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INTRODUCERE 

Turismul cultural și de patrimoniu în Europa este un sector în creștere rapidă, cu contribuții 

semnificative la dezvoltarea socială și economică. În ciuda avantajelor pe care le poate aduce, 

sectorul rămâne subdezvoltat din cauza utilizării greșite a resurselor și a lipsei de personal calificat în 

numeroase regiuni. În același timp, tinerii care nu sunt în învățământ, angajare sau formare (pe scurt: 

NEET-urile) se luptă să găsească un loc de muncă stabil și în mai multe regiuni ale Europei, ceea ce le 

lasă două opțiuni: emigrare sau șomaj. Chiar și la ani după recesiune, șomajul în rândul tinerilor 

rămâne o problemă alarmantă care solicită soluții durabile. PRO-TINERETE își propune să găsească o 

soluție comună la aceste două probleme. Turismul cultural și de patrimoniu are mare nevoie de noi 

angajați și, datorită numeroasei sale domenii, este un sector ideal pentru implicarea tinerilor. 

Sectorul oferă locuri de muncă în spectrul competențelor: de la locuri de muncă înalt calificate până 

la locuri de muncă calificate și „avansate” pentru cei care intră sau reintră pe piața muncii. 

Proiectul își propune să consolideze dezvoltarea regiunilor cu o rată ridicată a șomajului în rândul 

tinerilor prin promovarea utilizării de scheme de învățare bazată pe muncă (WBL) în domeniul 

turismului cultural și de patrimoniu. Prin dezvoltarea modulelor educaționale bazate pe muncă, 

tinerii și-ar putea îmbunătăți abilitățile și competențele într-un timp relativ scurt, oferindu-le mai 

bune oportunități pe piața muncii. PRO-YOUTH își propune să ofere NEET-urilor o pregătire valoroasă 

care le poate spori șansele pe piața muncii, precum și să contribuie la dezvoltarea în continuare a 

domeniului prin crearea de oportunități pentru noi modele de formare și cooperare. Acest lucru ar 

putea spori competitivitatea regiunilor care se confruntă cu șomajul în rândul tinerilor și care nu 

trăiesc încă la potențialul lor în turismul cultural și de patrimoniu. 

Prin PRO-YOUTH, cadrul metodologic va fi testat în patru regiuni în care cele două probleme (rate 

mari ale șomajului în rândul tinerilor și moștenirea culturală bogată care nu este „expusă” întregului 

potențial) sunt: Bulgaria, Croația, Italia și România au fost ales ca țări de proiect. Rezultatul 

intelectual 1 este centrat în analiza status quo-ului turismului cultural și de patrimoniu și a șomajului 

în rândul tinerilor în țările proiectului și dezvoltarea cadrului metodologic pentru modulele de 

învățare bazate pe muncă, care ar putea ajuta la reintegrarea tinerilor șomeri pe piața muncii a 

culturii și sectorul turismului patrimonial. Implicarea NEET-urilor în turismul cultural și patrimonial nu 

numai că ar ajuta la situația lor de angajare, ci le-ar permite să se implice mai bine cu valoarea socială 
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și educativă a patrimoniului cultural și, prin urmare, a regiunii lor. De asemenea, digitalizarea devine 

tot mai relevantă și în acest sector, un domeniu în care perspectivele tinerilor ar putea fi deosebit de 

utile. 

Este important să subliniem că scopul nu este doar creșterea fluxurilor turistice, ci susținerea 

dezvoltării unui turism durabil. Un principiu cheie al proiectului este respectarea și implicarea 

comunităților locale și a valorilor culturale, iar modulele de învățare bazate pe muncă ar trebui 

dezvoltate în conformitate cu acest standard. 

Scopul acestui raport este de a prezenta situația actuală a sectorului turismului cultural și de 

patrimoniu în țările din proiect (Bulgaria, Croația, Italia și România), inclusiv forța, provocările și 

oportunitățile de dezvoltare bazate pe interviuri cu experți. Prin intervievarea profesioniștilor care 

lucrează în domeniu, obiectivul nostru este să obținem informații despre oportunitățile de muncă ale 

NEETs în sectorul turismului cultural și de patrimoniu. Ce abilități ar trebui să dobândească tinerii 

care să-i facă un candidat mai calificat în sectorul turismului cultural și de patrimoniu? În ce structură 

ar putea fi educați tinerii pentru a dobândi aceste abilități? 

Cadrul metodologic proiectat pentru: 

- organizații și furnizori de instruire în sectorul turismului cultural și de patrimoniu 

- organizații care lucrează cu tineri care nu ocupă locuri de muncă, educație sau instruire 

Cadrul metodologic este piatra de temelie a PRO-YOUTH, contribuind la atingerea celor patru 

obiective specifice ale proiectului: 

1. Oferirea de șanse mai bune tinerilor (NEET-urilor) de a fi mai bine instruiți și de a fi mai 

competitivi pe piața locurilor de muncă din turism din regiunea lor 

2. Îmbunătățirea și asigurarea calității în domeniul turismului prin introducerea unor scheme de 

învățare bazate pe muncă, adaptate nevoilor și oportunităților locale 

3. Promovarea unei legături puternice între turism și moștenirea culturală 

4. Consolidarea dezvoltării economice regionale prin creșterea competitivității ca locații în care 

să trăiască, să viziteze, să lucreze și să investească în ele 

În primul rând, raportul va oferi o imagine de ansamblu a șomajului, a pieței muncii și a educației din 

țările examinate (Bulgaria, Croația, Italia și România - denumite și țări ale proiectului), precum și o 
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imagine de ansamblu generală asupra patrimoniului cultural și al patrimoniului din Europa, în forma 

unei analize de status quo 

Deoarece turismul cultural și de patrimoniu se suprapune cu mai multe industrii, analiza status quo 

examinează diferite industrii, precum industriile culturale și creative și turismul în general, pe baza 

cercetărilor disponibile relevante pentru raport. Aceasta este urmată de introducerea metodologiei 

noastre de cercetare, definind sfera cercetării și metodelor realizate de partenerii de proiect. Apoi, 

rezultatele interviurilor vor fi prezentate, atât pe țară, cât și în general, pe baza cărora vor fi 

formulate concluziile și recomandările pentru schemele de învățare bazată pe muncă. Analizele țării 

se concentrează în special pe concluziile interviului, explicații mai detaliate despre sectorul turismului 

cultural și de patrimoniu și al șomajului tinerilor din fiecare țară sunt rezumate în rapoartele de 

status quo specifice fiecărei țări pregătite de fiecare partener al proiectului. 

ANALIZA STATUS QUO  

Introducere 

Întrucât PRO-YOUTH este centrat în combaterea șomajului în rândul tinerilor prin includerea NEET-

urilor în sectorul turismului cultural și de patrimoniu, acest capitol își propune să ofere o scurtă 

privire de ansamblu asupra acestor domenii. După o sinteză a situației șomajului și a educației în 

rândul tinerilor din UE, vor fi discutate constatările recente privind ocuparea forței de muncă în 

sectorul cultural (cu extinderea domeniului de aplicare la industriile culturale și creative și turismul), 

inclusiv competențele necesare în domeniu. În cele din urmă, vor fi prezentate megatendințele 

actuale în turism și o selecție de proiecte deja implementate legate de NEET-uri și patrimoniul 

cultural. 

Educație, șomaj în rândul tinerilor și nepotrivire a competențelor în Europa 

Educația și ocuparea forței de muncă sunt elemente centrale ale Strategiei Europa 2020, cu 75% 

dintre persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani să fie la muncă, scăderea numărului de 

abandonuri scolare și creșterea numărului de absolvenți de învățământ superior. Cel mai nou volum 

al Comisiei Europene a Monitorului pentru Educație și Formare a fost lansat în octombrie 2018, 

oferind recomandări de analiză specifice fiecărei țări în ceea ce privește educația (Comisia 

Europeană, 2018a): 

• În Bulgaria, o problemă crucială este aceea că abilitățile absolvenților de învățământ superior 

nu corespund suficient nevoilor pieței muncii. Mai mult, învățământul superior este foarte 
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fragmentat cu prea multe instituții, de aceea se sugerează fuziuni. În perioada 2012-2017, a 

existat o scădere a studenților în învățământul superior cu 17%, ceea ce poate fi explicat atât 

de factori demografici, cât și de un număr tot mai mare de studenți care aleg să studieze în 

străinătate. Printre prioritățile țării se numără creșterea educației cetățenești și reducerea 

părăsirii timpurii a școlii. În ceea ce privește învățământul profesional, rata de ocupare a 

absolvenților VET rămâne scăzută (59,1%). 

