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I.  INTRODUCERE 

Regiunea transfrontalieră este caracterizată prin potenţial semnificativ de dezvoltare 

economică şi socială în sectorul turismului. Din acest motiv, obiectivul principal al strategiei 
comune de dezvoltare a resurselor umane în domeniul turismului este de a contribui la 

creşterea nivelului de competitivitate al industriei turismului. 

Tendinţele în dezvoltarea industriei turismului scot în evidenţă importanţa specialiştilor 

calificaţi într-un mod corespunzător pentru dezvoltarea sectorului, precum şi nevoia de 

angajaţi pregătiţi. Strategia ia în considerare importanţa semnificativă şi nevoia de resurse 
umane calificate, motivate şi competente pentru sectorul turismului, evidenţiind 

dezvoltarea serviciilor de calificare şi celor educaţionale, conturând deficitele, estimând 

nevoile şi indicând direcţia strategică pentru dezvoltarea pe termen lung. 

Elaborarea Strategiei privind Resursele Umane este dictată de necesitatea concentrării 

sistematice a eforturilor la toate nivelurile din sectorul turismului pentru a integra liderii 
politici şi economici, reprezentanţii instituţiilor competente, precum şi managerii şi 

specialiştii în întreprinderile de turism şi furnizorii de servicii de formare şi educaţie ca 

participanţi la un proces comun de îmbunătăţire şi dezvoltare a capitalului uman. 

În plus, Strategia de dezvoltare a resurselor umane în regiunea transfrontalieră Dobrich-

Constanţa se bazează pe premisa că înaltă calitate a serviciilor turistice poate fi realizată 
prin educaţie de înaltă calitate şi prin perfectarea specialiştilor la toate nivelurile. 
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II. STRATEGIA DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE 

Turismul are puterea de a crea locuri de muncă în întreaga economie - folosind abilităţi 

diferite, adesea şi pentru grupurile marginalizate ale societăţii, precum tinerii fără 

experienţă şi în zonele în care oportunităţile de angajare sunt lacunare. Industria turistică 
depinde în mare măsură de calitatea resurselor umane pentru a putea furniza un produs de 

calitate. Acest lucru presupune nevoia de o politică corectă, de programe şi parteneriate 

adecvate pentru a se garanta că viitoarea forţă de muncă este conştientă de potenţialul şi 
de nevoile sectorului turistic şi că posedă competenţele şi cunoştinţele potrivite pentru a 

sprijini creşterea economică. În anii următori, dezvoltarea şi menţinerea calităţii capitalului 

uman vor necesita eforturi mult mai mari şi mai coordonate între sectorul privat, instituţiile 
de învăţământ, autorităţile locale şi cele centrale. 

Extinderea şi dezvoltarea infrastructurii turistice - hoteluri, staţiuni, transport, obiective 
turistice şi alte facilităţi nu este suficientă pentru a satisface nevoile industriei turismului. 

În domeniul resurselor umane, industria se confruntă deja cu provocări legate de fluctuaţia 

mare a personalului, de concurenţa cu alte sectoare industriale în căutarea celor mai 
pregătiţi oameni şi, în unele cazuri, de tendinţele demografice nefavorabile - descreşterea 

populaţiei şi îmbătrânirea populaţiei. 

Noile tehnologii, schimbările în preferinţele clienţilor şi modalităţile de prestare servicii 

clienţilor, schimbarea pieţelor şi alte motoare din industrie impun cerinţe noi faţă de 

competenţele persoanelor care activează în turism. 

Provocările conturate în privinţa resurselor umane din industrie sunt semnificativ mai mari 

decât cele cu care se confruntă alte sectoare. Situaţia este mai complexă şi în cazul 
poziţiilor care necesită forţă de muncă slab calificată sau necalificată. Planificarea şi 

satisfacerea viitoarelor nevoi în domeniul turismului vor impune tuturor părţilor interesate 

în dezvoltarea sectorului turismului să pună în aplicare şi să promoveze politici proactive şi 
concentrate pentru gestionarea capitalului uman şi, împreună cu educaţia, să dezvolte 

eforturi mai puternice şi mai coordonate pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea abilităţilor 

resurselor umane. 
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II.1. Caracteristici specifice ale sectorului turistic şi nevoile de resurse 
umane. 

Modificările intervenite pe pieţele turistice, reorganizarea industriei şi concurenţa sporită 

pe pieţele locale şi internaţionale creează o presiune mai mare asupra resurselor umane din 
acest sector. În ultimii ani, reacţiile majore de creştere în industria turismului s-au 

concentrat pe dezvoltarea produselor şi a marketingului şi mai puţin pe dezvoltarea 

capitalului uman. 

Simultan, turismul este o industrie cu o piaţă a muncii intensă bazată pe oameni. Atunci 

când turiştii vizitează o atracţie într-o anumită destinaţie, ei "cumpără" nu numai fascinaţia 
acesteia, ci şi capacităţile şi serviciile angajaţilor din turism. Din acest motiv  dezvoltarea 

resurselor umane trebuie să reprezinte o preocupare majoră în domeniul turismului. 

Spre deosebire de alte sectoare economice, sectorul turistic se caracterizează prin trăsături 

specifice şi cerinţe care au efecte directe şi indirecte asupra strategiei de dezvoltare a 

resurselor umane: 

• Serviciul de turism nu este un serviciu prestat numai de un singur furnizor. Acesta 

este un pachet de servicii oferite de diferite entităţi. Calitatea fiecărui element 
individual din componenţa acestui pachet este esenţială pentru performanţa şi 

percepţia generală a serviciului de către vizitatorul respectiv. Calitatea insuficientă 

a unui singur serviciu poate avea un efect negativ asupra calităţii generale. Acest 
lucru rezultă în aşteptări şi cerinţe speciale faţă de fiecare salariat în parte angajat 

în sectorul turistic; 

• Furnizarea de servicii turistice de înaltă calitate depinde de disponibilitatea 
resurselor umane suficiente (determinate calitativ şi cantitativ); 

• Produsul turistic este creat de mai mulţi jucători diferiţi; există o interconectare 

strânsă cu sectoarele complementare şi cu celelalte sectoare economice (Cluster, 
graficul de mai jos). 
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Figura 1 - Sectorul "Turism" şi interconectare cu sectoare complementare şi alte sectoare 

 

 
• Acest lucru înseamnă că angajaţii în domeniul turismului trebuie să aibă cunoştinţe 

de bază despre aceste sectoare pentru a înţelege mai bine legăturile şi pentru a 

asigura astfel calitatea întregului produs. Gradul ridicat de interconectare cu alte 
sectoare deschide, de asemenea, şanse şi potenţiale mari pentru economia şi 

ocuparea forţei de muncă din regiunea transfrontalieră Dobrich-Constanţa; 

Pentru a valorifica mai bine potenţialul turismului în regiunea transfrontalieră şi pentru a 

prelungi sezonul concentrat în lunile de vară, în viitor se impune diversificarea produsului 

turistic. În plus faţă de produsul clasic de "soare şi plajă", trebuie acordată atenţie 
dezvoltării segmentului "Wellness" şi a sectorului MICE1. Acest lucru provoacă confruntarea 

resurselor umane din turism cu provocarea de a armoniza nevoile viitoare ale capitalului 

uman de calitate a produselor turistice diversificate cu tendinţe şi cerinţe cantitative ale 
cererii, după cum urmează: 

                                                           
1 Meetings, Incentives, Conferences, Events 
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• Căutare la nivelul bază de cazare; 

• Căutarea serviciilor turistice; 
• Căutarea specialiştilor calificaţi. 

Aşteptările sunt ca în viitor să existe o suprapunere între mai multe segmente turistice, 
ceea ce evidenţiază exigenţele în creştere faţă de resursele umane din turism. 

De la un număr mare de actori implicaţi în mod direct şi indirect, precum şi de la 
influenţele din domeniul politic, economic, social, tehnic şi ecologic vin numeroase 

aşteptări privind resursele umane din turism. Nevoia iminentă de o strategie diferenţiată 

pentru dezvoltarea resurselor umane se datorează eterogenităţii şi complexităţii turismului 
şi cerinţele noi decurgând din acestea, însemnând nişte cerinţe foarte modificate faţă de 

angajaţi. 

 

II.2. Cerinţe specifice ale sectorului turistic în ceea ce priveşte sistemul 
de calificare 

Există numeroase aspecte care definesc legătura dintre turism şi resursele umane în 

termeni calitativi: nivelul de calificare, structura forţei de muncă în funcţie de formarea 

acesteia, raportul dintre salariaţii cu normă întreagă şi cei cu normă parţială şi 
dezechilibrele angajaţilor din sector în timpul sezonului turistic. Din punctul de vedere al 

formării profesionale, turismul are nevoie de personal de înaltă calificare, cu plajă largă de 

cunoştinţe, bine instruit, folosind o limbă străină, capabil să recomande şi să promoveze 
produsul turistic. Cerinţele tot mai mari ale sectorului turistic faţă de profesionişti - un grad 

ridicat de flexibilitate, stăpânirea limbilor străine, disponibilitatea de a furniza servicii, 

comunicarea, orientarea spre client şi aptitudini practice, nu pot fi acoperite integral de 
oferta actuală de specialişti pe piaţa muncii din regiunea transfrontalieră Dobrich - 

Constanţa. În locul profilului de competenţă, însemnând standarde care rezultă din cererea 

specifică a sectorului turistic, există încă descrieri foarte sumare ale posturilor (de 
exemplu, ospătari, "bucătari", etc.). 

În turismul internaţional, sistemele de educaţie şi de calificare se concentrează din ce în ce 
mai mult pe efectuarea personalizării competenţelor, permiţând angajarea flexibilă a 

specialiştilor nu numai într-un departament al unei companii separate, ci în mai multe 

domenii, chiar şi în diferite afaceri. Acest lucru este necesar în baza structurii eterogene a 
ofertei turistice şi a structurii multilaterale a cererii. În special, în căutarea diversificării 

produselor turistice în vederea obţinerii unei prelungiri sustenabile a sezonului, există o 

mare nevoie de o varietate de servicii de calificare şi de profiluri de competenţă 
diferenţiate. Specialiştii ar trebui să se poată adapta la diferitele aşteptări şi cerinţe ale 

diferitelor segmente din turism (cererea naţională / internaţională, turismul de vară clasic, 

wellness, MICE / turismul de congrese etc.). 
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III.3. Referirea la aspectele legate de politica de dezvoltare prin 
probleme intersectoriale. 

Strategia de management al resurselor umane în sectorul turistic din regiunea 

transfrontalieră Dobrich-Constanţa este esenţială în ceea ce priveşte politica generală de 
dezvoltare: 

• Reducerea gradului de sărăcie: Sectorul turismului oferă o oportunitate de angajare, 
inclusiv şi ca o sursă suplimentară de venituri. Acest lucru este posibil, spre 

exemplu, prin servicii sau oferte legate de turism (cazare privată, vânzări de 

produse făcute în casă / meşteşuguri realizate la domiciliu etc.) şi poate fi adesea 
realizată fără investiţii majore. O contribuţie durabilă la reducerea sărăciei poate fi 

făcută prin măsuri concrete în domeniul dezvoltării resurselor umane; 

• Egalitatea în şanse şi egalitatea între sexe: Turismul reprezintă în mod tradiţional un 
sector în care lucrează un număr mare de femei şi în care poate fi promovată 

angajarea lor; 

• Prevenirea conflictelor: Factori precum cunoaşterea noilor culturi şi cooperarea sunt 
de importanţă crucială pentru turism. Astfel, sectorul turismului şi strategia de 

dezvoltare a turismului contribuie la prevenirea conflictelor; 

• Piaţa muncii: Industria turistică oferă posibilitatea de angajare a persoanelor pentru 
prima dată pe piaţa muncii sau de angajare a unor persoane fără multe şanse în alte 

sectoare. În plus la crearea oportunităţilor pentru angajaţii cu grad înalt de 

calificare, domeniul turistic are rol esenţial în crearea oportunităţilor pentru 
muncitorii cu joasă calificare, minorităţi, migranţi, tineri, şomeri pe durată lungă şi 

femei care preferă munca cu normă redusă din cauza unor obligaţii familiale. 
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III. ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE DIN SECTORUL TURISTIC ÎN 
REGIUNEA DOBRICH - CONSTANŢA 

Turismul este unul dintre sectoarele economice cu cea mai rapidă dezvoltare, în ultimele 

decenii, la nivel internaţional. Reducerea barierelor legate de transport, scăderea 

preţurilor de călătorie şi creşterea mobilităţii a populaţiei contribuie la dezvoltarea extrem 
de rapidă a sectorului turistic. 

Beneficiile pentru economie, rezultate din turism, sunt numeroase. Industria turistică 
generează un număr semnificativ de locuri de muncă, iar investiţiile în acest domeniu au o 

perioadă de depreciere relativ de scurtă. Economia locală, în ansamblul ei, beneficiază de 

dezvoltarea turismului prin consumul de bunuri şi de servicii auxiliare, stimulând astfel alte 
sectoare ale economiei (servicii, comerţ, artă, agricultură etc.). Sectorul transporturilor şi 

cel imobiliar sunt alte două domenii importante care au legătură cu dezvoltarea turismului. 

III.1. Caracteristica generală a regiunii 

Regiunea transfrontalieră Dobrich - Constanţa este situată în sud - estul Europei, cu o 
suprafaţă totală de 11 790.99. km2 populaţie de 946,608 persoane în anul 2016. Include 

teritoriul districtului Dobrich (Republica Bulgaria) şi cel al judeţului Constanţa ( România). 

Districtul Dobrich este situat în nord-estul Bulgariei şi ocupă cea mai mare parte din sudul 

Dobrogei. Teritoriul districtului Dobrich cuprinde 8 municipii - Dobrich - oraş, Dobrich, 

Krushari, General Toshevo, Tervel, Balcic, Kavarna şi Shabla. Populaţia totală a zonei este 
de 178,438 mii persoane (anul 2016). Suprafaţa districtului este de 4 719,7 km2. (4,24% din 

teritoriul total al Republicii Bulgaria). 

