarie 
2011 pe un eşantion de 1.887 de tineri, cu vârsta cuprinsă între 20-24 de ani, cu 
studii superioare în curs, a avut ca scop identificarea măsurii în care percepţiile 
rezidenţilor din diferite regiuni ale României cu privire la microdestinaţia 
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Dobrogea ajută la construcţia identităţii în elaborarea strategiei de marketing al 
destinaţiei. 

Conform clasificării formelor de turism propuse de Organizaţia Mondială 
a Turismului (OMT/ONU) în anul 1979, şi având la bază motivaţiile alegerii 
destinaţiei (turismul de afaceri şi motive profesionale, turismul balnear, 
turismul cultural, turismul de loisir, recreere şi odihnă, vizite la rude şi prieteni 
şi alte forme de turism), respondenţii au putut alege principala formă de turism 
reprezentativă pentru microdestinaţia Dobrogea.  

În ceea ce priveşte repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţia 
Dobrogea, rezultatele se prezintă după cum urmează: 74,5% dintre respondenţi 
au considerat turismul de loisir, recreere şi odihnă ca fiind reprezentativ pentru 
această regiune, 16,3% au optat pentru turismul balnear, 3,3% au ales turismul 
cultural, 3,1% au ales alte forme de turism, 2,3% s-au pronunţat pentru vizite la 
rude şi prieteni, în vreme ce 0,5% dintre respondenţi au optat pentru turismul 
de afaceri şi motive profesionale (figura 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţia Dobrogea 
 
Luând în considerare regiunile de provenienţă ale respondenţilor, se poate 

observa că turismul de loisir, recreere şi odihnă îşi păstrează constant prima 
poziţie ca formă de turism predominantă pentru această regiune istorică, fiind 
frecvent urmată de turismul balnear. Pe ultimul loc s-a clasat turismul de afaceri 
şi motive profesionale. În structura regională stabilită, situaţia se prezintă astfel 
(tabelul 1): 

1) regiunea de provenienţă Muntenia (figura 2):  
 73,7% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 

pentru regiunea Dobrogea turismul de loisir, recreere şi odihnă; 
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 17,7% au optat pentru turismul balnear;  
 3,2% au ales turismul cultural; 
 2,9% au optat pentru alte forme de turism;  
 2,1% au ales vizite la rude şi prieteni; 
 0,4% dintre respondenţi – turismul de afaceri şi motive profesionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţia Dobrogea. 

Regiune de origine respondenţi: Muntenia 
 
2) regiunea de provenienţă Oltenia (figura 3):  
 63,6% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 

pentru Dobrogea turismul de loisir, recreere şi odihnă; 
 17,4% au optat pentru turismul balnear; 
 7,4% au ales turismul cultural; 
 5,8% s-au pronunţat pentru vizite la rude şi prieteni; 
 4,1% au ales alte forme de turism; 
 1,7% dintre respondenţi au optat pentru turismul de afaceri şi motive 

profesionale. 
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Figura 3. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţia Dobrogea. 
Regiune de origine respondenţi: Oltenia 

 
3) regiunea de provenienţă Banat-Crişana (figura 4):  
 63,4% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 

pentru Dobrogea turismul de loisir, recreere şi odihnă;  
 12,2% au optat pentru turismul cultural; 
 10,2% au ales turismul balnear; 
 7,1% au optat pentru alte forme de turism;  
 5,1% au ales vizite la rude şi prieteni; 
 2,0% dintre respondenţi au optat pentru turismul de afaceri şi motive 

profesionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţia Dobrogea. 
Regiune de origine respondenţi: Banat-Crişana 
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4) regiunea de provenienţă Transilvania (figura 5):  
 50,0% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 

pentru regiunea Dobrogea turismul de loisir, recreere şi odihnă; 
 22,9% au optat pentru turismul balnear; 
 11,8% au ales alte forme de turism; 
 8,5% au optat pentru turismul cultural; 
 5,1% s-au pronunţat pentru vizite la rude şi prieteni; 
 1,7% dintre respondenţi au ales turismul de afaceri şi motive 

profesionale. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţia Dobrogea. 
Regiune de origine respondenţi: Transilvania 