• În Croația, a fost adoptată o reformă curriculară în VET, iar țara are o pondere ridicată a 

studenților VET. În 2018, a fost înființată o rețea națională de centre regionale de 

competențe în VET. Deși nu este în mod obișnuit în țările UE, absolvenții programelor VET din 

Croația își continuă adesea studiile în învățământul superior. În unele domenii, inclusiv 

turismul, mai mult de două treimi din studenți intră în învățământul superior după VET. 

• În Italia, investițiile statului în educație sunt foarte mici, sub media UE. Țara are cea mai mare 

populație NEET din UE, iar trecerea de la educație la muncă este dificilă, chiar și pentru 

persoanele calificate. În 2017, procentul abandonului școlar timpuriu (între 18 și 24 de ani) 

din educație și formare a fost de 14% (Comisia Europeană, 2018a). „La buona scuola” este o 

nouă reformă care vizează îmbunătățirea educației civice și a cetățeniei, precum și învățarea 

bazată pe muncă, punerea în aplicare a acesteia este încă în curs de revizuire. Există un nivel 

scăzut de educație terțiară datorită ratelor ridicate de abandon, durata îndelungată a 

studiilor și taxelor de învățământ ridicate. Rata de ocupare a absolvenților este sub perioada 

anterioară crizei, iar rata ocupării forței de muncă după institutele de învățământ terțiar 

profesional este mai bună decât institutele de învățământ terțiar obișnuit. Educația VET s-a 

extins, iar gradul de angajare al absolvenților crește lent, există și un nou plan de finanțare 

pentru perioada 2018-2020. O problemă principală este nivelul scăzut al competențelor în 

populație și o cerere scăzută de competențe. Recomandarea pentru anul 2018 a Consiliului 

UE pentru Italia este de a spori participarea la învățământul terțiar orientat profesional. 

• România luptă cu o rată ridicată a abandonului școlar timpuriu. Modernizarea învățământului 

școlar a fost o prioritate și a fost introdus un nou curriculum centrat pe studenți, bazat pe 

competențe (denumit CRED - „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”), care 

urmărește îmbunătățirea practicilor didactice, formându-i să adapteze noul curriculum.. 

Lucrurile comune din cele patru țări reprezintă rata scăzută a educației adulților, precum și educația 

civică și cetățenească ca prioritate. 
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Făcând VET (educație profesională și formare profesională), care dobândește o importanță 

suplimentară în apariția unei piețe de muncă orientate către servicii (Cedefop, 2018), o primă alegere 

atractivă a studiilor este, de asemenea, pe agenda UE. În 2015, miniștrii UE au aprobat concluziile 

Riga privind educația și formarea profesională, care formulează cinci domenii prioritare pentru 

perioada 2015-2020, inclusiv promovarea schemelor de învățare bazată pe muncă și care le permit 

absolvenților să dezvolte competențe cheie (cum ar fi competențele digitale și inovația) în afară de 

vocație competențe (Comisia Europeană, 2016a). Dintre țările examinate, majoritatea respondenților 

consideră că imaginea VET este pozitivă: Croația (57%), Italia (80%), România (62%), media UE fiind 

de 68% (nu se găsesc date pentru Bulgaria).1 

Un număr mare de NEET-uri (tineri nici în învățământ, nici în formare profesională, nici în ocuparea 

forței de muncă) reprezintă o problemă majoră în toate țările implicate în PRO-YOUTH, Italia având 

cel mai mare procent de NEET-uri în 2017 (29,5%), iar Bulgaria, Croația și România este la 21,4% 

(Eurostat, 2018). Este esențial de menționat, însă, că NEET-urile formează un grup extrem de 

eterogen, cu lungimea diferită a șomajului (pe termen scurt sau pe termen lung), nivel de 

marginalizare și, de asemenea, categoria include, de asemenea, persoanele cu dizabilități și 

persoanele cu sarcini familiale (Eurofound, 2016). 

În timp ce tinerii se confruntă cu o lipsă de locuri de muncă disponibile, în ciuda acestei supra-ofertă 

de candidați, angajatorii au raportat nemulțumirea față de solicitanți. 27% dintre angajatori au 

declarat că nu au ocupat un post vacant în ultimul an din cauza faptului că nu au găsit un solicitant cu 

abilități potrivite, mulți se plâng de lipsa de abilități soft a tinerilor (Mourshed et al., 2014). Studiul 

OCDE (2017) indică, de asemenea, nepotriviri ale abilităților pe piața muncii. Acesta arată că 

persoanele cu învățământ terțiar au încă cele mai mari șanse pe piața forței de muncă, chiar dacă 

ponderea adulților cu învățământ terțiar a fost aproape dublată în ultimele două decenii în țările 

OCDE. Aceste rate relativ stabile ale ocupării forței de muncă pot fi rezultatul nepotrivirii calificărilor 

și a calificărilor pe piața muncii. 

Noua Agendă pentru competențe pentru Europa (Comisia Europeană, 2016b) abordează coexistența 

alarmantă a ratelor ridicate de șomaj, lipsa forței de muncă calificate și nepotrivirea competențelor, 

o problemă comună în toate statele membre. Comisia subliniază importanța dezvoltării deprinderilor 

transferabile (cum ar fi gândirea creativă, rezolvarea problemelor și munca în echipă), care sunt 

extrem de valoroase de către angajatori, dar deseori uitate în programele de învățământ. Mai mult, 

                                                                 
1 See Cedefop`s full reports on VET in respective countries in 2018: Bulgaria, Croatia, Italy, Romania 

http://www.cedefop.europa.eu/files/4161_en.pdf
https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2018/opinion_survey_VET_Croatia_Cedefop_ReferNet.pdf
https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2018/opinion_survey_VET_Italy_Cedefop_ReferNet.pdf
https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2018/opinion_survey_VET_Romania_Cedefop_ReferNet.pdf
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acesta îndeamnă factorii de decizie să identifice mai bine competențele cele mai necesare pe piețele 

muncii regionale și naționale.  

Previziunile competențelor Cedefop și Eurofunds (2018: 42) din UE sugerează că cea mai mare 

creștere a ocupării forței de muncă este preconizată în sectoarele de servicii în perioada 2016-2030, 

în timp ce „cele mai rapide creșteri sunt proiectate pentru profesioniști legali, sociali, culturali și 

asociați” . De asemenea, este prevăzută o creștere suplimentară a polarizării locurilor de muncă. În 

principal din cauza schimbărilor tehnologice, va exista o scădere a cererii de muncă manuală și cu un 

nivel scăzut de calificare, în timp ce patru din cinci noi locuri de muncă vor fi în ocupații cu înaltă 

calificare. 

Potrivit OCDE (2016), programele de experiență de muncă și cursurile de formare scurtă cu o 

componentă practică puternică pot fi opțiuni bune pentru NEET-uri care nu pot sau nu doresc să se 

întoarcă la școală din cauza experiențelor negative anterioare cu probleme școlare sau sociale sau de 

sănătate. Cursurile pot ajuta NEET-urile oferind o rutină de lucru și pregătire pentru angajare sau 

formare ulterioară. Cu toate acestea, aceste programe ar trebui să vizeze grupurile cele mai 

defavorizate de tineri, deoarece cursurile scurte, în general, nu ajută perspectivele de angajare ale 

candidaților. 