Districtul acesta rămâne în marginea principalelor coridoare de transport, iar reţeaua de 

transport a crescut nesemnificativ în ultimii 10 ani. Lungimea totală a reţelei de drumuri se 

ridică la 1 668 km, aproape 50% fiind reprezentată de drumurile municipale. Lungimea 
infrastructurii feroviare este de 60 km, cu o densitate de 1,3 km / 1000 km2. Drumul de 

coastă I-9 - Frontiera cu România - Durankulak - Shabla - Kavarna - Balchik - Varna, cu 

categoria europeană E-87, face parte din Reţeaua Transeuropeană de Transport TEN-T. Prin 
districtul Dobrich trece şi linia de cale ferată Constanţa - Varna care face legătura între 

Rusia, Ucraina şi Moldova cu Republica Turcia. Pe teritoriul districtului există două PTF - 

Yovkovo şi Durankulak. 

În district există două porturi maritime Kavarna şi Balchik. Portul Balcic este al treilea mare 

port de marfă pe coasta bulgară a Mării Negre. Portul este destinat transportului public de 
importanţă naţională. In imediata vecinătate se afla un port de iahturi "Balcic" cu o 
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capacitate de 70 de iahturi, al cărui dezvoltare este legată de dezvoltarea zonei de coastă a 

/flazei/orasului Balcic. Portul din Kavarna este mai mic, este destinat navelor mici de 
pasageri şi de pescuit. Acest port ar trebui să-şi extindă domeniul de activitate şi de 

aplicare. 

Trei dintre municipiile districtului - Balcic, Kavarna şi Shabla - au acces la Marea Neagră. Pe 

teritoriul municipiului Balcic este construită şi staţiunea de vară "Albena", care este a treia 

ca mărime din ţară. Se află în satul Obrochishte, la 8 km de oraşul Balchik, la 30 km de 
oraşele Dobrich şi Varna. Plaja are o lungime de 5 km şi o lăţime de 150 de metri. 

Celelalte forme de turism - turismul de vânătoare (explorări de vânătoare în Dobrich, 
Balcic, General Toshevo şi Tervel), turismul cultural, turismul de afaceri şi cel legat de 

congrese, sunt mai slab reprezentate având cererea şi oferta limitate. 

În ultimii ani au fost construite trei terenuri de golf cu complexe închise de vile lângă ele - 

Lighthouse Golf Resort and Spa, Terenul de golf Black Sea Rama şi Terenul de golf Thracian 

Cliffs. 

Judetul Constanţa este situată în partea de sud-est a României, cu o suprafaţă de 7 071,29 

km2. (2,97% din suprafaţa României) şi o populaţie de 768 170 persoane. Prefectura include 
populaţia a 12 municipalităţi şi peste 200 de localităţi: Constanţa, Mangalia, Navodari, 

Cernavodă, Ovidiu, Băneasa, Murfatlar, Hârşova, Eforie, Techirghiol, Negru Vodă. Gradul de 

urbanizare este unul semnificativ ridicându-se la 73,5%. Centrul administrativ este 
municipiul Constanta - cel mai mare port al Marii Negre si al patrulea oras ca mărime din 

România. 

Judeţul beneficiază de o reţea de drumuri şi feroviară bine dezvoltate. Bună este şi 

poziţionare pe axa Est-Vest şi pe ruta Chernă Vodă - Medgidia - Basarabi - Constanţa - 

Agigea. Două drumuri europene - E60 care leagă Constanţa de Bucureşti şi E87 care leagă 
Constanţa de Vama Veche (drumul spre Bulgaria) străbat judeţul. În 2008 a fost construită 

autostrada Cherna Voda - Constanţa. Reţeaua feroviară constă în principal din linia de cale 

ferată Bucureşti-Feteşti-Constanţa, care asigură legătura cu Ungaria şi cu Austria prin 
intermediul liniei de cale ferată Bucureşti - Braşov - Arad. Prin linia de cale ferată Medgidia 

– Negru Vodă, Constanţa are legătură şi cu Bulgaria. Densitatea reţelei de căi ferate este de 

81 km. /1000 km.p. PTF Negru Vodă - Kardam este folosită în principal pentru trenurile de 
pasageri şi marfă, trenuri de tranzit spre şi de la coasta bulgară. 

În judetul Constanţa se află amplasat şi aeroportul internaţional "Mihail Kogălniceanu", 
situat la aproximativ 25 km. de municipiu, iar aeroportul local de lângă Tuzla este utilizat în 

principal în scopuri turistice. 

Există şi 6 porturi fluviale pe teritoriul judeţului - pe fl. Dunăre (Cernavodă, Hârşova, 

Medgidia, Basarabi, Ovidiu şi Agigea). Portul Constanţa este al patrulea ca mărime din 

Europa. Portul este situat în partea de sud-est a oraşului. Portul este conectat şi la fl. 
Dunăre, prin canalul Dunărea - Marea Neagră. Poziţia geografică bună a portului oferă 
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legătura cu două coridoare paneuropene de transport VII (cale fluvială navigabilă) şi IV (linia 

de cale ferată). Cele două porturi satelit, Mangalia şi Midia, sunt situate lângă Constanţa şi 
fac parte din sistemul portuar maritim românesc. Portul de iahturi turistice TOMIS se află la 

o distanţă de 1,2 km în nord faţă de portul comercial şi are o capacitate de 325 iahturi. În 

staţiunea Eforie se află primul port privat de iahturi "Europe Yacht Club Marina". 

Judetul Constanta este una dintre cele mai importante regiuni turistice din România, fapt 

care se datorează şi ieşirii la Marea Neagră. De asemenea se oferă şi forme suplimentare de 
turism în judeţ şi regiune - balneare, agrement, congrese etc. Există 13 staţiuni în judeţ 

destinate să răspundă cerinţelor turistice ale tuturor vârstelor, oferind zone de agrement, 

parcuri de distracţii, cluburi, restaurante, precum şi o capacitate mare de cazare în hoteluri 
spa şi case de vacanţă. Cea mai veche, cea mai mare şi mai renumită staţiune din România 

este Mamaia. Fâşia de plajă a staţiunii are o lungime de peste 8 km. şi o lăţime de 

aproximativ 200 de metri. Hotelurile, restaurantele şi atracţiile sunt construite pe o fâşie 
de pământ situată între Marea Neagră şi Lacul Siutghiol. 

 

III.2. Importanţa economică a sectorului turistic din regiune 

Turismul include strategii şi politici care se pot transforma într-o componentă importantă a 

unei economii şi pot contribui la dezvoltarea durabilă a regiunii. Contribuţia directă a 

turismului la PIB al României în anul 2016 se ridică la 1,2%, scăzând în comparaţie cu anul 
2014 cu 0,3 puncte procentuale. Ocuparea forţei de muncă în sector scade cu 22,8 mii 

persoane - de la 212,5 mii de persoane ocupate în anul 2014 (2,4% din numărul total al 

angajaţilor) până la 189,7 mii de salariaţi în anul 2016 (2,2% din numărul total al 
angajaţilor). În Bulgaria, contribuţia directă a turismului la PIB este de 3,3% în 2016, iar 

numărul persoanelor angajate în industria turismului este de 3,1% din totalul angajaţilor pe 

economie. 

Datele pentru ambele ţări indică tendinţe similare în reducerea contribuţiei industriei 

turismului la PIB şi a ocupării forţei de muncă la nivel naţional. 

 

Tabelul 1 – Indicatori cheie în domeniul turismului pentru România şi pentru Bulgaria 

Indicatori cheie 

pentru România 

2014 2016 Creştere 

Valoare 
Cota parte 

relativa (%) 
Valoare 

Cota parte 

relativa (%) 
(+ /- %) 

   

Contribuţia industriei 

turismului la PIB (milioane 
EUR) 

2,557,7 1,6 2,179,0 1,3 -14,8 
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Indicatori cheie 

pentru România 

2014 2016 Creştere 

Valoare 
Cota parte 

relativa (%) 
Valoare 

Cota parte 

relativa (%) 
(+ /- %) 

   

Persoane angajate în industria 

turismului (în mii) 
212,5 2,4 189,7 2,2 -10,7 

 

Indicatori cheie 

Bulgaria 

2014 2016 Creştere 

Valoare 
Cota parte 
relativa (%) 

Valoare 
Cota parte 
relativa (%) 

(+ /- %) 

      

Contribuţia industriei 

turismului la PIB (milioane 
EUR) 

1,644,2 3,7 1,519,4 3,3 -7,59 

Persoane angajate în industria 

turismului (în mii) 
100,1 3,4 92,4 3,1 -7,69 

Sursa: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017, published by 

the World Economic Forum 

 

III.3. Dezvoltarea ofertei şi a cererii în sectorul turismului 

Sectorul turistic este foarte diversificat şi cuprinde numeroase sectoare şi bresle separate. 

Până în prezent, s-a dovedit că punctul de focus al dezvoltării viitoare va fi în industria 

ospitalităţii (însemnând cazarea) şi în catering (însemnând Gastronomia). Din acest motiv 
este necesar să conturăm evoluţiile actuale şi viitoare în domeniul capacităţii de cazare, 

deoarece acesta este un indicator al schimbării dinamice şi al creşterii semnificative a 

turiştilor. 

3.1. Dezvoltarea ofertei 

Institutele naţionale de statistică ale României şi ale Bulgariei colectează anual o bază de 

date cu privire la numărul de locuri şi de cazare pe tipuri de structuri turistice. La sfârşitul 

anului 2017 au existat un număr de 1 372 de locuri de cazare cu o capacitate de 249 842 de 
locuri în regiunea transfrontalieră Dobrich-Constanţa. Aceste valori însă nu includ cazarea în 

afara clasificării - tipul casei de vacanţă, închirierea de locuinţe private etc. 
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Tabeul 2 – Locurile de cazare şi capacitatea în regiunea transfrontalieră Dobrich - Constanţa, 
perioada 2010-2017 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Creşter
e (+/-

 %) 

 

Districtul 
Dobrich 

Locuri de 
cazare 105 102 128 142 153 149 164 164 56% 

Capacitate 
locuri de 
cazare 

51 992 51 083 129 964 137 113 141 502 137 897 149 592 165 685 219% 

 

Judeţul 
Constanţa 

Locuri de 
cazare 1 385 974 1 079 1 090 1 101 1 111 1 129 1 208 -13% 

Capacitate 
locuri de 
cazare 

124643 83751 84690 85756 87496 87848 85285 84517 -32% 

 

Total locuri de cazare în 
regiunea transfrontalieră 1490 1076 1207 1232 1254 1260 1293 1372 -8% 

Capacitate locuri de cazare 176 635 134 834 214 654 222 869 228 998 225 745 234 877 250 202 42% 

Sursa: INS - Bulgaria, INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ - România 

Creşterea înregistrată în valoare de 42% a capacităţii de locurilor de cazare în ultimii 7 ani 

în regiunea transfrontalieră are loc în condiţia reducerii numărului total de locuri de 

cazare. Aceste date au consecinţe semnificative pentru gestionarea şi dezvoltarea 
resurselor umane din turism. Sub aspect teritorial, se observă tendinţe opuse în regiunea 

transfrontalieră: 

• În districtul Dobrich se înregistrează o creştere bruscă a locurilor de cazare cu 56% şi 

a capacităţii cu aproape 219% într-o perioadă de 7 ani, ceea ce sugerează o creştere 

a interesului investiţional în construirea unei noi baze de cazare cu o capacitate mai 
mare; 

• În judeţul Constanţa, la sfârşitul anului 2017, locurile şi capacităţile de cazare nu au 

atins încă nivelul din 2010.  

 

În privinţa categoriei de clasificare se înregistrează că între 85% (2017) şi 90% (2010) din 

hotelurile din districtul Dobrich au 1-3 stele, în comparaţie în judeţul Constanţa, acest 

procent este de cca. 70-75%. Distribuirea capacităţilor în locurile de cazare este similară. 
Informaţiile arată că în regiune, baza hotelieră este orientată în principal către gospodării 

cu venituri medii şi mai mici. Distribuirea teritorială a punctelor de cazare subliniază faptul 

că focusul turistic este aţintit asupra oferirii unui produs orientat în principal spre turismul 
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maritim. Trebuie remarcat faptul că numărul de hoteluri cu o clasificare mai mică a stelelor 

este mai mare în interiorul regiunii transfrontaliere. În lunile de iarnă, oferta este foarte 
limitată. Datele arată că în districtul Dobrich numai 4% din capacitatea anuală este deschisă 

în lunile de iarnă, în timp ce în judeţul Constanţa acest procent este de aproximativ 12%. 

Evaluarea capacităţii pentru cazare este elaborată folosindu-se modelul ARIMA. Aşteptările 

arată că până la în anul 2023 capacitatea locurilor de cazare în regiunea transfrontalieră 

vor atinge 295,714 mii în anul 2017 (o creştere cu 45,512 mii în comparaţie cu anul 2017), 
iar până în anul 2030 - capacitatea locurilor de cazare se preconizează că va atinge 390,670 

mii locuri - o creştere de 140,468 mii locuri de cazare în comparaţie cu anul 2023. Această 

capacitate a locurilor de cazare este baza analizei forţei de muncă necesară, şi a 
calificărilor necesare. 

3.2. Dezvoltarea cererii turistice 

Turismul este esenţial pentru dezvoltarea regiunii transfrontaliere. În anul 2017 în regiunea 

Dobrich - Constanţa s-au înregistrat cca. 1,679 mil. de vizitatori care au realizat 6,964 mil. 
de nopţi de cazare, aproximativ 32% dintre persoanele cazate fiind cetăţeni străini, 

predominant din UE şi din Rusia. 