 
5) regiunea de provenienţă Bucovina (figura 6):  
 58,9% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 

pentru regiunea Dobrogea turismul de loisir, recreere şi odihnă;  
 17,9% au optat pentru turismul balnear;  
 8,4% au ales turismul cultural; 
 7,4% au optat pentru vizite la rude şi prieteni; 
 5,3% au ales alte forme de turism; 
 2,1% dintre respondenţi au optat pentru turismul de afaceri şi motive 

profesionale. 
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Figura 6. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţia Dobrogea. 
Regiune de origine respondenţi: Bucovina 

 
6) regiunile de provenienţă Moldova şi Maramureş (figura 7): 
 66,8,% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 

pentru Dobrogea turismul de loisir, recreere şi odihnă; 
 16,9% au optat pentru turismul balnear;  
 6,8% au ales turismul cultural; 
 4,7% au optat pentru vizite la rude şi prieteni; 
 3,4% au ales alte forme de turism; 
 1,4% dintre respondenţi au ales turismul de afaceri şi motive 

profesionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţia Dobrogea. 
Regiune de origine respondenţi: Moldova şi Maramureş 
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7) regiunea de provenienţă Dobrogea (figura 8):  
 55,6% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 

pentru regiunea lor turismul de loisir, recreere şi odihnă; 
 21,0% au ales turismul balnear;  
 11,3% au optat pentru turismul cultural; 
 6,5% au ales vizite la rude şi prieteni; 
 4,0% au optat pentru alte forme de turism; 
 1,6% dintre respondenţi au ales turismul de afaceri şi motive profesionale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţia Dobrogea. 
Regiune de origine respondenţi: Dobrogea 

 
Tabelul 1 

Distribuţia răspunsurilor în funcţie de formele de turism  
şi regiunea de provenienţă a repondenţilor 

(%) 
          Forme 

de turism 
 Regiune  
 provenienţă 
 respondenţi 

Turism de 
afaceri şi 
motive 

profesionale 

Alte 
forme de 

turism 
Turism 
balnear 

Turism 
cultural 

Turism de 
loisir, 

recreere şi 
odihnă 

Vizite la 
rude şi 
prieteni 

 Muntenia 0,4 2,9 17,7 3,2 73,7 2,1 
 Oltenia 1,7 4,1 17,4 7,4 63,6 5,8 
 Banat – Crişana 2,0 7,1 10,2 12,2 63,4 5,1 
 Transilvania 1,7 11,8 22,9 8,5 50,0 5,1 
 Bucovina 2,1 5,3 17,9 8,4 58,9 7,4 
 Moldova şi Maramureş 1,4 3,4 16,9 6,8 66,8 4,7 
 Dobrogea  1,6 4,0 21,0 11,3 55,6 6,5 

 
Opţiunea respondenţilor pentru turismul de loisir, recreere şi odihnă ca 

formă de turism reprezentativă pentru microdestinaţia Dobrogea se poate 
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explica în special prin existenţa unui cadru natural deosebit oferit de Marea 
Neagră şi Delta Dunării. Staţiunile aflate de-a lungul litoralului Mării Negre au 
constituit încă din perioada anterioară anilor ’90 destinaţii preferate pentru 
petrecerea concediului (în special în lunile de vară, iunie-august), iar în ultimii 
ani s-a remarcat şi o tendinţă a practicării turismului de weekend.  

Asocierile referitoare la resursele naturale şi antropice pe care 
respondenţii le-au atribuit microdestinaţiei turistice Dobrogea sunt prezentate, 
în ordinea importanţei lor, în figura 9. 