Ocuparea forței de muncă în sectorul patrimoniului cultural 

Anul 2018 a fost desemnat Anul European al Patrimoniului Cultural, iar domeniul continuă să fie pe 

primul loc pe agenda UE. Este considerată „o resursă strategică pentru o Europă durabilă” (Consiliul 

Europei, 2014) care are potențialul de a consolida identitatea europeană, de a atenua provocările 

precum dezangajarea politică și profesională, precum și de a stimula economia.  

Grupul de experți Horizon 2020 privind patrimoniul cultural evidențiază faptul că fosta abordare 

centrată pe costuri a patrimoniului cultural este depășită, sectorul ar trebui privit ca un contribuitor 

la PIB, inovație și bunăstare (Comisia Europeană, 2015). Cele trei obiective ale UE pentru patrimoniul 

cultural sunt legate de economie (patrimoniul cultural ca factor de producție economică), societate 

(integrare, coeziune și participare) și mediu (dezvoltare durabilă). Cele patru acțiuni recomandate 

pentru atingerea acestor obiective sunt: 

• Utilizarea patrimoniului pentru regenerarea orașelor (colectarea a 30 de orașe „cele mai 

bune practici” pentru a construi un model de succes) 

• Susținerea peisajelor culturale 
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• Guvernare incluzivă: implicarea tinerilor în patrimoniul cultural ar duce la un sentiment mai 

puternic de identitate și participare  

• Modele de afaceri inovatoare pentru patrimoniul cultural: multe active istorice se confruntă 

cu o redundanță funcțională care trebuie rezolvată 

În 2016, industriile culturale și creative (CCI) au angajat peste 12 milioane de persoane în UE, care 

reprezintă 7,5% din totalul persoanelor angajate, iar patrimoniul cultural a fost printre cele mai 

dinamice sectoare ale CCI (Institutul austriac pentru cercetarea IMM-urilor, VVA Europa , 2016). Cu 

toate acestea, candidații necalificați care nu dispun de abilitățile necesare și probleme structurale 

mai largi, cum ar fi ocuparea neregulata afectează domeniul. 

Pentru Anul European al Patrimoniului Cultural, au fost formulate zece inițiative pentru a oferi 

rezultate tangibile după încheierea anului, printre care inițiativa nr. 8 se concentrează pe abilitățile 

legate de patrimoniu care vizează identificarea bunelor practici și formularea de recomandări în 

formarea și educația patrimoniului pentru a atrage mai mulți tineri in domeniu. (Se așteptau ca 

recomandările politice ale grupului de experți să fie publicate până la sfârșitul anului 2018, dar încă 

nu sunt disponibile). 

Cercetările privind competențele necesare în sectoarele patrimoniului cultural și turismului de 

patrimoniu sunt rare. Cea mai aprofundată cercetare din ultimii ani cu privire la competențele 

necesare în sectorul patrimoniului este Aptitudini creative și culturale și studiul English Heritage's 

intitulat „ Studiul privind abilitățile de mediu istoric și patrimoniu cultural” (2013). Studiul a examinat 

competențele necesare în sectorul de patrimoniu cultural al Regatului Unit în cele patru sub-sectoare 

ale arheologiei, conservării, instituțiilor de patrimoniu cultural și planificării și altor servicii conexe. 

Mai mult de 1000 de interviuri telefonice au fost realizate cu persoane implicate în sectorul 

patrimoniului cultural, și 22 de interviuri aprofundate și 10 interviuri suplimentare cu organele de 

membru. Rezultatele arată că, în toate subsectoarele, o mare parte dintre intervievați au recunoscut 

că angajații din organizația lor nu au abilități esențiale. 

Au fost identificate lacune de competențe specializate în 4 sub-sectoare ale patrimoniului cultural din 

Marea Britanie, acestea fiind: 

• “Arheologie: muncă de teren (invazivă și non-invazivă), post de analiză a lucrărilor de teren și 

abilități de birou sau de evaluare a mediului. 
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• Conservare: conservare preventivă și intervențională, cunoașterea istoriei producției / creării 

de obiecte, tehnici de conservare și manipulare, abilități de catalogare și înregistrare și tehnici 

de stocare. 

• Instituții de patrimoniu cultural: pentru muzee și galerii: tehnici de conservare și manipulare, 

îngrijirea colecțiilor, gestionarea și interpretarea și gestionarea colecțiilor. Pentru biblioteci și 

arhive: conservare și gestionare digitală, procese de degradare și tehnici de conservare, 

abilități lingvistice (de exemplu, latină / anglo-saxonă etc.) și paleografie. (Siturile istorice nu 

au menționat nici-o nevoie specială de competențe de specialitate). 

• Planificarea și alte servicii conexe: abilități cheie de specialitate includ gestionarea proiectelor 

proiectelor legate de patrimoniu, comunicarea și planificarea activităților de implicare a 

comunității. 

• Abilitățile de muncă considerate ca fiind lipsite de noi recruți au inclus abilități de comunicare 

(11%), abilități de îngrijire a clienților (11%), lucru în echipă (11%), managementul timpului 

(11%), planificare și organizare (6%), conștientizare comercială și amploarea afacerilor (6%) și 

capacitatea de a lucra sub presiune (6%) (Creative & Cultural Skills, English Heritage, 2013: 

6).” 

În ansamblul sectorului, în general, se raportează lipsa competențelor IT și digitale, inclusiv a 

rețelelor de socializare, a managementului site-ului și a design-ului web. Digitalizarea patrimoniului 

cultural a fost o prioritate și în strategia digitală a pieței unice a UE, cu inițiative precum Europeana, 

platforma digitală a UE pentru patrimoniul cultural. 

Un alt proiect de cercetare a examinat relevanța formării în patrimoniu în legătură cu tinerii șomeri. 

În cadrul proiectului HETYA - Formare patrimonială pentru tinerii adulți Erasmus +, a fost realizată o 

analiză comparativă a populației NEET din UE în cele patru țări participante, Bulgaria, Italia, Norvegia 

și Suedia. Studiul (Elamson, Sonne, Rendahl Stenersen, 2016) a analizat absolvenții de învățământ 

superior care nu sunt în prezent în educație sau formare în țările proiectului. Conform concluziilor 

lor, în acest segment al populației NEET, problema principală în găsirea unui loc de muncă nu este 

lipsa calificării, ci lipsa abilităților soft și personale, precum și a unei rețele profesionale. Provocările 

personale, cum ar fi lipsa de încredere în sine și gestionarea stresului și a eșecului pot juca, de 

asemenea, un rol. Cercetarea propune ca, pentru a implica NEET-urile în munca legată de 

patrimoniu, trebuie dezvoltate abilități transversale, cum ar fi întreprinzător, digital și soft. Acest 

lucru este în conformitate cu concluziile Noii agende europene pentru cultură a Comisiei (2018b), 
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care afirmă că sectoarele creative au nevoie de un amestec de competențe digitale, tradiționale, 

transversale și specializate. 

Noua agendă europeană pentru cultură (Comisia Europeană, 2018b) afirmă că ocuparea forței de 

muncă în industriile culturale și creative este un punct important de intrare pe piața muncii, în 

special pentru tineri. În unele țări, inclusiv Bulgaria și România, o proporție mai mare de tineri (cu 

vârste cuprinse între 15 și 29 de ani) sunt angajați în acest sector decât în ansamblul economiei, cu 

toate acestea ocuparea forței de muncă este adesea bazată pe proiecte sau part-time, care poate fi 

problematică. 

Problemele structurale din industriile culturale și creative reprezintă, de asemenea, provocări pentru 

ocuparea forței de muncă și creșterea economică, așa cum a subliniat Manifestul european privind 

susținerea inovării pentru sectoarele culturale și creative (TheArts +, 2018). O problemă presantă 

este lipsa abilităților tehnice și antreprenoriale din cauza lipsei pregătirii și sectorului care nu 

reușește să atragă profesioniști experimentali în IT, cărora li se oferă salarii mai competitive în alte 

sectoare. Ar trebui pus un accent mai mare pe creativitate și abilități digitale deja în fazele timpurii 

ale educației, cu parteneriate mai puternice între CCI și instituțiile de învățământ și formare, precum 

și mai mult schimb între diferite discipline (proiectare, afaceri, tehnologie etc.) (Institutul austriac 

pentru Cercetarea IMM-urilor, VVA Europe, 2016). 