Tabelul 3 – Numărul persoanelor care au petrecut cel puţin o noapte de cazare în regiunea 
transfrontalieră Dobrich - Constanţa, perioada 2010-2017 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Creştere 
(+/- %) 

 

Districtul 
Dobrich 188 108 282 297 344 118 345 971 326 250 320 471 392 893 444 455 136% 

Inclusiv 
cetăţeni străini 108 790 177 261 210 188 221 016 204 723 230 886 252 888 296 654 173% 

 

Judeţul 
Constanţa 803 096 844 802 953 008 859 634 883 947 1 021 475 1 162 958 1 235 542 54% 

Inclusiv 
cetăţeni străini 181 605 173 159 199 544 193 096 235 862 278 639 234 491 234 491 29% 

 

 

Numărul total 
al persoanelor 
cu cel puţin o 
noapte de 
cazare 

991 204 1 127 099 1 297 126 1 205 605 1 210 197 1 341 946 1 555 851 1 679 997 69% 

Inclusiv 
cetăţeni străini 290 395 350 420 409 732 414 112 440 585 509 525 487 379 531 145 83% 

Sursa: INS - Bulgaria, INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ - România 
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În ultimii şapte ani, volumul vizitelor turistice în regiune marchează o tendinţă durabilă de 

creştere cu niveluri medii de 8,7% în medie pe an. Deşi cu un ritm mai lent, înnoptările 
realizate în această perioadă au crescut şi ele cu 2,744 milioane, adică 8,1% în medie în 

fiecare an. Acest lucru înseamnă o reducere a duratei medii de şedere de la 4,26 zile la 

4,15 zile. Tendinţa prezentată este caracteristică judeţului Constanţa şi districtului 
Dobrich, deopotrivă. 

Figura 2 – Înnoptările realizate în regiunea transfrontalieră Dobrich - Constanţa, dinamica lunară şi trimestrială, 
perioada 2010-2017 

 

Sursa: INS - Bulgaria, INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ - România 

 

Sezonalitatea fluxurilor turistice în regiunea transfrontalieră este clar conturată. În medie, 

aproximativ 92% din înnoptările realizate pe parcursul anului au fost realizate în perioada 

lunilor mai-septembrie. Dezechilibrul semnificativ arată că, în afara sezonului de vară, 
regiunea nu este foarte atractivă pentru vizite. 
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Ocuparea bazei de cazare în regiune este una relativ de bună. După sezoanele mai precare 

pentru turism, în ultimii 2 ani gradul de ocupare se stabilizează, marcând niveluri de peste 
45%. 

Tabelul 4 - Gradul de ocupare al bazei de cazare în regiunea transfrontalieră Dobrich - Constanţa, 
perioada 2010-2017, % 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

Districtul 
Dobrich 34,62% 54,02% 56,86% 56,96% 48,69% 46,00% 49,67% 47,27% 

 

Judeţul 
Constanţa 31,78% 29,67% 35,65% 34,26% 34,06% 37,81% 44,75% 45,26% 

 

Gradul de 
ocupare al bazei 

de cazare 
32,44% 34,94% 40,80% 40,17% 37,83% 39,75% 46,13% 45,89% 

Sursa: calcule proprii 

Cel mai mare grad de ocupare este înregistrat în hotelurile de 3 şi 4 stele, cu aproximativ 

96% din numărul total de nopţi concentrate în zonele de coastă. În timp ce înnoptările 
generate de pieţele locale sunt în principal împărţite între hoteluri, cazare privată şi alte 

tipuri de cazare, peste 60% din numărul de înnoptări al cetăţenilor străini se realizează în 

hoteluri. 

Câteva tendinţe globale pot avea un impact asupra resurselor umane din sector şi asupra 

cererii: 

• Vacanţele de vară au crescut cu 18% în ultimii cinci ani şi rămân cea mai importantă 

categorie, cu 28% din toate călătoriile de vacanţă; 
• Călătoriile pe distanţe lungi continuă să crească mai repede decât cele pe distanţe 

scurte; 

• Puţin peste jumătatea turiştilor ajung la destinaţia aleasă pe aer (53%), iar restul 
folosesc transportul terestru (47%); 

• O creştere semnificativă se înregistrează în segmentul călătoriilor tip "city-break", 

care a crescut cu aproape 58% în ultimii cinci ani; 
• Rezervările on-line continuă să crească în mod constant înregistrând o creştere 

anuală de 7%, ajungând la o cotă de 66% din totalul rezervărilor de călătorie din 

întreaga lume; 
• O creştere accentuată a rezervărilor de pe dispozitivele tip smartphone. Canalele 

media sociale (portaluri de călătorie, bloguri şi forumuri) au devenit, de asemenea, 
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foarte populare în planificarea călătoriilor şi sunt utilizate intens de tot mai mulţi 

turişti din întreaga lume. 

Luând în calcul tendinţele globale, estimările arată că fluxurile turistice din regiunea 

transfrontalieră vor creşte, atingând 2033 milioane de vizitatori în 2023 şi 2,675 milioane de 
vizitatori în 2030.2 Acest lucru impune concluzia că în viitor industria turismului din regiune 

se va confrunta cu provocări în ceea ce priveşte resursele umane. Pe termen mediu şi lung, 

se preconizează că oferta turistică va experimenta nu numai o creştere a cererii, ci şi o 
modificare înspre un serviciu de calitate superioară. În plus, viitoarele oferte turistice vor 

trebui să fie diversificate într-un mod continuu pentru a răspunde cerinţelor şi atitudinilor 

pieţelor şi grupurilor ţintă şi pentru a se stimula prelungirea sezonului. Acest lucru va avea 
consecinţe directe asupra resurselor umane din turism: în orice caz, vor fi necesari mai 

mulţi specialişti calificaţi, care vor trebui să extindă posibilele servicii turistice în paralel cu 

creşterea estimată a fluxului turistic. 

                                                           
2 Estimările pot fi revizuite în cazul în care intervine recesiunea economică pe pieţele majore și în cazul creșterii nivelului de 
nesiguranţă în regiune. 
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IV. CEREREA DE FORTA DE MUNCA ÎN SECTORUL TURISTIC 
DIN REGIUNEA ŢINTĂ 

Disponibilitatea resurselor umane de calitate într-o economie garantează faptul că industria 

are acces la forţa de muncă de care are nevoie. Munca şi abilităţile constituie elemente 

cheie în lanţul turistic global. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor este esenţială pentru 
realizarea şi dezvoltarea reputaţiei regiunii la scară naţională şi globală şi pentru ca 

regiunea să devină competitivă pe piaţa internaţională. 

În ultimii ani, România şi Republica Bulgaria se confruntă cu insuficienţa personalului în 

diferite sectoare economice în combinaţie cu criza forţei de muncă, calificată. Sectorul 

turismului şi activităţii hoteliere se confruntă cu contextul nefavorabil al migraţiei 
transfrontaliere a forţei de muncă şi cu cel al educaţiei profesionale fragmentate care nu 

corespunde nevoilor reale ale pieţei şi imposibilităţii de reţinere a personalului calificat din 

cauza caracterului sezonier pregnant al produsului turistic. 

Potrivit ultimului raport din anul 2017 întocmit de Forumul mondial economic (WEF), 

Republica Bulgaria şi  România ocupă respectiv locurile 54 şi 81 printre cele 136 de ţări sub 
aspectul componentei "Resursele umane şi piaţa muncii", parte a indicelui de măsurare a 

competitivităţii turismului. Sub-componentele acestui indicator măsoară cât de bine se 

dezvoltă abilităţile resurselor umane prin educaţie şi formare şi eficienţa pieţei muncii în 
distribuţia lor. În ambele ţări se remarcă o scădere a competitivităţii resurselor umane în 

raport cu alte destinaţii. 

Tabelul 5 – Evaluarea calităţii resurselor umane din Republica Bulgaria şi din România 

 
2015 RANG 2015 2016 RANG 2016 

Modificare 
+ / - 

 

pentru Bulgaria 4,72 48 4,73 54 -6 

 

pentru România 4,56 64 4,45 81 -17 

Sursa: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 is published by the World Economic Forum within the 

framework of the Economic Growth and Social Inclusion System Initiative and the Future of Mobility System 

Initiative. 
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Consecinţele de bază ale dezechilibrelor şi deficienţelor provocate de lipsa capitalului uman 

în domeniul turismului demonstrează în mod clar de ce problemele sunt atât de importante 
pentru durabilitatea creşterii sectorului. 

• Insuficienţa resurselor umane de calitate, în care locurile de muncă vacante sunt 
foarte dificil de ocupat, rezultă în scăderea ratei de ocupare a forţei de muncă şi în 

creşterea scăzută pe termen scurt, precum şi la pierderea investiţiilor şi a creşterii 

pe termen lung; 
• Atragerea personalului din alte sectoare, în multe cazuri, face posibilă satisfacerea 

nevoilor numai prin majorarea salariilor. Acest fenomen rezultă în costuri operative 

mai ridicate şi la reducerea profiturilor pe termen scurt şi la o competitivitate mai 
scăzută; 

• Lipsurile din competenţele şi aptitudinile în rândul angajaţilor existenţi, unde 

poziţiile sunt ocupate de personal cu calificare ce lasă de dorit şi fără experienţa 
necesară, rezultă într-un nivel inferior al serviciilor şi al calităţii şi creează 

numeroase provocări legate de resursele umane; 

• Fluxul mare al personalului poate limita capacitatea sa de a oferi în mod constant 
produse de calitate vizitatorilor. Acest lucru reflectă direct costurile de recrutare şi 

publicitate mai ridicate, costurile de instruire mai ridicate, randamentul redus şi 

creşterea nivelului de încărcare al personalului; 
• Omisiunile în dezvoltarea resurselor umane în care resursele umane atrase de afară 

trebuie să înlocuiască insuficienţa de pe piaţa locală de muncă (în volum şi calitate), 

pot influenţa autenticitatea ofertei unei ţări şi unei regiuni şi pot influenţa pe termen 
lung şi brand-ul său, competitivitatea şi imaginea internaţională pe care le care. 

Împreună şi la un loc, omisiunile şi insuficienţele/deficienţele în capitalul uman din sectorul 
turismului influenţează cheltuielile, rentabilitatea şi competitivitatea, serviciile, calitatea, 

brand-ul, investiţiile şi într-un final reflectă şi asupra creşterii viitoare. 

 

IV.1. Piaţa forţei de muncă din regiunea - ţintă Dobrich-Constanţa 

Potrivit datelor oficiilor de statistică ale Republicii Bulgaria şi ale României, numărul total 

al persoanelor angajate în regiunea transfrontalieră este de 247,364 mii de persoane. 
Ocuparea principală a forţei de muncă în districtul Dobrich este în agricultură şi în turism, 

iar în judeţul Constanţa în industrie, agricultură, turism şi servicii. În ambele regiuni, cele 

mai ridicate rate de ocupare sunt raportate în grupul de vârstă 35-44 ani – 77% pentru 
districtul Dobrich şi 77,7% pentru jud. Constanţa. Coeficientul de ocupare pe grupuri de 

vârstă este prezentat în figura următoare: 
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Figura 3 – Coeficientul de ocupare a populaţiei în funcţie de grupuri de vârstă în districtul Dobrich 
şi în jud. Constanţa, anul 2016, în % 

 

Sursa: INS - Bulgaria, INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ - România 

Sectorul turistic din regiunea transfrontalieră constă în principal din microîntreprinderi şi 
întreprinderi mici, cu până la 25 de angajaţi. În anul 2016, aproximativ 7,2% din totalul 

angajaţilor din regiunea transfrontalieră sunt angajati  în facilităţi hoteliere şi restaurante. 

Tabelul 6 – Dinamica persoanelor ocupate în sectorul hotelier şi de restaurante în regiunea 
transfrontalieră Dobrich - Constanţa, perioada 2010-2016, mii persoane 

Persoane ocupate 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Trend 

         

Judeţul Constanţa 169,984 163,019 165,211 167,739 169,065 166,819 167,184  

Persoane ocupate în 
sectorul hotelier şi în 
restaurante 

9,914 9,110 8,691 9,29 11,396 11,046 11,720 
 

Ponderea relativă a 
persoanelor ocupate în 
sectorul hotelier şi în 
restaurante 

5,83% 5,59% 5,26% 5,54% 6,74% 6,62% 7,01% 

 

         

Districtul Dobrich 84,172 82,367 81,153 83,599 83,983 80,349 80,18  

Persoane ocupate în 
sectorul hotelier şi în 
restaurante 

5,066 5,613 5,356 5,472 5,802 5,908 6,079 
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Persoane ocupate 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Trend 

         

Ponderea relativă a 
persoanelor ocupate în 
sectorul hotelier şi în 
restaurante 

6,02% 6,81% 6,60% 6,55% 6,91% 7,35% 7,58% 

 

         

Total persoane ocupate 
în muncă în regiunea 
Dobrich - Constanţa 

254,156 245,386 246,364 251,338 253,048 247,168 247,364 
 

Persoane ocupate în 
sectorul hotelier şi în 
restaurante 

14,98 14,723 14,047 14,762 17,198 16,954 17,799 

 

Ponderea relativă a 
persoanelor ocupate în 
sectorul hotelier şi în 
restaurante 

5,9% 6,0% 5,7% 5,9% 6,8% 6,9% 7,2% 

 

Sursa: INS - Bulgaria, INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ - România 

În sectorul hotelier şi în restaurante se observă tendinţe similare în districtul Dobrich şi în 

judeţul Constanţa. După scăderea ocupării forţei de muncă în anul 2012, ca urmare a 
scăderii numărului de vizitatori, se înregistrează o tendinţă de creştere cu o rată medie de 

3,8% pe an. Creşterea în judeţul Constanţa este una mai semnificativă, numărul angajaţilor 

din industria hotelieră şi în restaurante crescând cu 35% (5% pe an în medie) pentru 
perioada 2012-2016, în timp ce în districtul Dobrich creşterea este de 13% (aproximativ 2% 

pe an).  