 
A.  POTENŢIALUL NATURAL % 

respondenţi 
relief: Delta Dunării, litoralul Mării Negre, Podişul Dobrogei, Munţii Măcin, Culmea 
Niculiţelului, Dealurile Tulcei, Podişul Babadagului, Peştera Limanu etc. 

 
47,8 

climă/elemente climatice: caniculă, umiditate. 1,4 
hidrografie: fluviul Dunărea, braţele Dunării (Chilia, Sulina, Sfântul Gheorghe), Lacul 
Siutghiol, Lacul Techirghiol etc. 

 
19,0 

floră şi faună: Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”, Pădurea Letea, Ansamblul 
Geologic “Cheile Dobrogei”, pescăruşi, peşti etc.  

0,9 

 

B.  POTENŢIALUL ANTROPIC % 
respondenţi 

vestigii istorice şi monumente de artă: vechile cetăţi greceşti (Histria, Tomis, Callatis), 
monumentul Tropaeum Traiani de la Adamclisi, monumentul lui Ali Gaza Paşa etc. 

 
2,8 

elemente de etnografie şi folclor: muzică populară, dansuri populare, costume 
tradiţionale, gastronomie (ciorbă de peşte, saramură de peşte, tochitură dobrogeană, 
plăcintă dobrogeană, vinuri), obiceiuri şi tradiţii etc. 

 
3,6 

muzee: Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Muzeul de Artă Populară, Muzeul 
Mării, Muzeul Marinei etc.  

 
0,4 

instituţii cultural – artistice: Mănăstirea Dervent, Mănăstirea Celic Dere, Mănăstirea 
Cocoş, Mănăstirea Peştera Sfântului Apostol Andrei, Marea Moschee din Constanţa etc. 

 
2,0 

evenimente: festivalul Callatis. 0,1 
construcţii contemporane: Atomocentrala de la Cernavodă, Termocentrala de la 
Năvodari, Delfinariul, Telegondola, Aqua Magic, Podul Anghel Saligny, parc eolian etc. 

 
1,7 

aşezări umane: Constanţa, Techirghiol, Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Costineşti, 
Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche, 
Tulcea, Sulina, Cernavodă, Năvodari etc. 

 
12,0 

 
 

C. ALTELE % 
respondenţi 

personalităţi: Anghel Saligny, Panait Cerna, Aneta Stan, Gheorghe Hagi, Radu Mazăre. 0,2 
alte elemente/aspecte: apartenenţă (acasă), copilărie, vacanţă, recreere, pescuit, 
populaţie (lipoveni, turci, aromâni) etc. 

 
8,1 

Sursa: adaptat după Minciu, R. (2001). Economia turismului, Editura Uranus, p. 161. 
 

Figura 9. Structura potenţialului turistic al regiunii Dobrogea 
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Concluzii 

Din cercetarea întreprinsă a rezultat că forma de turism preponderentă pentru 
regiunea Dobrogea este reprezentată turismul de loisir, recreere şi odihnă, ceea ce 
se justifică, în principal, printr-un cadru natural relaxant şi deosebit oferit de Marea 
Neagră şi Delta Dunării, prin gastronomia, obiceiurile şi tradiţiile specifice, dar şi 
prin prezenţa ruinelor fostelor cetăţi greceşti Tomis, Histria şi Callatis, toate aceste 
atracţii făcând posibilă dezvoltarea şi a turismului cultural, alături de cel de loisir, 
recreere şi odihnă. De asemenea, turismul balnear s-a dezvoltat ca urmare a 
existenţei Lacului Techirghiol (ce dispune de apă sărată concentrată şi nămol 
sapropelic), venind în completarea celorlalte forme de turism practicate. 

Pentru o evaluare cât mai corectă a microdestinaţiei turistice Dobrogea, 
este necesară efectuarea de cercetări similare şi pentru celelalte categorii de 
populaţie, de diferite vârste şi cu niveluri diferite de educaţie, şi apoi elaborarea 
de strategii pentru realizarea de produse turistice corespunzătoare acestora.  
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