Atunci când treceți domeniul de aplicare către sectorul turistic, cele mai necesare abilități sunt 

raportate la abilități soft, inclusiv limbi, servicii pentru clienți și comunicare, precum și rezolvarea 

problemelor și abilități de management. Un meci de competențe este prezent și aici, majoritatea 

abilităților oamenilor care nu corespund cerințelor angajatorilor (JobsInTourism.eu, n.d.).  

Tendințe în turism 

După ce am examinat nevoile pieței muncii în industriile culturale și creative și în turism, este esențial 

să analizăm tendințele actuale ale turismului, care oferă mai mult context competențelor necesare în 

industrie. 

OCDE (2018) a identificat mai multe megatendințe care transformă turismul până în 2040, inclusiv: 

• Cereri mai mari de vizitatori ca urmare a extinderii clasei de mijloc globale, creșterea puterii 

de cumpărare și un număr mai mare de călători în vârstă, precum și călători experimentați în 

tehnologie 
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• Creșterea durabilă a turismului: abordarea impactului negativ al turismului asupra naturii și 

societății (cum ar fi emisiile de gaze cu efect de seră, consumul nesustenabil, excesul de 

turism, schimbările climatice) 

• Tehnologii de activare: noile tehnologii pot face călătoriile mai accesibile decât oricând, cu 

toate acestea, excesul de digitalizare poate conduce, de asemenea, la o preferință pentru 

alternative „analogice” 

• Mobilitatea de călătorie, fiind dependentă de climatul politic, de calamitățile naturale și de 

pandemii 

Având în vedere aceste megatendințe, recomandările politicii OCDE sunt following: 

• Accesibilitatea și infrastructura ar trebui consolidate pentru a se pregăti pentru creșterea 

cererii în rândul călătorilor în vârstă. Turismul este unul dintre domeniile care vor beneficia 

de o populație îmbătrânită în Europa, deoarece cheltuielile pentru activități de agrement 

sunt mai mari în această grupă de vârstă. De asemenea, ar trebui să se acorde prioritate 

pregătirii pentru călătorii cu diferite niveluri de fluiditate digitală. 

• Strategiile de marketing turistic ar trebui regândite, se va pune mai mult accent pe 

campaniile digitale și promovarea pe social media 

• Pentru o creștere durabilă a turismului este necesară o integrare mai strânsă a mai multor 

politici: ocuparea forței de muncă de calitate, dezvoltarea competențelor, antreprenoriatul și 

inovarea și dezvoltarea regională sunt câteva domenii menționate pentru realizarea 

sustenabilității. 

• Industria și comunitățile locale ar trebui să lucreze în strânsă cooperare pentru gestionarea 

supra-turismului, care ar putea include prețuri dinamice și combate sezonul și să reflecte 

asupra costurilor reale ale turismului 

• Transformarea IMM-urilor în economia digitală 

• Cooperarea internațională legată de securitatea și protecția datelor 

• O cooperare mai strânsă între turism și transport, asigurând ca nevoile comunităților locale și 

ale turiștilor să fie reprezentate atunci când vine vorba de planificarea infrastructurii și de 

transport 

• Utilizarea de noi tehnologii pentru procesarea vizelor și transfrontaliere pentru a îmbunătăți 

eficiența și a îmbunătăți experiența de călătorie 
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Experiența este un cuvânt cheie în turism. Când călătorim, căutăm experiențe. Termenul „economie 

de experiență” a fost creat pentru prima dată în 1998, descriind noul tip de economie în care 

memoria, experiența și autenticitatea devin elementele vitale ale unui produs sau serviciu (Pine & 

Gilmore, 1998). Expresia este deosebit de relevantă pentru piața turistică de astăzi, unde călătorii 

aleg să rezerve Airbnbs pentru a experimenta viața ca un local și să caute activități în care să se poată 

cufunda în cultura locală. De exemplu, în 2018, o clasă de gătit toscană în Italia a fost clasat drept 

Nr.1. experiență de călătorie pe Tripadvisor (sursa). Lista de top a experiențelor a fost compilată 

folosind algoritmi care au luat în considerare recenziile și popularitatea activității. Alte experiențe 

care au ajuns în top 10 includ un tur de 4 ore cu bicicleta la Berlin, urcarea pe Sidney Harbour Bridge 

și participarea la o sărbătoare maori din Noua Zeelandă. Prin urmare, colectarea de date precise 

despre dorințele și interesele turiștilor câștigă mai multă importanță pentru a oferi experiențe 

personalizate (CNBC, 2018). 

Concluzie 

Pentru ca tinerii șomeri să intre sau să reintre pe piața muncii în general, dezvoltarea deprinderilor 

soft și a transferurilor este foarte necesară (Mourshed et al., 2014). În ceea ce privește nevoile de 

angajare și de calificare în patrimoniul cultural, cercetările efectuate recent asupra nevoilor de 

angajare și de calificare atrag atenția și asupra lipsei de forță de muncă calificată. Aceste studii 

confirmă faptul că abilitățile soft, cum ar fi abilitățile de comunicare sau organizaționale sunt cruciale 

și pentru intrarea în sectorul patrimoniului cultural. Mai mult, sectorul are, de asemenea, nevoie 

disperată de profesioniști cu abilități specifice, cum ar fi IT, abilități digitale și antreprenoriale. Cu 

toate acestea, profesioniștii care dețin aceste abilități aleg cel mai adesea alte industrii datorită 

salariilor mai competitive și șanselor profesionale mai atractive.  

Proiecte / organizații legate de NEET-uri și patrimoniul cultural din Europa 

HETYA - Training de patrimoniu pentru adulți tineri 

„HETYA - Formare de patrimoniu pentru tineri adulți” este un proiect Erasmus + care are ca scop 

îmbunătățirea integrării în ocuparea forței de muncă a NEET-urilor prin formarea în patrimoniul 

cultural. Scopul proiectului a fost conectarea NEET-urilor la piața muncii prin dezvoltarea de 

competențe specifice cu sprijinul muzeelor. Participanții NEET din cele patru țări ale proiectului au 

fost implicați în activități la muzee din Italia, Bulgaria și Suedia și la Universitatea din sud-estul 

Norvegiei. La aceste instituții, participanții au luat parte la diferite programe de instruire. În Italia, li s-

a oferit șansa de a-și dezvolta propriile proiecte în domenii precum comunicare și promovare, 
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organizare de evenimente și activități de educație. În Norvegia, ei au fost implicați în dezvoltarea 

unei aplicații mobile care să fie folosite de muzeele vizate NEET-urilor. Metoda ELD (Experiență - 

Învățare - Descriere) a fost utilizată este un proces utilizat pentru identificarea abilităților, talentelor 

și trăsăturilor personale prin experiențe de viață reală (Torleone, Galeotti, 2018). 

YouInHerit (INTERREG)2 

Scopul YouInHerit este de a implica tinerii în valorificarea și renașterea meseriilor și meșteșugurilor 

tradiționale pentru a crește atracția și concurența regiunilor urbane. Partenerul principal este 

municipalitatea Budafok-Tétény din Ungaria, cooperând cu parteneri din Slovenia, Croația, Italia și 

Polonia. Obiectivele specifice ale proiectului includ promovarea activităților educaționale, sprijinirea 

demararii și încurajarea implicării cetățenilor. 

Compagnons du Devoir et du Tour de France3 este o organizație care oferă cursuri profesionale 

pentru tineri în meserii manuale în domeniile construcției, gastronomiei, metalurgiei, etc. Au primit 

un premiu pentru Excelența VET 2018 în legătură cu Anul European al Patrimoniului Cultural.  

SIQA4 

SIQA (Asociația de inițiative educaționale din Georgia) este un ONG din Georgia a cărui misiune 

include, printre altele, instruiri pentru profesori, tabere pentru tineri, seminarii pentru învățarea de-a 

lungul vieții. Organizația oferă oportunități de muncă și formare pentru tineri în patrimoniul cultural 

și organizează, de asemenea, schimburi și tabere. 