Aproape jumătatea dintre cei angajaţi au vârste sub 35 de ani, iar cei cu vârste de peste 55 

de ani reprezintă mai puţin de 10% dintre cei angajaţi în acest sector, deşi numărul acestora 

este în creştere ca urmare a schimbărilor demografice. Numărul femeilor (54% din forţa de 
muncă) depăşeşte numărul bărbaţilor. Acest sector este considerat a fi potrivit pentru 

persoanele tinere şi relativ necalificate care încep pentru prima dată munca. Nivelul 

educaţional al angajaţilor din sector este scăzut: 40% dintre angajaţi sunt relativ de 
necalificaţi; numai 1 din 10 persoane are studii superioare. În ciuda condiţiilor de muncă 

grele, rata accidentelor de muncă şi a bolilor din sector nu depăşeşte nivelul mediu. Acest 

sector oferă condiţii atipice de angajare şi muncă, ceea ce se reflectă atât în programul de 
muncă, cât şi în felul contractelor încheiate. În principiu, sectorul necesită o flexibilitate 

mai mare în ceea ce priveşte timpul de lucru şi condiţiile de muncă. 

Sezonalitatea accentuată a produsului turistic din regiunea transfrontalieră rezultă într-un 

nivel relativ de ridicat de fluctuaţie a personalului şi afectează calitatea serviciului. Acest 

lucru afectează, de asemenea, şi investiţiile în dezvoltarea şi formarea angajaţilor. În acest 
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sector, locurile de muncă sunt adesea cu fracţiune de normă, aplicându-se metode flexibile 

de angajare (angajări în week-end, pentru anumite evenimente, pauze sau anumite 
activităţi). Aceste formule flexibile de angajare satisfac nevoile anumitor segmente ale 

populaţiei - femei, studenţi, pensionari. Aceste particularităţi influenţează numărul şi 

dinamica angajaţilor, nivelul productivităţii muncii, politicile de recrutare a personalului şi 
organizarea formării profesionale. Din cauza sezonalităţii, este dificil să se realizeze o 

dezvoltare mai stabilă şi mai matură a turismului şi, prin urmare, obţinerea unor locuri de 

muncă mai stabile, sezonalitatea limitând astfel inovaţiile şi dezvoltarea forţei de muncă. 

La sfârşitul anului 2016, un număr total de 17.628 mii de persoane sunt şomere în regiunea 

transfrontalieră - în districtul Dobrich - 7.207 mii de şomeri, în judeţul Constanţa - 10.421 
mii de şomeri. Pentru judeţul Constanţa, rata şomajului este constant sub media pentru 

România. Şomajul în districtul Dobrich are un caracter pronunţat sezonier. O creştere 

semnificativă a numărului de şomeri înregistraţi se înregistrează după încheierea sezonului 
activ de vară pe litoralul Mării Negre şi în agricultură. Acest lucru determină şi nivelurile 

ridicate ale şomajului, care depăşesc media pentru Bulgaria. 

Figura 4 – nivelul şomajului în regiunea transfrontalieră Dobrich - Constanţa, perioada 2010-2016, 
în % 

Sursa: INS - Bulgaria, INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ - România 
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În funcţie de educaţie, şomerii pot fi împărţiţi după cum urmează: 

 

Figura 5 - Structura educaţională a şomerilor înregistraţi în districtul Dobrich şi în judeţul 
Constanţa, anul 2016 - numărul şomerilor 

 

Sursa: INS - Bulgaria, INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ - România 

 

IV.2. Forţa de muncă în sectorul turistic 

Sectorul turistic se caracterizează prin profesii şi cerinţe faţă de resursele umane, extrem 
de variate din punctul de vedere al mixului sub-sectorial. O parte relativ de mare din 

angajaţii în acest sector ocupă poziţii slab calificate. Angajaţii din sectorul turistic au 

vârste mai mici, iar cota parte a femeilor predomină. În plus, sectorul este caracterizat 
printr-o pondere ridicată a forţei de muncă angajată cu fracţiune de normă şi sezonier. 

Datele arată că turismul este un angajator important pentru tineri, adesea reprezentând 

prima angajare în muncă pentru aceştia. Sectorul turismului este unul dintre cei mai mari 
angajatori din lume, industria având un potenţial enorm pentru crearea de locuri de muncă. 

În privinţa creşterii ocupării forţei de muncă, industria depăşeşte deja o serie de alte 

industrii, inclusiv sectoarele educaţiei, serviciilor financiare şi sănătatea. 

Situaţia actuală şi estimările viitoare referitoare la sectorul turistic din regiunea 

transfrontalieră Dobrich-Constanţa sunt prezentate după cum urmează: 

• Potrivit Institutelor Naţionale de Statistică ale Bulgariei şi ale României, numărul 

angajaţilor din sectorul hotelier şi în restaurante este în prezent de 17.799 mii de 
persoane. În ultimii 7 ani, creşterea medie este de 2,7% pe an; 

• Pe termen mediu (2023), în industria turismului se preconizează deschiderea în medie 

a cca. 618 de locuri de muncă pe an, din care 535 fiind în sectorul hotelier şi al 
restaurantelor. Acest lucru corespunde unei rate medii de creştere de 3% pe an; 
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• Pe termen lung (2030), se preconizează deschiderea a încă 6 620 de locuri de muncă, 

cu o medie de 945 de locuri de muncă pe an, cu o creştere medie de 4% pe an; 
• Până la sfârşitul anului 2030, în industria turismului din regiunea transfrontalieră vor 

fi create aproximativ 10.944 noi locuri de muncă. Aproape 90% din locurile de muncă 

trebuie acoperite cu personal în sectorul hotelier şi în sectorul restaurantelor. 

Pe baza dezvoltării preconizate a cererii şi ofertei turistice, strategia de dezvoltare a 

resurselor umane din regiunea transfrontalieră va avea următoarele nevoi de personal 
calificat, pe termen mediu şi lung: 

 

Figura 6 – Nevoia pe termen mediu şi lung de specialişti calificaţi în diferitele segmente turistice, 
în % 

 

Sursa: calcule proprii 

Distribuirea pe termen mediu (2023) şi pe termen lung (2030) a specialiştilor necesari, în 

funcţie de profilul abilităţilor şi competenţelor, este prezentată în figura de mai jos, 

luându-se în considerare diferitele nevoi de educaţie şi formare profesională. 
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Figura 7 – Distribuirea nevoilor de specialişti calificaţi în funcţie de nivelurile de calificare 

 

Sursa: Calcule proprii 

Nivelul I-III  Nivelul I - cunoştinţele privind sarcinile de muncă sunt minime; accentul este pus pe 
dobândirea cunoştinţelor şi obiceiurilor de muncă. 
Nivelul II - cunoştinţe de bază generale şi cunoştinţe profesionale Nu există răspundere 
pentru munca altora sau pentru organizarea muncii. 
Nivelul III - Nivelul de cunoştinţe generale şi profesionale este suficient pentru a sprijini 
luarea deciziilor şi rezolvarea problemelor legate de situaţii noi. Este necesar un nivel 
mai înalt de înţelegere a proceselor de bază ale afacerii. 

Nivelul IV Nivelul IV Educaţia şi formarea trebuie să asigure cunoştinţe practice şi teoretice 
complete în domeniul profesional specific. Organizarea muncii în echipă şi 
responsabilitatea pentru munca echipei; evaluarea şi controlul propriilor lor activităţi, 
precum şi a activităţii echipei. 

Nivelul V-VI Nivelul V - Aptitudinile practice se bazează pe cunoştinţe specializate şi pe înţelegerea 
principiilor teoretice ale domeniului profesional. Locurile de muncă sunt mai complexe, 
de exemplu în domeniul serviciilor şi al lucrărilor administrative 
Nivelul VI - deţinerea de cunoştinţe sistematice, teoretice în domeniul profesional 
relevant. Realizează numeroase, diverse, complexe şi dificile sarcini 

 

IV.3. Estimarea privind specialiştii necesari 

Datele sondajelor efectuate în regiunea transfrontalieră Dobrich-Constanţa arată că 

industria se confruntă cu dificultăţi în atragerea forţei de muncă atât pentru funcţiile 
tehnice, cât şi pentru cele de conducere. Acest fenomen este deosebit de resimţit în timpul 

sezonului turistic de vară, în care este o practică obişnuită de a angaja lucrători sezonieri 

din interiorul ţării sau din alte ţări. Sunt prezentate diferite explicaţii, inclusiv lipsa 
atractivităţii în carieră şi lipsa căilor de dezvoltare, concurenţa din alte sectoare şi 

furnizarea inadecvată de educaţie, practică şi formare. 



 

 
 

 
 

 

 

WWW.INTERREGROBG.EU 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 
PAG. 27 DIN 56 

Dinamica accelerată a turismului care necesită o orientare specifică spre client, devine una 

dintre cele mai importante variabile atunci când se analizează succesul unei destinaţii 
turistice şi în particular succesul unui produs. Având în vedere tendinţele observate în 

sensul creşterii numărului de persoane cazate peste noapte şi al înnoptărilor efectuate în 

regiunea transfrontalieră Dobrich-Constanţa, este necesar să se implementeze o serie de 
măsuri legate de asigurarea personalului necesar în turism şi în zonele conexe acestuia. 

Simultan urmează a se lua în vedere şi particularităţile sectorului, dinamica personalului, 

calitatea serviciilor şi motivarea persoanelor ocupate. Se conturează numeroase provocări, 
printre care: 

1. Numărul absolvenţilor / personalului calificat nu poate satisface nevoile reale ale 
pieţei de muncă, care se reorientează spre atragerea forţei de muncă din alte ţări; 

2. Sezonalitatea generează fluctuaţii mari de personal şi incertitudine în ceea ce 

priveşte munca stabilă; 
3. Nivel scăzut de atractivitate a profesiilor turistice din cauza sezonalităţii sau a 

locurilor de muncă necorespunzătoare reflectă adesea într-o atitudine negativă faţă 

de muncă, fenomenul acesta exprimându-se într-o orientare slabă spre client; 
4. Nivel scăzut de formare al personalului slab calificat din cauza lacunelor nu numai la 

nivel de cunoştinţe ci şi la nivel de competenţe. Acest fenomen provoacă dificultăţi 

serioase în privinţa recrutării personalului. 
5. Migraţia (internă şi externă) - în ambele regiuni, tinerii preferă adesea să caute 

muncă în străinătate din cauza condiţiilor mai bune de muncă şi salariilor mai mari. 

 
4.1. Estimarea privind profesioniştii necesari din sectorul hotelier şi al 

restaurantelor 

În baza prognozării dezvoltării capacităţii locurilor de cazare pe termen mediu şi lung, au 

fost evaluate nevoile medii de personal. Aceste valori se constată în baza valorilor 

experienţei industriei hoteliere internaţionale şi în baza valorilor care urmează a fi aplicate 
în regiunea transfrontalieră Dobrich-Constanţa. 

La nivelul regiunii transfrontaliere Dobrich-Constanţa, la sfârşitul anului 2017, capacitatea 
locurilor de cazare se ridică la 250.202 mii, comparativ cu 1.679 milioane de persoane care 

au avut cel puţin o noapte de cazare. Comparaţia cu persoanele angajate în sectorul 

hotelier şi de restaurante arată că raportul este de 94 de turişti per angajat. Pentru 
districtul Dobrich, indicatorul este semnificativ mai mic şi ajunge la 73 de turişti / angajat, 

în timp ce în judeţul Constanţa acesta se ridică la 105 turişti per angajat. Bazându-se pe 

aceste date, calculele privind nevoile de forţă de muncă în regiunea transfrontalieră sunt 
prezentate în tabelul următor. 
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Tabel 7 – Prognoza privind resursele umane necesare în sectorul hotelier şi de restaurante din 
regiunea transfrontalieră Dobrich - Constanţa 

 Bază 2023 2030 
Creştere preconizată 

2023 / bază 2030 / 2023 

 

Capacitatea locurilor de cazare (2017), 
incl. 250202 295714 390670 45512 94956 

 

Districtul Dobrich 165 685 195823 258703 30138 62880 

 

Judeţul Constanţa 84 517 99890 131966 15374 32076 

 

Persoane care au petrecut cel puţin o 
noapte de cazare (2017) incl. 1 679 997 2 033 795 2 675 841 +353 798 +642 045 

 

Districtul Dobrich 444 455 538 054 707 912 +93 599 +153 716 

 

Judeţul Constanţa 1 235 542 1 495 740 1 967 928 +260 198 +427 315 

 

 
Locuri de muncă suplimentare în sector, în mii de persoane 

Bază 2023 2030 

Gradul de ocupare în sectorul hotelier şi 
în restaurante, incl. 17,799 +3,748 +6,155 

 Districtul Dobrich 6,079 +1,280 +2,102 

     

 Judeţul Constanţa 11,720 +2,468 +4,053 

Sursa: modelul ARIMA, calcule proprii 

În viitor, se preconizează o creştere a cererii de abilităţi manageriale şi de servicii pentru 

clienţi. Viitorii manageri vor trebui să aibă competenţe manageriale şi de afaceri pe o plajă 
mai largă în domeniile respective. Cu toate acestea, sectorul va crea oportunităţi 

semnificative şi cerere de persoane cu un nivel scăzut de calificare. 