Kultur und Arbeit5 

Kultur und Arbeit (Cultura și Munca) oferă cercetări de piață în economia culturală și turism și sprijină 

dezvoltarea start-up-urilor în domeniu. Asociația este activă și în calificarea persoanelor implicate în 

sectorul cultural. În prezent, organizația este partenerul principal al Heritage-Pro „Instruire 

interdisciplinară pentru profesioniștii diferitelor discipline pentru gestionarea durabilă și conservarea 

patrimoniului cultural”, un proiect Erasmus + care are ca scop creșterea competențelor 

interdisciplinare ale lucrătorilor culturali din Europa. 

 

                                                                 
2YouInHerit website 
3Compagnons du Devoir et du Tour de France 
4SIQA homepage 
5Kultur und Arbeit introduction (English) 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/YouInHerit.html
https://www.compagnons-du-devoir.com/
http://siqaorg-en.blogspot.com/
http://kultur-und-arbeit.de/english
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Acta Vista6 

Acta Vista este o organizație cu sediul în Marsilia, care ajută persoanele marginalizate să obțină 

calificări profesionale legate de moștenirea culturală, cum ar fi restaurarea. 

 

METODOLOGIE 

Scopul cercetării este de a explora următoarele trei întrebări de cercetare legate de perfecționarea și 

angajarea NEET-urilor în sectorul turismului cultural și de patrimoniu: 

– Ce materiale sunt utile pentru multiplicatori care instruiesc angajații din industria turismului 

cultural și de patrimoniu? 

– Ce instrumente sunt necesare pentru a oferi instruire la locul de muncă tinerilor necalificați 

pentru a-i reintegra pe piața locurilor de muncă din turism, unde ajung adesea ca muncitori 

necalificați? Cum să ne asigurăm că vor fi mai bine calificați și mai bine plătiți pe termen 

lung? 

– Care sunt abilitățile cele mai relevante și cum pot fi pregătiți în mod eficient angajații din 

turism pentru activitățile lor zilnice? 

Pentru a înțelege problemele cu care se confruntă fiecare regiune aleasă, interviurile semi-

structurate au fost alese ca metodă de cercetare. Ghidul interviului (Anexa 2) a cuprins toate 

întrebările necesare, lăsând spațiu pentru întrebări suplimentare care ar putea veni pe baza direcției 

conversației. Acest lucru a asigurat flexibilitatea de a explora alte subiecte ale cercetării care ar putea 

fi relevante pentru conceperea cadrului metodologic. (Vezi lista organizațiilor intervievate din Anexa 

3) 

Scopul interviurilor a fost de a examina sectorul turismului cultural și de patrimoniu, educația și 

situația tinerilor de pe piața muncii prin cât mai multe aspecte posibile pentru a obține o viziune 

holistică. Oamenii care lucrează în domeniu, precum și cei care lucrează cu NEET-uri pot fi considerați 

experți în temă cu cele mai cuprinzătoare idei, deci alegerea firească pentru intervievați. Fiecare 

partener a trasat instituțiile relevante din toate grupurile de părți interesate, apoi au efectuat 

interviuri cu cel puțin un reprezentant cheie al fiecărui grup interesat, care au fost următoarele: 

                                                                 
6Acta Vista homepage 

http://www.actavista.fr/
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a. Organizațiile angajatorilor, cum ar fi camerele, asociațiile care se concentrează pe 

patrimoniul și turismul cultural 

b. Furnizorii de instruire  

c. Autoritățile locale / regionale, instituțiile de stat și private, ONG-urile care 

gestionează patrimoniul, siturile istorice, culturale 

d. Instituții / organizații / actori ai societății civile care lucrează cu NEETs  

e. Actori relevanți ai societății civile care se concentrează pe moștenirea culturală 

Interviurile vizeaza: 

o Obținerea unei imagini mai apropiate a sectorului turismului cultural și de patrimoniu 

de la cei care lucrează în el în aceste regiuni 

o Definirea domeniului geografic și tematic al proiectului 

În total, 34 de interviuri calitative au fost realizate în Bulgaria, Croația, Italia și România de către 

partenerii proiectului din țările respective. Au fost realizate 23 de interviuri cu părțile interesate din 

sector și 11 NEET-uri. 

În ceea ce privește distribuirea diferitelor grupuri de părți interesate, reprezentanți ai 9 organizații 

patronale, 6 furnizori de instruire, 7 din categoria „autorități locale / regionale, instituții de stat și 

private, ONG-uri care gestionează patrimoniul, site-urile istorice, culturale” și o instituție care 

lucrează cu NEETs  au fost intervievate. În plus, fiecare partener a realizat interviuri cu NEET-urile din 

regiune pentru a înțelege mai bine fondul lor, experiențele pieței muncii și provocările cu care se 

confruntă. 

Cercetarea are și limitări. După efectuarea interviurilor calitative cu un eșantion relativ mic, 

rezultatele nu sunt reprezentative și nu pot fi generalizate. Datorită perioadei limitate de timp și 

disponibilității părților interesate relevante, nu toate grupurile de părți interesate au fost intervievate 

în toate țările: nu au fost intervievați reprezentanți din categoria instituțiilor sau actori ai activității 

civile care lucrează cu NEET-uri din Bulgaria, Croația și România. Cu toate acestea, furnizorii de 

instruire au fost intervievati în toate aceste țări, care, datorită domeniului de activitate similar, a fost 

suficient pentru a strânge informațiile necesare. Toate interviurile au fost transcrise în limba 

interviului, precum și în engleză și au fost împărtășite cu toți partenerii. 

Situația sectorului turismului cultural și de patrimoniu din fiecare țară a fost rezumată folosind 

analiza SWOT, concentrându-se asupra domeniului regional ales în țară. Analiza SWOT este un cadru 



PRO-YOUTH INTELLECTUAL OUTPUT 1 
Cadrul metodologic 

 

17 

 

 

conceput pentru a oferi o imagine de ansamblu a punctelor forte, punctelor slabe, oportunități și 

amenințări ale unei anumite organizații sau industrii. După analiza fiecărei țări, a fost pregătită o 

analiză SWOT comună pentru toate cele patru regiuni, care ilustrează elementele comune. Pe lângă 

interviuri, partenerii din Bulgaria, Croația, Italia și România au realizat un raport privind sectorul 

turismului și șomajul tinerilor din țările respective. 

În aceste rapoarte, aceștia au prezentat o analiză status quo cu privire la turismul cultural și de 

patrimoniu și piața muncii, având în vedere următorii factori: 

a. Puncte forte 

b. Potențial de dezvoltare 

c. Provocări 

d. Digitalizare 

e. Ponderea pe piața muncii 

f. Opțiunile de calificare existente și abilitățile furnizate (inclusiv educație generală, 

formare profesională sau instruiri pe termen scurt - vă rugăm să specificați durata, 

grupul țintă, costurile și gradele oferite) 

g. Nevoile pieței muncii 

TURISM CULTURAL ȘI DE PATRIMONIU ÎN ȚĂRILE PROIECTULUI 

Acest capitol oferă o scurtă privire de ansamblu asupra sectorului turismului cultural și de 

patrimoniu, incluzând o analiză SWOT (punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările) 

a sectorului turismului cultural și de patrimoniu din regiune ales ca obiect de activitate al cercetării. O 

descriere mai detaliată a industriei turismului și a șomajului în rândul tinerilor este explicată în 

fiecare raport de țară, pregătit de partenerii proiectului. 

Bulgaria 

Domeniul regional: Bulgaria continentală 

Domeniul tematic: patrimoniul cultural imaterial 

Turismul este o forță motrice a economiei bulgare: datorită geografiei sale, țara este ideală atât 

pentru vacanțele de vară, cât și pentru iarnă, fără să mai vorbim de bogata moștenire culturală de 

rădăcini bizantine, romane și otomane. 
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Salariile mici și statutul social scăzut sunt principalele motive pentru care sectorul turismului se 

confruntă cu o penurie de forță de muncă în Bulgaria. De asemenea, țara se confruntă cu o rată de 

emigrare ridicată, în special persoanele cu înaltă calificare care părăsesc țara. Conform 

vicepreședintelui Camerei de Turism din Bulgaria, turismul cultural este cel mai promițător tip de 

turism specializat cu cel mai mare potențial de dezvoltare în Bulgaria, cu toate acestea, adaugă el că 

este necesară o mai mare cooperare sectorială.” 

Bulgaria continentală a fost aleasă ca obiectiv al proiectului, deoarece Bulgaria este o țară relativ 

mică, șomajul tinerilor este ridicat în întreaga regiune și, în ciuda istoriei sale bogate, iar potențialul 

turismului rămâne de ignorat mai mult (cu excepția capitalei, Sofia ) decât în destinații mai populare, 

cum ar fi zona Mării Negre. 

Analiza SWOT a turismului cultural și de patrimoniu din Bulgaria continentală 

 

Croatia 

Domeniul regional: Croația continentală 

Domeniul tematic: patrimoniul cultural imaterial 

Croația atrage în primul rând vizitatorii cu plajele sale de pe parcurile Adriatice și naturale din jurul 

coastei, în timp ce Croația continentală primește mult mai puțin atenție. Spre deosebire de turismul 

de soare și de mare al coastei, interiorul Croației este vizitat în principal pentru patrimoniul său 

cultural. Una dintre cele mai mari amenințări ale regiunii continentale este emigrarea, în principal 

spre Zagreb sau către zonele de coastă, ceea ce face dificilă găsirea de angajați calificați în turism. În 
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plus, salariile sunt, de obicei, sub media croată în turism, care, pe lângă sezonul ridicat, îi 

descurajează pe cei care caută locuri de muncă să intre în industrie. 

Croația continentală a fost aleasă ca obiectiv regional al proiectului, deoarece această zonă este mai 

mult ignorată de turiști, în ciuda moștenirii sale culturale, ceea ce îi permite, de asemenea, să fie o 

destinație pe tot parcursul anului, deoarece acest tip de turism nu depinde de anotimpuri ca turismul 

pe mare. Punctul tematic este patrimoniul cultural imaterial, incluzând tradiții legate de arte, practici 

sociale și meserii tradiționale. 

În general, calitatea serviciilor turistice croate are deseori nevoie de îmbunătățiri și de a face față 

tendințelor internaționale. Aceasta include și necesitatea unei mai bune segmentări și diferențieri 

între servicii și produse din turism. 

Analiza SWOT a turismului cultural și de patrimoniu în Croația continentală 
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Italia 

Domeniul regional: Lombardia (orașe și zone rurale din jurul Mantua) 

Domeniul tematic: enogastronomie 

Italia a fost mult timp în top 10 al clasamentului ca una dintre cele mai vizitate destinații turistice 

(Organizația Mondială a Turismului, 2019), iar turismul este una dintre principalele forțe motrice ale 

economiei în Lombardia. În 2016, Mantua a fost selectată drept prima capitală a culturii din Italia, 

care a sporit și mai mult interesul pentru oraș, cu toate acestea regiunea imediată din jurul orașului 

este ignorată în mare parte de fluxurile turistice, în ciuda faptului că are un patrimoniu cultural 

bogat. 

Orașele mici delocate din afara Mantua au tradiții culinare abundente și o serie de festivaluri sunt 

organizate în jurul mâncărurilor tipice. Prin concentrarea pe tradițiile culinare și pe o mai bună 

valorificare a patrimoniului cultural din aceste orașe, aceste orașe ar putea atrage mai mulți 

vizitatori. 

 Analiza SWOT a turismului cultural și de patrimoniu din Lombardia 
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Romania 

Domeniul regional: județul Călărași 

Domeniul tematic: aspecte legale ale activității în industria turismului 

Județul Călărași se află între București și Marea Neagră, în sud-estul României, la granița cu Bulgaria. 

Prezența râurilor și a insulelor din județ creează un peisaj pitoresc unic, care totuși nu rămâne atât de 

exploatat pe cât ar putea fi. La fel ca în Bulgaria și Croația, sezonalitatea angajării și salariile mici sunt 

factorii negativi din turism. Mai mult decât atât, practicile de muncă netransparentă sunt prezente, 

din păcate, și fac ca tinerii candidați fără experiență să fie deosebit de vulnerabili. 

Cu toate acestea, subliniat într-un interviu cu un consultant la Camera de Comerț, Industrie și 

Agricultură Călărași, regiunea are nevoie de mai mulți angajați în turism: „În industria turistică este 

nevoie de angajați. Aproape toate hotelurile, restaurantele și pub-urile pe care le cunosc au nevoie 

de angajați. Cred că este nevoie de oameni cu mai multe cunoștințe despre cultură și oameni care să 

ne poată promova orașul și cred că sunt mulți dintre aceștia care se întorc în oraș și caută un loc de 

muncă. Iar orașul poate beneficia de acești oameni care au lucrat în orașe mai mari, cum ar fi 

capitala.”   

Județul Călărași a fost selectat ca obiectiv al proiectului datorită locației sale, potențialului mare de a 

atrage mai mulți turiști și pentru că partenerul de proiect Asociația pentru Educație și Dezvoltare 

Durabilă are ani de experiență în dezvoltarea modulelor educaționale de învățare pe tot parcursul 

vieții și ajutând reintegrarea tinerilor la piața muncii. 

 Analiza SWOT a turismului cultural și de patrimoniu din Călărași, România 
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OCUPAREA ÎN SECTORUL TURISMULUI CULTURAL ȘI AL PATRIMONIULUI  

În toate țările din proiect, s-a subliniat faptul că educația în turism și ospitalitate, inclusiv la nivel 

secundar și terțiar, nu oferă cunoștințele și abilitățile necesare studenților, principalele obstacole 

fiind curriculele depășite și lipsa de cooperare cu industria. Pe partea pozitivă, cei mai mulți 

intervievați au exprimat că sectorul are foarte mare nevoie de noi angajați și are un potențial mare în 

dezvoltarea serviciilor sale și în valorificarea siturilor culturale și de patrimoniu. 

Analiza SWOT a turismului cultural și de patrimoniu în BG, HR, IT, RO 

Dezechilibrele de competențe în industria turismului 

Interviurile au confirmat afirmația inițială a proiectului că, în ciuda localităților diferite, sectorul 

turismului cultural și de patrimoniu din teritoriile examinate se confruntă în general cu aceeași 

provocare: lipsa angajaților calificați. Respondenții din toate cele patru țări au avut, de asemenea, un 

consens asupra principalelor abilități pe care le-au găsit dispărute la tineri. 

Lipsa abilităților soft, în special a abilităților de comunicare, interpersonale și de cooperare au fost cel 

mai mult accentuate în timpul conversațiilor. În interviuri au apărut frecvent abilități antreprenoriale, 

de management și marketing, precum și abilități tehnice. Pe lângă aceste abilități, mai mulți 

respondenți au subliniat nevoia de cunoștințe sau pasiune despre cultură și zonă pentru o carieră de 



PRO-YOUTH INTELLECTUAL OUTPUT 1 
Cadrul metodologic 

 

23 

 

 

succes în industria turismului. Acestea sunt, de asemenea, abilități transversale și pot fi aplicate cu 

ușurință în alte domenii de muncă și sectoare, lărgind astfel posibilitățile pentru NEET-uri de a găsi un 

loc de muncă.  

 

 

 

 

 

 

 

Aptitudini necesare menționate în timpul interviurilor 

Mai mulți intervievați au menționat că cauza principală a nepotrivirii competențelor este instituțiile 

de învățământ și alți furnizori de instruire care lucrează cu programe de învățământ depășite și nu 

cooperează cu companii care lucrează în domeniu. 