4.2. Estimări privind specialiştii necesari în alte domenii ale turismului 

Conform registrelor oficiale ale celor două ţări, în regiune funcţionează un total de 208 de 
operatori de turism şi agenţi de turism - judeţul Constanţa – 143 buc.3, districtul Dobrich 65 

buc.4 Majoritatea agenţiilor de turism au până la 5 angajaţi. Unele agenţii folosesc ghidurile 

lor turistice. În conformitate cu descrierile poziţiilor definite de WTO în domeniul agenţiilor 
de turism şi al operatorilor de turism, nevoia de profesionişti calificaţi pe termen mediu 

(2023) şi pe termen lung (2030) poate fi prezentată după cum urmează: 

                                                           
3 Sursa: www.mdrap.ro/userfiles/turism/BD_agentii_public.XLS 
4 Sursa: https://ntr.tourism.government.bg/Registration.nsf/alltato.xsp 



 

 
 

 
 

 

 

WWW.INTERREGROBG.EU 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 
PAG. 29 DIN 56 

Tabel 8- Specialişti suplimentari necesari calificaţi în domeniul agenţiilor de turism, 
turoperatorilor, ghizilor 

Specialişti 2023 

Număr suplimentar de 
specialişti 

2030 

Număr suplimentar 
de specialişti 

Manager agenţie 50 25 

Head of Ticketing 45 30 

Conducător program turistic 45 30 

Manager vânzări 60 40 

Tour Leader 40 20 

Ghid turistic 50 25 

Ticketing Clerk 30 10 

Casier 20 15 

Şoferul 70 15 

TOTAL 410 210 

Sursa: modelul ARIMA, calcule proprii 

În privinţa estimărilor pentru specialiştii necesari în alte domenii ale sectorului turistic - 

wellness, MICE, rent-a-car, organizaţii turistice etc., datele generalizate arată că pe 

termen mediu vor fi necesari încă 166 de specialişti noi, iar până în anul 2030 se 
preconizează încă 254 de specialişti. 
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V. SERVICII DE CALIFICARE ÎN SECTORUL TURISTIC DIN 
REGIUNEA DOBRICH - CONSTANŢA 

Sistemul de calificare (sistemul de calificare înţeles ca o formă de calificare formală şi non-

formală pentru diferite niveluri de calificare) nu numai în România ci şi în Bulgaria, este 

administrat de stat, existând şi furnizori privaţi autorizaţi de servicii care oferă în principal 
servicii destinate îmbunătăţirii calificării. Pe de altă parte, companiile îşi asumă adesea o 

parte semnificativă din formarea angajaţilor, completând "lacunele" din învăţământul 

secundar şi / sau universitar al acestora. Există câţiva factori de bază care urmează a fi 
luate în calcula la adaptarea modificărilor continue ale cerinţelor faţă de angajaţii prezenţi 

şi viitori din industria turismului: 

• Instituţiile de formare în domeniul turismului vor trebui să îmbunătăţească 

curriculumul care se referă la abilităţile de afaceri; 

• Schimbările tehnologice continue vor afecta metodele tradiţionale de predare, 
împreună cu învăţarea sporită a distanţei şi a învăţării interactive, împreună cu o 

formare mai aprofundată; 

• Sectorul turismului va avea o responsabilitate crescândă de a-şi pregăti angajaţii la 
toate nivelurile profesionale; 

•  Programele de schimb internaţional la toate nivelurile vor deveni obişnuinţă; 

• Colaborarea dintre companiile de turism şi instituţiile de învăţământ va fi 
intensificată. 

 

V.1. Rezumat al situaţiei actuale din sistemul de educaţie şi calificare 
din regiune 

5.1. Unităţi şcolare 

Un total de 20 de unităţi şcolare oferă cursuri de formare în domeniul turismului în regiunea 

ţintă, cu admitere planificată pentru anul şcolar 2017/2018, care prevede un număr total 

de 890 de elevi care urmează să fie educaţi. Predarea în licee şi în şcoli profesionale este 
gratuită. În ceea ce priveşte învăţarea limbilor străine, majoritatea unităţilor şcolare oferă 

educaţie numai în limba engleză. Simultan majoritatea hotelurilor, restaurantelor şi 

birourilor de informare turistică nu au personal educaţional multilingv. 

 

În judeţul Constanţa, 12 şcoli oferă formare în diferite domenii ale turismului. O parte 

dintre ele oferă şi predarea în limba engleză. În anul şcolar 2017 -2018 aceste şcoli au 
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anunţat 476 de locuri de admitere în specialităţile legate de industria turistică şi 

alimentară. 

Tabelul 9 – Licee şi alte unităţi şcolare din judeţul Constanţa care oferă formare în domeniul 
turismului 

 denumire 
Admitere 

planificată 
2017/2018 

Profilare 

1 COLEGIUL "DOBROGEA" CASTELU 28 Turism şi activitate în 
restaurante 

2 Colegiu tehnic "Pontica" Constanta 28 Turism şi activitate în 
restaurante + limba engleză 

3 Liceul Tehnologic "C.A. Rosetti" Constanţa 56 Turism şi activitate în 
restaurante 

4  Liceul Tehnologic "Ioan N. Roman" Constanta 28 Turism şi activitate în 
restaurante 

5 Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu" Constanta 28 Turism şi activitate în 
restaurante + limba engleză 

6  Liceul Tehnologic "JEAN DINU" ADAMCLISI 28 Turism şi activitate în 
restaurante 

7  Liceul Tehnologic "LAZAR EDELEANU" NAVODARI 28 Turism şi activitate în 
restaurante 

8 Liceul Tehnologic "Emil Racovita" Techirghiol 28 Turism şi activitate în 
restaurante 

9 Liceul Teoretic „Carmen Sylva” - Eforie Sud 28 Turism şi activitate în 
restaurante 

10 Grup Şcolar de Industrie Alimentară Constanţa 56 Turism şi activitate în 
restaurante + limba engleză 

11 Colegiul economic Mangalia 56 Turism şi activitate în 
restaurante + limba engleză 

12 Colegiul comercial "Carol I" Constanta 
28 Turism şi activitate în 

restaurante + limba engleză 

56 Turism şi activitate în 
restaurante 

 total 476  

Sursa: https://www.admitereliceu.ro 

În districtul Dobrich, 8 şcoli oferă formare în diferite domenii ale turismului. În anul şcolar 
2017 - 2018 aceste şcoli au anunţat 414 de locuri planificate de admitere, aproape 72% 

dintre aceste locuri fiind din domeniile profesionale "bucătar" şi "muncitor unităţi de 

alimentare publică şi divertisment". Mult mai puţine locuri sunt rezervate profesiilor 
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"Organizator activitate în Agenţiile de Turism" (13 locuri) şi "Administrator în industria 

hotelieră" - 13 locuri. 

Tabelul 10 - Licee şi alte unităţi şcolare din districtul Dobrich care oferă formare în domeniul turismului 

 denumire 
Admitere 

planificată 
2017/2018 

Profesie / specializare profesională 

1 Liceul "Hristo Botev", orş. Balchik 104 Bucătar / Producţie preparate 
culinare şi băuturi 

2 Liceul "Hristo Smirnenski", satul 
Obrochishte (Balchik) 

52 Bucătar / Producţie produse culinare 
şi băuturi 

13 

Muncitor în unităţi de alimentaţie 
publică / Muncitor în producţia 
preparatelor culinare în unităţile de 
alimentaţie publică şi divertisment 

3 
Gimnaziul profesional de turism "P. 
K. Yavorov", orş. Dobrich. 
 

26 Hotelier / Organizare hotelieră 

52 Angajat restaurant / Catering 

52 Bucătar / Producţie preparate 
culinare şi băuturi 

4 

Gimnaziul profesional de agricultură 
"Kliment Ark. Timiryazev", orş. 
Kavarna 
 

13 Administrator în activitatea hotelieră 
/ Organizarea serviciilor hoteliere 

13 Bucătar / Producţie preparate 
culinare şi băuturi 

24 

Muncitor în unităţi de alimentaţie 
publică / Muncitor în producţia 
preparatelor culinare în unităţile de 
alimentaţie publică şi divertisment 

5 Şcoala unită "D-r Petar Beron", sat 
Kolartsi (mun. Kavarna) 26 

Muncitor în unităţi de alimentaţie 
publică / Muncitor în producţia 
preparatelor culinare în unităţile de 
alimentaţie publică şi divertisment 

6 Liceul "Asen Zlatarov", orş. Shabla 

13 
Organizator activitate tur agent / 
Organizarea turismului şi a timpului 
liber 

13 
Angajat în restaurant / Producţie şi 
servicii în unităţile de cazare şi 
divertisment 

13 Bucătar / Producţie preparate 
culinare şi băuturi 

 total 414  

Sursa: IŞJ - Dobrich 
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În districtul Dobrich mai există şi două licee private care oferă formare în domeniul 

turismului: 

• Liceul privat profilat pentru turism şi spirit antreprenorial "Rayko Tsonchev", orş. 

Dobrich; 
• Liceul Profesional privat pentru Managementul Turismului "Konstantin Fotinov" - orş. 

Kavarna - în anul 2017/2018 unitatea şcolară declarând că temporar nu va desfăşura 

procese educaţionale. 
 

5.2. Instituţii de învăţământ superior 

În judeţul Constanţa, în sistemul de învăţământ superior, programele de studii în domeniul 

turismului sunt oferite în cadrul a două universităţi: 

• UniVersitatea „OVIDIUS“ din Constanţa - Facultatea de Ştiinţe Economice - Licenţă în 

economia turismului, economia comertului, turismului si serviciilor (3 ani de 

formare), Administrarea afacerilor în turism, comert, servicii – master degree 
program; 

Din numărul total al studenţilor din cadrul Facultăţii de Știinţe Economice din 2016, 
aproximativ 18% au absolvit un stagiu în industria ospitalităţii (Phoenicia Holiday Resort 

Mamaia, hotelul „Tomis“ Mamaia/ Eforie Star, hotelul Zodiac, hotelul Ibis Constanta, 

hotelul Vera Eforie, Blaxy Premium Resort 23 august), 60% în sectorul asigurărilor, respectiv 
în sistemul public, iar restul - în companii de consultanţă. 

• Universitatea creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti, Facultatea de Turism şi 
Comerţ "Constanţa" - programe europene de finanţare, stagii, parteneriate cu 

operatori publici şi privaţi. 

În districtul Dobrich în sistemul de învăţământ superior, formarea în domeniul turismului 

este oferită în cadrul Şcolii Superioare - Colegiu Internaţional - Dobrich, cu un număr total 

de 1100 de studenţi. Principalele domenii profesionale includ: Turism, Administraţie şi 
Management, Economie şi învăţarea limbilor străine. 
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V.2. Structura furnizori de formare profesionala pentru sectorul 
turismului 

În regiunea transfrontalieră Dobrich-Constanţa, formare în domeniul turismului este oferită 
de 78 de furnizori licenţiaţi de servicii. 

În judeţul Constanţa, şase instituţii educaţionale din învăţământul secundar şi două 

instituţii de învăţământ superior asigură instruire în domeniul turismului şi managementului 

hotelier. Alţi 70 de furnizori autorizaţi oferă instruire pentru dobândirea diferitelor 
aptitudini şi calificări în domeniul turismului - ospătar, bucătar, servitoare, barman etc. Nu 

există aproape nicio prevedere a serviciilor de calificare și formare aprobate de Autoritatea 

Naţională pentu Calificări pentru managerul hotelului, managerul de restaurant și 
managerul de proiect. 

Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă Constanţa oferă cursuri de pregătire, precum şi 

cursuri de specializare - începând de la cursurile de limbi străine (germană, engleză, 

italiană) şi până la cursuri de calificare şi specializare: servitoare, bucătar-şef, angajat 
recepţie hotel, ospătar, barman, administrator etc. 

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa este, de asemenea, un 

furnizor şi organizator de formare în domeniul turismului. Instituţiile de învăţământ oficiale 

au devenit şi ele furnizori de formare pentru creşterea nivelului de calificare. Universitatea 
„OVIDIUS“ oferă cursuri de antreprenoriat, IT, Relatii publice şi receptioner hotel. 

Din anul 2016 judeţul Constanţa antrenează mai mult de 6 programe de formare 

specializată în turism, dintre care două au fost declasificate (ghid turistic - cod COR 511301 

și agent turistic COR 5113.3.1), două specializări (ghid turistic - cod COR 511301, operatorul 
de turism / comerciant cu amănuntul - cod COR 325723) și două cursuri suplimentare pentru 

managerul turistic - codul COR 143908. 

Furnizori care au primit aprobarea pentru desfăşurarea programelor pentru formare în jud. 

Constanţa sunt: 

• Centrul pentru Strategii şi Politici Europene - Constanţa; 
• Asociaţia Alege Tu Profesia - Centrul de Formare Profesională; 

• Camera de comerţ industrie navigaţie si agricultura Constanta 

• Asociaţia Noul Val; 
• Fundatia "Marea Neagră" și etc. 

În districtul Dobrich există un număr total de 8 Centre de formare profesională (CFP) 

autorizate care5 oferă formare în domeniul turismului în vederea dobândirii diferitelor 

aptitudini şi calificări. Principalele domenii profesionale şi specialităţi sunt - bucătar, 

                                                           
5 Conform registrului Centrului naţional de formare profesională şi instruire 
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ospătar - barman, manager de hotel, camerist/ă şi altele. Amplasarea teritorială arată că, 

cu excepţia unui centru situat în Kavarna (CFP la Liceul Profesional de Agricultură "Kl. Ark. 
Timiryazev"), tot restul sunt amplasate în orş. Dobrich. 

Tabel 11 – Numărul furnizorilor de servicii de formare în profesii şi specializări în districtul Dobrich 

Profesie Specializare / cod 
Nivel de  
calificare 

profesională 
Localitatea Număr de 

furnizori 

Bucătar 
Producţie Producţie 
preparate culinare şi băuturi 
- 8110701 

II Dobrich, 
Kavarna 8 

Ospătar - barman Servicii în unităţi de 
alimentaţie publică 8110801 II Dobrich, 

Kavarna 8 

Administrator 
hotel 

Organizarea serviciilor 
hoteliere / 8110201 III Dobrich. 5 

Camerist/ă Industria hotelieră / 8110301 I Dobrich. 4 

Angajat în 
restaurant 

Producţie şi servicii în 
unităţile de alimentaţie 
publică şi divertisment / 
8110602 

III Dobrich. 3 

Angajat în 
restaurant Catering / 8110603 III Dobrich. 3 

Hotelier Organizare hotelieră / 
8110101 III Dobrich. 2 

Muncitor în 
unităţile de 
alimentaţie 
publică şi 
divertisment 

Muncitor servicii în unităţile 
de alimentaţie publică şi 
divertisment / 8110902 

I Dobrich. 2 

Ghid turistic 
Servicii de ghidaj turistic 
8120302 

III Dobrich. 1 

Animator în turism Animaţie turistică / 8120402 III Dobrich. 1 

Organizator 
activitate turistică 
de agentură 

Organizarea turismului şi a 
timpului liber / 8120101 III Dobrich. 1 

Organizator 
activitate turistică 
de agentură 

Turism rural/ 8120102 III Dobrich. 1 

Sursa: Centrul naţional de formare profesională şi instruire 

Datele arată că, pentru o perioadă de 7 ani de zile 835 de persoane au fost formare pentru 

dobândirea gradului de calificare profesională, doar 16 persoane fiind instruite în domeniul 
profesional 812 "Călătorii, turism şi agrement". În aceeaşi perioadă, formarea profesională 
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parţială a fost promovată de 1 275 de persoane, dintre care 224 în domeniul profesional 812 

"Călătorii, turism şi agrement". 