„Majoritatea școlilor oferă educație pentru locuri de muncă care nu mai este necesară, iar unele 

dintre locuri de muncă nu mai sunt în sectorul real. Văd discrepanțe în lipsa de comunicare, în 

cunoașterea limbilor străine, în abilitățile de a avea grijă indiferent de profesie, incapacitatea de a 

privi imaginea mai largă și concentrarea doar asupra „părții mele de muncă ".”–Elizabeta Milanović 

Glavica, Specialist în managementul destinației, Consiliul Turistic din Podravina Centrală (Croatia) 

Provocări în planificarea carierei 

Pe lângă faptul că nu au anumite abilități esențiale pentru acest loc de muncă, planificarea carierei 

slabe sau neclare se dovedește a fi obstacole. 

„Uneori tinerii șomeri nu știu ce să caute și, prin urmare, cum să se poziționeze în lumea muncii. 

Tinerii solicită oferte de muncă la întâmplare, fără planificare, fără o analiză a experienței și 

abilităților lor. Pentru a rezolva această problemă, ar trebui făcute mari schimbări în școli, de la 

primele alegeri: crearea unui echilibru de competențe și o „planificare a carierei” prin evaluarea 
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abilităților persoanei și verificarea cerințelor pieței muncii.“ - Sabrina Busato, Președinte al Federației 

Europene itinerarii istorice culturale și turistice (Italy) 

„Șomajul în rândul tinerilor ar putea fi mult mai scăzut dacă s-a pus mai mult și mai devreme accent 

pe consiliere profesională. Acești tineri nu știu să își aleagă locul de muncă și nu știu ce vor să facă în 

viață, astfel încât sărăcească familia cu cheltuieli financiare pentru educație, apoi se găsesc în situația 

de a fi șomeri.” –Vali Bogdan, Șef de formare profesională, Centrul regional de formare profesională 

a adulților Călărași (Romania) 

Așa cum ilustrează cele două citate, luarea unei decizii în cunoștință de cauză despre ce carieră să 

aleagă care să se potrivească intereselor și abilităților tinerilor lipsește și ar trebui să fie mai bine 

gestionată atât la nivel individual, atât de către tineri, cât și de sistemul de învățământ, pe niveluri 

secundare și terțiare. 

Îmbunătățirea cooperării sectoriale 

Din interviuri a devenit clar că cooperarea dintre diverșii actori din sectorul turistic, precum și 

furnizorii de instruire ar putea fi mai dezvoltată în toate țările din proiect. De exemplu, 

vicepreședintele Camerei Turismului Bulgar a subliniat că depășirea lipsei de cooperare între sistemul 

de educație și formare și companiile de turism este în prezent pe agenda lor. Unirea forțelor ar putea 

duce la o mai bună promovare a serviciilor și produselor turistice și, în cazul implicării furnizorilor de 

instruire, la o mai bună educație a viitorilor angajați. Astfel, o componentă adăugată a proiectului ar 

putea fi crearea unui model după perioada pilot a modulelor educaționale, care ar putea oferi soluții 

practice cu privire la modul în care părțile interesate din industria turismului ar putea coopera mai 

bine între ele prin educația și formarea tinerilor. prin programe de mentorat comune. 

NEETs pe piața muncii 

Majoritatea respondenților NEETs aveau vârsta de douăzeci de ani, cei mai tineri având 19 ani și cei 

mai în vârstă de 28 de ani, cu diferite niveluri de calificare. Printre cei 11 respondenți, 2 nu au 

terminat liceul, 4 au diplomă de liceu, 3 au diplomă de licență și 2 au diplomă de master. Când au 

întrebat dacă vreunul dintre locurile lor de muncă anterioare și-a potrivit calificările, doar un 

respondent italian a răspuns că da. Pentru cinci intervievați, întrebarea nu a fost aplicabilă, deoarece 

trei dintre ei nu au funcționat niciodată și doi nu aveau calificări. Restul de cinci NEETs au declarat că 

jobul sau joburile lor anterioare nu s-au potrivit niciodată cu calificările. 
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Majoritatea respondenților NEET aveau vârsta de douăzeci de ani, cei mai tineri având 19 ani și cei 

mai în vârstă de 28 de ani, cu diferite niveluri de calificare. Printre cei 11 respondenți, 2 nu au 

terminat liceul, 4 au diplomă de liceu, 3 au diplomă de licență și 2 au diplomă de master. Când au 

întrebat dacă vreunul dintre locurile lor de muncă anterioare și-a potrivit calificările, doar un 

respondent italian a răspuns că da. Pentru cinci intervievați, întrebarea nu a fost aplicabilă, deoarece 

trei dintre ei nu au funcționat niciodată și doi nu aveau calificări. Restul de cinci NEET-uri au declarat 

că jobul sau joburile lor anterioare nu s-au potrivit niciodată cu calificările. 

Răspunsul la rezolvarea șomajului în rândul tinerilor în conformitate cu furnizorii de formare 

intervievați este atât responsabilitatea instituțiilor de învățământ, cât și a tinerilor înșiși. Așa cum a 

explicat Aldo Riggi, directorul general al Prompimpresa, furnizor italian de formare profesională și 

partener al proiectului PRO-YOUTH, ajutorarea tinerilor în dezvoltarea carierelor lor individuale este 

esențială în combaterea șomajului în rândul tinerilor. Alți intervievați de la furnizorii de instruire au 

subliniat, de asemenea, necesitatea unei mai bune cooperări cu angajatorii pentru a fi la curent cu 

evoluțiile industriei, necesitatea consilierii în carieră la nivel secundar și terțiar. 

RECOMANDĂRI PENTRU MODULURI WBL 

Componentele modulului 

Pe baza rezultatelor interviurilor, se recomandă dezvoltarea a trei module, care să permită NEETs să 

dobândească noi abilități și competențe și să ușureze trecerea lor pe piața muncii. 

1. Dezvoltați-vă propriul proiect cultural! - combinarea învățării bazate pe muncă și pe proiecte, 

pentru a îmbunătăți NEETs 

2. Sfaturi și consiliere în carieră 

3. Consiliere juridică - cunoaște-ți drepturile ca angajat 

Recomandările sunt în conformitate cu recomandările UE privind patrimoniul cultural, menționate în 

capitolul anterior, în special cu aspectul guvernanței incluzive: tinerii angajați în patrimoniul cultural 

ar putea dezvolta un sentiment mai puternic de identitate și participare. Acest lucru ar putea crește, 

de asemenea, respectul de sine pentru a se integra din nou pe piața muncii. 

Prin dezvoltarea programului WBL educațional, trebuie acordată atenție ca aceste trei valori de bază 

ale turismului cultural și de patrimoniu să fie încorporate în fiecare modul: 



PRO-YOUTH INTELLECTUAL OUTPUT 1 
Cadrul metodologic 

 

26 

 

 

1. Conținutul pe care se bazează o ofertă de turism cultural trebuie interpretat corect, pe baza 

unor fapte 

2. Dezvoltarea schemelor de învățare ar trebui să fie în concordanță cu dezvoltarea durabilă 

3. Proiectul / serviciile dezvoltate trebuie să beneficieze nu numai turiștii, ci și comunitatea 

locală 

1. Dezvoltați-vă propriul proiect cultural! - combinarea învățării bazate pe muncă și pe proiecte, 

pentru a îmbunătăți NEETs 

Modulul principal al cadrului metodologic ar oferi o posibilitate pentru studenți de a-și folosi 

creativitatea și abilitățile de rezolvare a problemelor pentru a dezvolta un proiect cultural pe cont 

propriu, bazat pe resursele regiunii care ar implica atât comunitatea locală, cât și vizitatorii.  

Potrivit European Training Foundation (2018), învățarea bazată pe muncă poate stimula motivația 

celor aflați în șomaj de lungă durată, poate crește șansele de a obține un loc de muncă, precum și 

poate îmbunătăți dezvoltarea de noi abilități profesionale relevante pentru profesie. De asemenea, 

poate ajuta la dezvoltarea abilităților generale și a obiceiurilor de muncă, cum ar fi abilitățile de 

gestionare a timpului, lucrul în echipă și asumarea responsabilității. Învățarea bazată pe muncă poate 

fi o oportunitate unică pentru persoanele defavorizate și solicitanții de locuri de muncă de a accesa 

oportunități de muncă pe care altfel nu le-ar putea. În timp ce învață la fața locului, studenții sunt 

expuși imediat profesiei și sectorului, înțeleg mai bine acest lucru și astfel vor putea face alegeri de 

carieră mai informate.  