De remarcat este şi faptul că instituţiile de învăţământ oficiale au devenit şi ele furnizori de 

formare pentru creşterea nivelului de calificare. CFP de pe lângă Gimnaziul profesional de 
agricultură "Kl. Ark. Timiryazev", orş. Kavarna oferă formări în profesiile bucătar şi ospătar - 

barman, iar CFP de pe lângă Şcoala privată de turism oferă servicii de formare pentru 

Administrator hotelier, Camerist/ă, bucătar şi Ospătar-bucătar. 

Colegiul internaţional - Dobrich este singurul furnizor în domeniul profesiilor - Animator în 

turism, Ghid turistic, Organizator activitate agenţie turistică, Organizator activitate agenţie 
turistică. Colegiul oferă şi cursuri de Bar-service pentru nave de croazieră, Curs pentru 

bucătar pe nave, Curs recepţioner etc. 

 

V.1. Evaluarea stării curente 

Studiul în regiunea transfrontalieră arată că societăţile comerciale oferă forme limitate de 

programe de stagii sau programe de formare suplimentară pentru atragerea şi reţinerea 
tinerilor. Unele competenţe ale angajaţilor pot fi transferate în sub-sectoarele turistice şi 

în alte sectoare ale economiei, însă unele cerinţe sunt mai specifice şi sunt furnizate de 

furnizori de servicii "mai restrânşi" şi mai bine definiţi în sectorul turismului. Pentru 
anumite posturi din industrie, există mai puţine cerinţe decât pentru alte sectoare. Acest 

lucru este "pozitiv", în sensul în care oamenii pot lucra în acest sector cu mai puţină sau 

adesea fără experienţă sau calificare anterioară. Acest lucru poate fi, de asemenea, 
perceput ca fiind şi "negativ" în ceea ce priveşte impactul asupra atractivităţii carierei 

posibile. 

În viitor, tendinţele raportate în turism vor avea un impact semnificativ asupra 

aprovizionării cu resurse umane, deşi în măsură şi intensitate diferite - reducerea tinerilor, 

pensionarea forţei de muncă, creşterea participării femeilor pe piaţa forţei de muncă şi 
schimbarea generală a cererii de forţă de muncă spre o forţă de muncă mai bine calificată. 

Studiul în rândul companiilor turistice din regiunea transfrontalieră arată că încercările lor 
de a recruta personal sunt unele dificile, cea mai mare provocare fiind asociată cu 

persoanele cu o calificare mai înaltă şi cu poziţii mai profesionale. Dificultăţi majore sunt 

întâlnite la căutarea bucătarilor-şefi, recepţionerilor, managerilor de alimente şi băuturi, 
managerilor de vânzări şi marketing şi a anumitor poziţii tehnice. 

În acelaşi timp, poziţiile cu calificări scăzute pun, de asemenea, dificultăţi în procesul de 
angajare, în special fiind angajaţi tineri, adesea fără experienţa profesională necesară şi 

fără obiceiuri de lucru însuşite. 

Peste 50% din companiile din industria turismului declară că recrutarea personalului a 

devenit mai dificilă în ultimii 2 ani. Pentru ei, lipsa de persoane instruite cu abilităţile 
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necesare are un impact mediu sau mare asupra capacităţii de a satisface nevoile clienţilor. 

Acest lucru rezultă în creşterea volumului de muncă cu care sunt însărcinaţi alţi angajaţi cu 
mai multă experienţă, provoacă un nivel mai scăzut de moralitate şi mai puţină creativitate 

în rândul personalului, costuri mai mari de salarizare pentru a se menţine angajaţii cu 

experienţă şi creează dificultăţi în serviciile prestate vizitatorilor. Toate acestea creează 
riscul creşterii costurilor de operare, pierderea competitivităţii, reducerea satisfacţiei şi 

reducerea numărului de clienţi. 

Printre principalele motive pentru dificultăţile întâmpinate se numără următorii factori: 

1. Atractivitatea carierei în domeniu 
• Caracterul sezonier puternic al cererii de angajaţi noi înseamnă că este adesea 

dificil să se ofere locuri de muncă cu normă întreagă, pe tot parcursul anului, 

locuri de muncă de pot fi oferite de alte sectoare economice; 
• Barierele joase la intrarea în acest sector pot constitui un dezavantaj în ceea 

ce priveşte crearea de locuri de muncă slab calificate, prost plătite şi 

sezoniere; 
• Lipsa unor căi în carieră clare în ceea ce priveşte dezvoltarea personalului, 

programul de lucru şi remunerarea redusă a unor locuri de muncă în domeniul 

turismului se pot acumula, creând o imagine proastă pentru recrutarea şi 
menţinerea personalului din industrie; 

• O parte din infrastructura turistică se află în zonele cu o aprovizionare limitată 

locală de resurse umane. Acest lucru rezultă în imposibilitatea de a se oferi 
personal local calificat şi necesitatea de a se căuta angajaţi din alte 

regiuni(districte, judeţe). Acest factor poate fi exacerbat şi din cauza lipsei 

locuinţelor din apropiere şi a transportului local. Combinaţia cu sezonalitatea 
constatată a produsului turistic din regiune contribuie la dificultăţile legate de 

recrutarea şi reţinerea personalului; 

• Se înregistrează niveluri ridicate de fluctuaţie a personalului pentru locurile de 
muncă care necesită muncitori mai puţin calificaţi - ospătari, barmani, 

cameriste, portari etc. 

Sondajul în rândul companiilor turistice din regiunea Dobrich - Constanţa a 

conturat necesitatea de a se pune accentul pe crearea structurilor şi sistemelor 

de reţinere a personalului. Este necesar să se aplice formule flexibile de 
recrutare şi să se aplice practici care să contribuie la reţinerea personalului în 

conformitate cu noile nevoi. 

2. Salariu necompetitiv 

Interviurile desfăşurate cu reprezentanţii industriei turismului relevă unele 
caracteristici în ceea ce priveşte remunerarea personalului. Unii candidaţi care 

aplică la posturi vacante de muncă, solicită un salariu mai mare decât poate fi 

oferit sau nu au abilităţile şi experienţa necesare. În multe cazuri, se afirmă, 
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de asemenea, faptul precum că, aplicanţii nu au atitudinea sau motivaţia 

corectă pentru a fi angajaţi. 

3. Educaţie şi formare 

• Nu toţi angajatorii din domeniu urmăresc în mod activ sau pun în aplicare 
strategii pentru abordarea provocărilor ocazionate de resursele umane. Acest 

lucru este de înţeles, având în vedere că afacerile majorităţii angajatorilor 

sunt mici şi nu au capacitatea de a gestiona capitalul uman; 
• Majoritatea companiilor din acest sector investesc insuficient în îmbunătăţirea 

abilităţilor şi competenţelor personalului. Acest lucru este probabil parţial 

provocat de sezonalitatea şi de fluxul de angajaţi; 
• Formele preferate de formare sunt interne în firmă. Se contează pe 

transmiterea experienţei şi a practicilor în cadrul companiei; 

• Furnizarea de formare pentru îmbunătăţirea personalului managerial de nivel 
mediu este foarte limitată; 

• Se consideră că ar trebui să existe o schimbare a modului tradiţional de 

predare spre un mod de predare mai modernizat, internaţional, inovator şi 
interactiv. 

Căutarea de măsuri de calificare pentru specialişti, manageri şi personal administrativ nu 
poate fi satisfăcută de oferta curentă într-un mod satisfăcător, nici sub aspect cantitativ, 

nici sub cel calitativ. Un număr mare de absolvenţi şi specialişti din sectorul turistic nu 

încep lucrul în domeniu ci se redirecţionează spre alte domenii în căutarea unei securităţi 
mai mari. Se observă o discrepanţă între serviciile de formare care în anumite cazuri nu 

corespund cerinţelor industriei turistice pentru specialişti calificaţi (aşteptările turistilor şi 

cerinţele turoperatorilor internaţionali). Unul dintre cele mai mari deficite este 
predominant lipsa aplicaţiei practice a măsurilor educaţionale, ceea ce este extrem de 

important, în speciali din cauza orientării vizibile a clienţilor în sectorul turistic. Din cauza 

lipsei de interconectare între teorie şi practică, nu se realizează un profil de competenţă 
orientat spre procedurile operaţionale din sector.  În ambele ţări se observă tendinţe 

similare sub aspectul reducerii numărului şcolilor profesionale. Programele curiculare sunt 

parţial supraîncărcate de conţinut şi de teorie şi adesea nu îndeplinesc cerinţele actuale ale 
vieţii practice. Munca practică şi stagiile la angajatori nu este suficientă. Metodele de 

simulare orientate spre practică sunt rareori utilizate, iar instruirea IT aproape că nu există. 

În căutarea unei soluţii, introducerea educaţiei duale face posibilă apropierea angajatorilor 

şi a educaţiei. Legislaţia în ambele ţări oferă cadrul legal pentru educaţia duală. În 

Bulgaria, una dintre profesiile din industria turismului - "bucătar", s-a aflat printre primele 
profesii care au beneficiat de cursuri de formare în sistemul dual în învăţământul 

profesional, iar studenţii din Dobrich, Burgas, Pernik şi Stara Zagora au fost instruiţi în 

programul bulgaro-elveţian DOMINO. 
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VI. ANALIZA SWOT 

 

Puncte forte Puncte slabe 

• Creşterea capacităţii locurilor de cazare, a 

numărului nopţilor de cazare şi a 
persoanelor care au petrecut cel puţin o 

noapte de cazare; 

• Creşterea cererii de forţă de muncă în 

turism; 

• Prezenţa a 78 de furnizori licenţiaţi de 
servicii de formare în domeniul turismului 

în regiunea transfrontalieră; 

• Prezenţa a 3 şcoli superioare şi a 20 de 

şcoli secundare şi vocaţionale care oferă 
programe în sectorul turismului; 

• Caracter sezonier foarte puternic pronunţat al 

produselor turistice; 

• Numărul absolvenţilor / personalului calificat nu poate 
satisface nevoile reale ale pieţei forţei de muncă; 

• Deficienţe atât la nivel de cunoştinţe, cât şi la nivel 

de calificare, ceea ce rezultă în dificultăţi în 

recrutarea personalului; 

• Neconcordanţa dintre programele de formare şi 
competenţele necesare de pe piaţa muncii; 

• Investiţii minime în dezvoltarea capitalului uman atât 

pentru instituţiile de stat, cât şi pentru sectorul 

privat; 

• Atractivitate redusă a profesiilor turistice din cauza 
oportunităţilor limitate de dezvoltare în carieră, lipsei 

securităţii locului de muncă, condiţiilor de muncă 

proaste, salariilor scăzute; 

• Posibilităţi reduse pentru formare la locul de muncă, 
motivaţia scăzută a angajaţilor;  

• Parteneriatele public-privat (pentru a furniza un 

curriculum şi competenţele necesare) sunt slab 

dezvoltate; 

• Fluxul mare al personalului, ceea ce duce la o scădere 
a competitivităţii produsului turistic; 

Oportunităţi Ameninţări 

• Introducerea noilor programe curiculare în 

instituţiile de învăţământ; 

• Cadrul legal favorabil pentru dezvoltarea 
educaţiei duale în ambele ţări; 

• Oportunitatea la acces la burse pentru 

educaţie şi formare; 

• Implementarea programelor înainte şi după 

sezonul turistic, diversificarea produselor 

• Creşterea fluxurilor migraţionale în afara regiunii 

transfrontaliere, ceea ce va rezulta în lipsa resurselor 
umane. Piaţa de muncă deschisă în UE; 

• Limitarea propunerilor educaţionale şi de calificare 

pentru dezvoltarea competenţelor inter-sectoriale 

(inclusiv limbi străine) şi a antreprenoriatului în rândul 
tinerilor şi adulţilor; 

• Lipsa de interes în cooperarea între întreprinderi şi 
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turistice în vederea prelungirii sezonului 

activ; 

• Asigurarea formării profesionale continue; 

• Folosirea programelor europene de schimb 
de experienţă, învăţarea pe tot parcursul 

vieţii, folosirea activităţilor în domeniul 

educaţiei, formării, activităţilor dedicate 
tineretului şi sporturilor etc. 

• Crearea unui mediu de lucru pozitiv şi 

motivator prin diferite stimulente şi 

beneficii; 

• Încurajarea personalul instruit profesional 
să lucreze în turism. 

 

furnizorii de servicii de calificare şi instituţiile de 

învăţământ; 

• Creşterea nesiguranţei în regiune şi o situaţie 
economică înrăutăţită pe principalele pieţe turistice 

externe. 

• Reducerea calităţii produselor turistice în regiunea 

transfrontalieră, ca urmare a angajării forţei de 
muncă necalificate şi a salariilor mici; 

• Cooperarea limitată cu angajatorii (stagii, formare 

duală) pentru a facilita trecerea de la şcoală spre 

muncă; 

• Cadrul legal care nu încurajează formarea / 
dezvoltarea unei forţe de muncă, calificate; 

• Puţine în număr programe europene de educaţie şi 

formare continuă care formează abilităţi adecvate de 

recrutare; 

• Sistem educaţional nepregătit pentru a răspunde 
nevoilor pieţei; 

• Soluţii insuficiente pentru abordarea şomajului / 

migraţiei în rândul tinerilor. 
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VII. OBIECTIVELE PENTRU DEZVOLTAREA VIITOARE A 
RESURSELOR UMANE DEDICATE SECTORULUI TURISTIC 

Descrierea obiectivelor strategiei de dezvoltare a resurselor umane şi recomandările pentru 

implementarea acesteia se bazează pe următoarele ipoteze principale: 

• Turismul este un sector economic important pentru regiunea transfrontalieră 

Dobrich-Constanţa; 

• Un sector turistic competitiv contribuie la crearea de locuri de muncă noi şi astfel 
ajută la evitarea emigrării din regiune. Printr-o educaţie afirmată adaptată la 

nevoile economiei, abilitatea absolvenţilor din sectorul turistic de a obţine un loc 

de muncă va creşte; 
• Creşterea nevoii şi cererii de forţă de muncă pentru diferitele activităţi; 

• Specialiştii bine formaţi vor îmbunătăţi calitatea ofertei turistice care va sta la baza 

nivelurilor mai mari ai competitivităţii sectorului turistic din regiunea 
transfrontalieră; 

• Sistemul de calificări existent legat de educaţia formală şi informală nu este încă în 

concordanţă cu cantitatea şi calitatea nevoilor actuale şi viitoare ale industriei 
turismului; 

• Managerii calificaţi şi competenţi necesari pentru oferirea unor servicii de înaltă 

calitate care să corespundă cererii contemporane, nu sunt la dispoziţie în industrie 
într-o măsură destulă. 

 

VII.1. Obiective 

Principalele obiective stabilite în Strategia de dezvoltare a resurselor umane din regiunea 
transfrontalieră Dobrich - Constanţa vizează îmbunătăţirea calităţii capitalului uman ca 

factor important în creşterea competitivităţii produselor turistice. 

Obiectiv general: 

Asigurarea de resurse umane calificate şi competente adaptate la nevoile şi cerinţele 

sectorului turistic. 

Obiective specifice: 

• Obiectiv specific nr. 1: - „Creşterea calităţii serviciilor turistice oferite în regiunea 

transfrontalieră Dobrich - Constanţa” 
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• Obiectiv specific nr. 2: - „Dezvoltarea capacităţii instituţiilor de învăţământ şi 

furnizorilor de servicii de formare” 
• Obiectiv specific nr. 3: - „Creşterea numărului de elevi care au terminat 

liceul/educaţia secundară şi cel al studenţilor în domeniul turismului” 

• Obiectiv specific nr. 4: - „Creşterea atractivităţii pentru dezvoltarea profesională în 
sectorul turismului” 

 

VII.2. Probleme de bază 

Principalele provocări şi nevoi care trebuie luate în considerare în Strategia privind 
Resursele Umane în regiunea transfrontalieră Dobrich-Constanţa includ: 

• Un parteneriat social coordonat între diferitele părţi interesate - autorităţile 
regionale şi locale, organizaţiile din industrie, sectorul non-guvernamental şi actorii 

privaţi; 

• Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de calificare existente; 
• Creşterea oportunităţilor de calificare; 

• Diversificarea şi flexibilitatea serviciilor de formare şi calificare oferite; 

• Adaptarea curentă a propunerilor de calificare şi specializare la cerinţele locale; 
• Acordarea de finanţare pentru implementarea strategiei. 

 

VII.3. Domenii cheie de intervenţie  

Analiza sectorului turistic din regiunea transfrontalieră, precum şi politicile şi strategiile 
regionale, naţionale şi europene existente au evidenţiat cinci domenii cheie de intervenţie 

pentru realizarea pe termen mediu şi lung. În plus, lipsa de personal ce se conturează în 

sectorul turistic necesită o alocare deosebită a resurselor pentru implementarea unor 
iniţiative educaţionale suplimentare care pot stimula produsele turistice din regiunea 

Dobrogea - Constanţa şi pot genera iniţiative şi activităţi noi de dezvoltare, extindere a 

bazei serviciilor turistice . 

Realizarea obiectivelor se bazează pe eforturi şi resurse concentrate pe cinci programe 

strategice conexe, bazate pe: capacitate (dezvoltarea personalului de conducere calificat), 
diversitate şi experienţă (diversificarea şi crearea de mecanisme pentru a răspunde 

cerinţelor clienţilor, cerinţe ce se modifică în continuu), calitate (dezvoltarea 

competenţelor, aptitudinilor, educaţiei şi formării în domeniul turismului), cantitate 
(furnizarea resurselor umane necesare pentru oferirea de servicii turistice) şi dorinţă şi 

motivare (atractivitatea profesiei, dezvoltarea în carieră, stabilitatea locului de muncă). 
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Măsurile propuse necesită acţiuni şi măsuri detaliate, susţinute de resurse umane, 
financiare şi de infrastructură, în funcţie de domeniul de aplicare. Este necesară 

planificarea atentă şi direcţionarea resurselor pentru a asigura o creştere naturală. 

Simultan, pentru creşterea competitivităţii sectorului turistic sunt necesare acţiuni 
imediate, rezultatele urmând a fi echilibrate în timp, pentru a evita dezechilibrele pieţei 

pe termen mediu şi lung. În ceea ce priveşte frecvenţa activităţilor de monitorizare / 

evaluare a indicatorilor de performanţă, se recomandă ca aceasta să fie efectuată pe o 
perioadă de trei ani, deoarece pentru anumite măsuri există un "lag" [întârziere] de timp 

pentru obţinerea rezultatelor. Acest lucru va asigura continuitatea şi posibilitatea 

ajustărilor în timp util. 
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Programul strategic nr. 1: „Capacitate“ 

Obiectiv:  

„Îmbunătăţirea continuă şi dezvoltarea capacităţii 

furnizorilor de formare pentru instituţiile de învăţământ” 

În baza Programului nr. 1 se află posibilitatea asigurării dezvoltării personalului calificat şi 

managerial al întreprinderilor şi instituţiilor din sectorul turismului şi al sistemului de 

calificare. 

Îmbunătăţirea calificării şi perfecţionarea capacităţii cadrelor didactice (profesori, lectori şi 

formatori) este esenţială pentru îmbunătăţirea calităţii măsurilor de calificare. Acest lucru 
se aplică în special următoarelor grupuri ţintă: 

• Profesori, instructori şi formatori în şcoli şi furnizori de servicii private de calificare; 
• Şefi şi funcţionari ai furnizorilor de servicii de calificare (de exemplu, directori de 

şcoli etc.) 

• Nivelul managementului mediu şi superior în întreprinderile din industria turismului; 
 

Principalele măsuri şi iniţiative includ: 

PS 1.1 Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe în economia de afaceri şi management 

PS 1.2 
Participarea la programe şi proiecte de schimb de experienţă - naţionale şi 
internaţionale 

PS 1.3 Participarea şi organizarea de conferinţe şi seminarii 

PS 1.4 

Formarea formatorilor în domeniul turismului în conformitate cu schimbările din 

sectorul turismului (schimbarea atitudinilor şi preferinţelor vizitatorilor, 

cerinţele şi nevoile industriei turismului etc.) 

PS 1.5 

Parteneriat instituţional între întreprinzătorii din sectorul turismului şi formatori 

pentru a identifica necesităţile de îmbunătăţire a competenţelor şi abilităţilor 
profesionale ale personalului - prezente şi viitoare 

PS 1.6 
Îmbunătăţirea managementului şcolilor / furnizorilor de servicii de calificare în 

turism 
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PS 1.7 
Cursuri profesionale şi îmbunătăţirea capacităţilor actorilor din nivelul de 

management mediu şi superior al angajaţilor din industria turismului 

 

Programul strategic nr. 2: „Diversitate şi experienţă“ 

Obiectiv: 

„Încurajarea unei oferte a serviciilor turistice mai 

organizată şi creativă” 

În baza Programului 2 se află ideea de diversificare şi crearea de mecanisme pentru a 

răspunde nevoilor clienţilor, nevoi care sunt într-o continuă schimbare. 

Diversificarea serviciilor este vitală pentru supravieţuirea unei destinaţii. Având în vedere 
că tendinţele sunt dictate de nevoile turistului, este important ca sectorul turismului şi 

hotelurilor să fie flexibil, adaptabil, durabil. Experienţele bune necesită o atitudine 

responsabilă faţă de detaliile mici. De aceea este necesar să fie făcut tot posibilul ca la 
întâmpinarea turiştilor să li se arate că regiunea transfrontalieră ştie cum să facă acest 

lucru, iar structurile turistice oferă servicii personalizate adaptate nevoilor vizitatorilor. 

Pentru ca turiştii să se simtă bineveniţi şi să se "scufunde" în atmosfera locală, sunt 
necesare eforturi comune şi atenţie din partea tuturor părţilor interesate. 

Măsurile şi iniţiativele posibile includ: 

PS 2.1 
Extinderea formelor oferite de furnizorii licenţiaţi de servicii de formare în 

regiunea transfrontalieră în funcţie de nevoile industriei. 

PS 2.2. 

Diversificarea ofertei în şcolile superioare şi secundare din regiune şi legătura 

acestora cu piaţa forţei de muncă. Specializări şi cursuri suplimentare în 

domeniul culturii, turismului wellness, agrement, sport, animaţie, fitness, etc. 

PS 2.3. 

Introducerea noilor profiluri şi standarde profesionale, bazate pe o analiză a 

proceselor operaţionale şi a forţei de muncă în întreprinderile legate de 
industria turismului: 

− Activitate hotelieră şi de restaurante; 

− Turoperatori, intermediari de turism şi agenţii de turism; 

− Sport, animaţie, fitnes, wellnes; 
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− Firme de transport. 

PS 2.4. Studierea altor destinaţii, urmată de recalificarea şi specializarea personalului 

 

Programul strategic nr. 3: „Calitate“ 

Obiectiv: 

„Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în domeniul 

turismului” 

 

În baza Programului 3 dezvoltarea abilităţilor, educaţiei şi formării în domeniul turismului 

ca element-cheie ce determină competitivitatea turismului în regiunea Dobrogea - 

Constanţa. 

Măsurile şi iniţiativele prevăzute în acest program vizează asigurarea pregătirii profesionale 
necesare a personalului din domeniul turismului. În acelaşi timp, scopul este crearea unui 

cadru care să ofere o formare suficientă în volum şi calitate în domeniul turismului şi al 

personalului turistic. 

Gama actuală de formare oferită, sub aspectul felului şi calităţii, satisface cererea 

sectorului turistic numai într-o formă limitată. Este necesară orientarea spre o mai mare 
flexibilitate în educaţie şi asigurarea de competenţă profesională completă ca un principiu 

didactic continuu. Elemente importante sunt, de exemplu, combinaţia locurilor de 

învăţământ - practică internă, lecţii teoretice în materie de practică şi utilizarea în 
continuare a unui alt loc de formare. De o importanţă esenţială pentru crearea unui produs 

sau a unui serviciu turistic este înţelegerea faţă de acestea, înţelegere care să permită 

stagiarului să-şi determine importanţa în acest proces. 

Printre principalele măsuri şi iniţiative care definesc cadrul Programului 3 se numără: 

PS 3.1 

Revizuirea calificărilor şi calificărilor necesare. Efectuarea de analize 
diferenţiate ale nevoilor de calificare pentru profesii / activităţi selectate prin 

îmbunătăţirea poziţiei de informare pe piaţa forţei de munca si calificare in 

sectorul turistic 

PS 3.2 Adaptarea curriculelor existente de educaţie formală şi non-formală la nevoile 

actuale. Accentul trebuie pus pe dezvoltarea abilităţilor multidisciplinare în 
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formarea personalului din domeniul turismului 

PS 3.3 

Utilizarea metodelor şi instrumentelor de învăţare bazate pe experienţă - 

implementarea mai serioasă a învăţării duale şi a stagiilor practice, crearea şi 
utilizarea platformelor de e-learning 

PS 3.4 

Dezvoltarea programelor de formare adecvate, crearea condiţiilor optime de 

pregătire la nivel de infrastructură şi logistică şi crearea de obiective 
profesionale 

PS 3.5 
Integrarea competenţelor transversale, a competenţelor soft şi a competenţelor 
sociale / emoţionale în programe de formare pentru toate tipurile de educaţie 

PS 3.6 
Remodelarea standardelor şi a profesiilor specifice şi adaptarea acestora la 
nevoile şi standardele actuale 

PS 3.7 

Crearea unui sistem transfrontalier comun şi a unei baze de date privind 

oportunităţile de educaţie şi îmbunătăţire, precum şi o listă a furnizorilor de 
servicii turistice relevante din regiunea Dobrich-Constanţa 

PS 3.8 
Extinderea învăţământului în domeniul de limbi străine cu includerea altor 

formări decât engleză - spre exemplu germană, franceză şi alte limbi. 

PS 3.9 

Extinderea şi modernizarea unităţilor de învăţământ legate de formarea practică 

în domeniul turismului. Utilizarea pe o scară mai largă a tehnologiilor 
informaţiei şi comunicaţiilor în procesul educaţional. 
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Programul strategic nr. 4: "Cantitate" 

Obiectiv: 

"Satisfacerea nevoilor industriei turismului cu resursele 

necesare dezvoltării sectorului" 

Baza programului 4 este asigurarea resurselor umane necesare pentru oferirea serviciilor 

de turism de calitate 

Măsuri şi iniţiative de bază: 

PS 4.1 
Dezvoltarea parteneriatelor public-private / Cooperarea dintre operatorii 

economici - universităţi - şcoli 

PS 4.2. 
Elaborarea programelor de creştere a numărului de elevi şi studenţi din 
instituţiile de învăţământ prin restructurarea subiectelor oferite şi prin 

combinarea educaţiei formale cu abordările practice 

PS 4.3 
Identificarea şi iniţierea programelor de recalificare pentru şomeri şi persoane 

inactive din punct de vedere economic 

PS 4.4 
Participarea la programe şi proiecte de schimb de studenţi şi de popularizare a 
educaţiei în domeniul turismului ca o oportunitate de dezvoltare profesională şi 

de carieră în rândul tinerilor 

PS 4.5 

Elaborarea unor programe stagiare cu parteneri externi prin intermediul cărora 

întreprinderile din industria turismului pot angaja studenţi şi / sau elevi pe 

parcursul lunilor de vară 
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Programul strategic nr. 5: „Dorinţă şi motivare“ 

Obiectiv: 

„Turismul, dezvoltarea în carieră dorită” 

 

La baza programului nr. 5 stă atractivitatea profesiei, dezvoltarea în carieră, stabilitatea 

locului de muncă  

Atractivitatea şi dezvoltarea carierei în domeniul turismului şi a percepţiilor şi atributelor 
(stabilitate, activitate specifică, cultură organizaţională etc.) sunt relevante pentru a se 

oferi o bază mai largă pentru selecţia angajaţilor motivaţi în industria turismului. 

Printre principalele măsuri şi iniţiative care stau la baza agendei strategice se numără: 

PS 5.1 
Campanii educaţionale şi de informare cu privire la beneficiile pe care le aduce 

turismul într-o regiune anume 

PS 5.2 
Crearea unui mediu de lucru pozitiv şi motivatot prin diferite stimulente şi 
beneficii;  

PS 5.3 
Diversificarea produselor turistice pentru prelungirea sezonului activ 
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VII.4. Structura organizatorică pentru implementarea Strategiei de 
management al resurselor umane în regiunea Dobrich-Constanţa 

Managementul resurselor umane necesită o coordonare eficientă a diferitelor niveluri de 
guvernanţă prin forme de cooperare transparente şi uşoare de înţeles, orientate către 

obiective de interes comun. Obiectivul principal este de a se oferi informaţii părţilor 

interesate şi participanţilor la procesul de formare şi implementare a strategiei comune de 
management al resurselor umane în zona transfrontalieră cu rezultatele şi beneficiile 

aşteptate pentru comunitatea locală în ansamblul său, precum şi motivarea părţilor 

interesate să se implice în mod activ în procesul de realizare. 

Având în vedere faptul că turismul este un important sector de dezvoltare pentru regiune şi 

pentru comunităţile locale, este nevoie de o coordonare între diferitele părţi interesate. 

Având în vedere faptul că regiunea transfrontalieră acoperă teritoriile a două ţări vecine cu 

diferite reglementări legale şi de reglementare, instituţionalizarea unui singur centru unic 
este o sarcină complexă şi dificilă. 

Pentru implementarea eficientă a obiectivelor stabilite, este necesară înfiinţarea unei 
unităţi de coordonare între reprezentanţii regiunii transfrontaliere.  Din punct de vedere 

structural, punerea în aplicare a principiului parteneriatului public-privat în formarea unei 

structuri unice de guvernanţă şi punerea în aplicare a strategiei poate fi un factor cheie de 
succes prin asigurarea unui echilibru între partenerii publici şi privaţi. 

Implementarea durabilă a Strategiei privind Resursele Umane în sectorul turismului necesită 
o structură organizatorică extrem de bună. 

Crearea unei unităţi separate care să reunească autorităţile publice locale şi organizaţiile 
patronale din industria turismului poate constitui o structură de coordonare pentru 

gestionarea şi implementarea strategiei. În cadrul acestei unităţi, locul şi-l pot găsi şi 

trebuie să-l identifice şi părţile interesate care contribuie în mod semnificativ la 
dezvoltarea turismului (asociaţii profesionale, furnizori de servicii de calificare, 

reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ - şcoli superioare şi secundare). O astfel de 

abordare care implică participarea sectorului public privat va permite o implementare 
coerentă şi responsabilă a obiectivelor stabilite. Pentru implementarea Strategiei se 

propune o structură organizatorică în conformitate cu următoarea schemă: 

Principalii iniţiatori ai unei astfel de structuri pot fi Municipiul Kavarna şi Universitatea 

Ovidius, mun. Constanţa, constituind un nucleu de bază cu alţi actori cheie. 

Printre sarcinile principale ale Unităţii de Coordonare se numără: 

a. dezvoltarea politicii în domeniul resurselor umane în sectorul turismului; 
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b. coordonarea şi informarea cu privire la acţiunile de implementare şi aducere la 

îndeplinire a obiectivelor şi măsurilor; 
c. coordonarea eforturilor între sectoarele public şi privat în turism în implementarea 

diferitelor politici şi strategii; 

d. sprijin pentru desfăşurarea formării resurselor umane în turism şi monitorizarea 
standardelor de calitate la nivelul ţintă; 

e. consiliere pentru dezvoltarea resurselor umane în sectorul turismului; 

f. susţinerea şi organizarea de evenimente şi iniţiative pentru dezvoltarea capacităţii; 
g. crearea şi menţinerea unei baze unice de date privind resursele umane; 

h. monitorizarea punerii în aplicare a strategiei. 

 

VII.5. Sistem de coordonare, monitorizare şi evaluare 

Sistemul de monitorizare şi evaluare reprezintă o parte obligatorie a oricărei strategii, 

programe sau plan pentru a se putea urmări implementarea acestora şi, dacă este necesar, 

să fie luate măsuri pentru ajustarea şi îmbunătăţirea fluxurilor de lucru. Monitorizarea şi 
evaluarea strategiei comune de dezvoltare a resurselor umane în zona transfrontalieră este 

subordonată logicii de obţinere a eficienţei şi eficacităţii. 

Pentru a măsura efectele implementării strategiei, este necesar să se stabilească indicatori 

pentru monitorizarea şi evaluarea regulată, identificând mijloacele şi sursele informaţiilor. 

Structura propusă de monitorizare şi evaluare include un sistem de indicatori care să ofere 
baza pentru evaluarea performanţei. 

Tabelul nr. 12 - Indicatori cheie pentru eficacitate la măsurarea obiectivelor specifice 

nr. Indice Periodicitate Program 

1. Număr angajaţi per 10000 turişti max pe trei ani PS 3: „Calitate” 
PS 4: ”Calitate” 

2. Gradul de satisfacere a clienţilor max pe trei ani PS 3: „Calitate” 

3. Conferinţe şi seminarii organizate în 
regiunea transfrontalieră în domeniul 
resurselor umane în sectorul turismului 

max pe trei ani PS 1: ”Capacitate” 

4. Participanţi la programe şi proiecte de 
schimb de experienţă  

max pe trei ani PS 1: ”Capacitate” 

5. Numărul furnizorilor de servicii 
educaţionale în regiunea 
transfrontalieră 

max pe trei ani PS 3: „Calitate” 
PS 4: ”Calitate” 

6. Numărul de persoane care participă la 
cursuri pentru dobândirea şi / sau 
îmbunătăţirea competenţelor şi 
aptitudinilor în domeniul resurselor 
umane 

anual PS 3: „Calitate” 
PS 4: ”Calitate” 
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nr. Indice Periodicitate Program 

7. Ponderea angajaţilor cu calificare 
medie şi înaltă 

max. fiecare cinci ani PS 3: „Calitate” 

8. Parteneriate public-private realizate 
între instituţiile de învăţământ şi 
operatorii economici 

max pe trei ani PS 2: „Diversitate şi experienţă“ 

PS 5: „Dorinţă şi motivare“ 

9. Numărul de cursuri noi de formare 
adaptate nevoilor industriei turismului 

max. fiecare cinci ani PS 1: ”Capacitate” 

PS 2: „Diversitate şi experienţă“ 

PS 5: „Dorinţă şi motivare“ 

10. Ponderea absolvenţilor şi a studenţilor 
în materie de turism în raport cu 
numărul total de stagiari 

max pe doi ani PS 4: ”Calitate” 

11. Stagii şi cursuri de formare organizate 
de către companiile din sectorul 
turismului 

max pe trei ani PS 2: „Diversitate şi experienţă“ 
PS 3: „Calitate” 

PS 5: „Dorinţă şi motivare“ 

12. Ponderea studenţilor şi elevilor din 
sectorul turistic în numărul total de 
absolvenţi din anul respectiv 

max pe trei ani PS 4: ”Calitate” 

PS 5: „Dorinţă şi motivare“ 

Efectuarea monitorizării şi evaluarea se efectuează în baza obiectivelor orientative 

menţionate în funcţie de obiective strategice. Principalele surse de informaţii care trebuie 
utilizate pentru monitorizare şi evaluare sunt:  

• Institutele naţionale de statistică ale ambelor ţări 
• Agenţiile de ocupare a forţei de muncă 

• Studii de anchetare - printre turişti/vizitatori şi persoanele care prestează produse şi 

servicii turistice 
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VII.5. Program - calendar 
 

nr. Programe / măsuri strategice 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Plan pe termen mediu Plan pe termen lung 

 

Organizarea Unităţii de coordonare pentru 
managementul şi observarea Strategiei 

            

 

Programul strategic nr. 1: „Capacitate” 

PS 
1.1 

Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe în 
economia de afaceri şi management 

            

PS 
1.2 

Participarea la programe şi proiecte de schimb 
de experienţă - naţionale şi internaţionale 

            

PS 
1.3 

Participarea şi organizarea de conferinţe şi 
seminarii 

            

PS 
1.4 

Formarea formatorilor în domeniul turismului în 
conformitate cu schimbările din sectorul 
turismului (schimbarea atitudinilor şi 
preferinţelor vizitatorilor, cerinţele şi nevoile 
industriei turismului etc.) 

            

PS 
1.5 

Parteneriat instituţional între întreprinzătorii 
din sectorul turismului şi formatori pentru a 
identifica necesităţile de îmbunătăţire a 
competenţelor şi abilităţilor profesionale ale 
personalului - prezente şi viitoare 

            

PS 
1.6 

Îmbunătăţirea managementului şcolilor / 
furnizorilor de servicii de calificare în turism 

 

            

PS 
1.7 

Cursuri profesionale şi îmbunătăţirea 
capacităţilor actorilor din nivelul de 
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nr. Programe / măsuri strategice 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Plan pe termen mediu Plan pe termen lung 

management mediu şi superior al angajaţilor 
din industria turismului 

 

Programul strategic nr. 2: „Diversitate şi experienţă” 

PS 
2.1 

Extinderea formelor oferite de furnizorii 
licenţiaţi de servicii de formare în regiunea 
transfrontalieră în funcţie de nevoile industriei. 

            

PS 
2.2. 

Diversificarea ofertei în şcolile superioare şi 
secundare din regiune şi legătura acestora cu 
piaţa forţei de muncă. Specializări şi cursuri 
suplimentare în domeniul culturii, turismului 
wellness, agrement, sport, animaţie, fitness, 
etc. 

            

PS 
2.3. 

Introducerea noilor profiluri şi standarde 
profesionale, bazate pe o analiză a proceselor 
operaţionale şi a forţei de muncă în 
întreprinderile legate de industria turismului: 

            

PS 
2.4. 

Studierea altor destinaţii, urmată de 
recalificarea şi specializarea personalului 

            

 

Programul strategic nr. 3: „Calitate“ 

PS 
3.1 

Revizuirea calificărilor şi calificărilor necesare. 
Efectuarea de analize diferentiate ale nevoilor 
de calificare pentru profesii / activităţi 
selectate prin imbunatatirea pozitiei de 
informare pe piata fortei de munca si calificare 
in sectorul turistic 

            

PS 
3.2 

Adaptarea curriculelor existente de educaţie 
formală şi non-formală la nevoile actuale. 
Accentul trebuie pus pe dezvoltarea abilităţilor 
multidisciplinare în formarea personalului din 
domeniul turismului 

            

PS 
3.3 

Utilizarea metodelor şi instrumentelor de 
învăţare bazate pe experienţă - implementarea 
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nr. Programe / măsuri strategice 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Plan pe termen mediu Plan pe termen lung 

mai serioasă a învăţării duale şi a stagiilor 
practice, crearea şi utilizarea platformelor de 
e-learning 

PS 
3.4 

Dezvoltarea programelor de formare adecvate, 
crearea condiţiilor optime de pregătire la nivel 
de infrastructură şi logistică şi crearea de 
obiective profesionale 

            

PS 
3.5 

Integrarea competenţelor transversale, a 
competenţelor soft şi a competenţelor sociale / 
emoţionale în programe de formare pentru 
toate tipurile de educaţie 

            

PS 

3.6 

Remodelarea standardelor şi a profesiilor 
specifice şi adaptarea acestora la nevoile şi 
standardele actuale 

            

PS 

3.7 

Crearea unui sistem transfrontalier comun şi a 
unei baze de date privind oportunităţile de 
educaţie şi îmbunătăţire, precum şi o listă a 
furnizorilor de servicii turistice relevante din 
regiunea Dobrich-Constanţa 

            

PS 

3.8 

Extinderea învăţământului în domeniul de limbi 
străine cu includerea altor formări decât 
engleză - spre exemplu germană, franceză şi 
alte limbi. 

            

PS 
3.9 

Extinderea şi modernizarea unităţilor de 
învăţământ legate de formarea practică în 
domeniul turismului. Utilizarea pe o scară mai 
largă a tehnologiilor informaţiei şi 
comunicaţiilor în procesul educaţional. 

            

 

Programul strategic nr. 4: "Cantitate" 

PS 
4.1 

Dezvoltarea parteneriatelor public-private / 
Cooperarea dintre operatorii economici - 
universităţi - şcoli 

            

PS 
4.2. 

Elaborarea programelor de creştere a numărului 
de elevi şi studenţi din instituţiile de 
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nr. Programe / măsuri strategice 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Plan pe termen mediu Plan pe termen lung 

învăţământ prin restructurarea subiectelor 
oferite şi prin combinarea educaţiei formale cu 
abordările practice 

PS 
4.3 

Identificarea şi iniţierea programelor de 
recalificare pentru şomeri şi persoane inactive 
din punct de vedere economic 

            

PS 
4.4 

Participarea la programe şi proiecte de schimb 
de studenţi şi de popularizare a educaţiei în 
domeniul turismului ca o oportunitate de 
dezvoltare profesională şi de carieră în rândul 
tinerilor 

            

PS 
4.5 

Elaborarea unor programe stagiare cu parteneri 
externi prin intermediul cărora întreprinderile 
din industria turismului pot angaja studenţi şi / 
sau elevi pe parcursul lunilor de vară 

            

 

Programul strategic nr. 5: „Dorinţă şi motivare“ 

PS 
5.1 

Campanii educaţionale şi de informare cu 
privire la beneficiile pe care le aduce turismul 
într-o regiune anume 

            

PS 
5.2 

Crearea unui mediu de lucru pozitiv şi motivant 
prin diferite stimulente şi beneficii; 

            

PS 
5.3 

Diversificarea produselor turistice pentru 
prelungirea sezonului activ 

            

 