Învățarea bazată pe proiecte este foarte asemănătoare cu învățarea bazată pe muncă, în sensul că 

elevii pot aplica imediat ceea ce învață într-o experiență reală, cu toate că intervalul de timp este 

stabilit pentru perioada proiectului. Prin învățarea bazată pe proiect, participanții pot afla mai multe 

despre conținutul specific și pot dezvolta abilități de gândire critică, creativitate și comunicare 

(PBLWorks.org). 

O piatră de temelie a cadrului metodologic ar fi integrarea învățării bazate pe muncă și a învățării 

bazate pe proiecte:  

- Cunoștințe NEETs cu sectorul turismului cultural și patrimonial 

- Permiteți-le să îmbunătățească mai multe abilități cheie pe parcursul unei experiențe de 

lucru și de învățare pe termen scurt 

- Faceți-le mai angajabile prin experiența acumulată 
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- Facilitarea conexiunilor între actorii din turismul cultural și de patrimoniu, precum și furnizorii 

de instruire 

Acest modul ar trebui: 

- să permită NEET-urilor să își dezvolte și să-și îmbunătățească competențele și abilitățile în 

mai multe domenii importante pentru turismul cultural și de patrimoniu într-un timp relativ 

scurt 

- cunoașterea NEET-urilor cu profesii, organizații și viața de zi cu zi care lucrează în sectorul 

turismului cultural și de patrimoniu 

- câștiga experiență de muncă și contacte noi care le-ar putea ajuta în viitor să aplice cu succes 

pentru un nou loc de muncă. 

Majoritatea abilităților de care angajatorii au nevoie în sector nu sunt competențe sau abilități 

specializate care sunt legate de o sarcină specifică. Un alt element important este că cele mai 

accentuate abilități ar putea fi dezvoltate prin lucrul cu alte persoane (abilități de comunicare, lucrul 

în echipă etc.), atât alți colaboratori, cât și clienților sau clienților. De asemenea, este esențial ca 

studenții să poată îmbunătăți aceste abilități într-un timp relativ scurt, nu numai pentru a-i ajuta să 

reintre pe piața muncii cât mai repede, dar pentru a arăta că chiar și într-un timp relativ scurt pot 

colecta experiențe valoroase și îmbunătățirea unor competențe. Când au întrebat despre slăbiciunile 

lor, mai mulți NEET-uri intervievați au menționat anxietatea cu privire la lipsa de experiență sau 

probleme de autoestimare, care este, de asemenea, o dimensiune semnificativă a problemei. 

Beneficiile învățării prin munca bazată pe proiecte au fost reținute și de un intervievat care lucrează 

ca ghid turistic în sector. Așa cum a explicat Iva Silla (ghid turistic și proprietar al Kazivacica, Croația): 

„Modul esențial de educare pentru turismul cultural este prin voluntariat: la festivaluri, conferințe ... 

care permite învățarea într-o perioadă scurtă, într-un mediu intens.” 

Idei posibile de proiect (care trebuie specificate de mentori și NEET-uri participante): 

1) Festival tematic oraș / regional 

Aptitudini și competențe: management de proiect, comunicare, organizare de evenimente, abilități 

antreprenoriale, lucru în echipă, interacțiune cu vizitatorii 

Prin organizarea unui festival local, participanții au putut afla despre o mare varietate de aspecte ale 

turismului cultural și de patrimoniu și s-ar putea încerca în diferite roluri și activități în timp ce 
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implementează proiectul. Un festival este, de asemenea, o modalitate excelentă de a stimula 

promovarea regiunii și de a ajuta localnicii și vizitatorii să descopere moștenirea culturală din jurul 

lor. Participanții ar trebui să implice actori locali relevanți (în funcție de tema festivalului), cum ar fi 

muzee, spații culturale, restaurante,etc. 

2) Tururi ghidate tematice 

Aptitudini și competențe: comunicare, povestire, vorbire în fața și interacțiunea cu vizitatorii, 

cunoștințe despre regiune, interpretare a patrimoniului, lucru în echipă, limbi străine, abilități de 

prezentare 

Tururile de mers au devenit din ce în ce mai populare în Europa, oferind vizitatorilor învățarea mai 

mult despre cultura locală cu un ghid cu cunoștințe de specialitate despre moștenirea și istoria 

locației. În zonele mai puțin cunoscute, există un potențial mare de a dezvolta astfel de tururi care ar 

putea ajuta localnicii să regândească obiectivele de patrimoniu din zonă și să le promoveze 

vizitatorilor. Tururile ar putea fi organizate în jurul unui anumit subiect în istorie, cultură, artă, 

enogastronomie sau moștenire naturală, pe baza resurselor regiunii și a interesului participanților. 

Orientarea Interpret Europe, Asociația Europeană pentru Patrimoniu subliniază că interpretarea 

patrimoniului este mai complexă decât simpla descriere a patrimoniului prin rezumarea faptelor. 

„Interpretarea nu este informație. Nu umple vizitatorii cu fapte - ci este conceput pentru a-i ajuta să 

înțeleagă ceea ce s-au numit „adevăruri ascunse”. Obiectivele interpretării pot fi rezumate ca să se 

raporteze (la vizitatori), să dezvăluie (o nouă înțelegere) și să provoace (gândire și anchetă) (Interpret 

Europe, 2016: 4).”  

3) Harta orașului / vânătorii comorilor regionale  

Aptitudini și competențe: lucru în echipă, abilități antreprenoriale, limbi străine, comunicare, 

interpretarea patrimoniului, abilități de proiectare, cunoștințe regionale 

Ca o componentă suplimentară, pe lângă tururile de mers, ar putea fi elaborate hărți tematice pentru 

orașe și regiuni. Prezentată sub formă de hărți de „vânătoare de comori”, unde vizitatorii trebuie să 

găsească următorul element pe baza indiciilor date, ar adăuga o notă jucăușă produsului, ceea ce ar 

putea crește implicarea vizitatorului. Participanții pot alege împreună siturile de patrimoniu, pot 

învăța să le interpreteze și să le promoveze într-un mod care ar fi interesant pentru vizitatori. 
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Pe lângă îmbunătățirea cunoștințelor lor despre teritoriu, participanții ar dezvolta, de asemenea, 

abilități transversale, cum ar fi comunicarea și munca în echipă. Harta ar putea fi tradusă în diferite 

limbi, pe baza competențelor lingvistice ale NEET-urilor și limbilor vizitatorilor veniți în regiune. 

Pentru promovarea hărții, participanții pot învăța, de asemenea, despre metodele de diseminare și 

comunicarea online. Harta ar putea fi distribuită digital prin intermediul unui site web sau al unei 

aplicații. Mai mult, un alt beneficiu al proiectului este că participanții ar avea un produs tangibil pe 

care l-ar putea arăta ulterior (ca referință pentru viitorii angajați,etc.). 

2) Sfaturi și consiliere în carieră 

Interviurile aruncă o lumină asupra faptului că deținerea informațiilor necesare cu privire la locurile 

de muncă și piața forței de muncă reprezintă un obstacol major în planificarea carierei tinerilor. 

Fiecare tânăr își dă seama mai târziu că cariera pe care au ales-o nu este cum și-au imaginat-o sau ei 

nu văd clar oportunitățile și opțiunile de carieră pe care le-ar putea avea în anumite sectoare, 

planificarea slabă a carierei este un factor major pentru a deveni șomer. 

Prin urmare, PRO-YOUTH își propune să abordeze această problemă, facilitând mai multă cooperare 

între industrie și furnizorii de instruire, unde aceștia ar putea colabora pe tineri cunoscuți cu 

realitățile anumitor locuri de muncă prin: 

• Programe rotative de umbrire a locurilor de muncă - participanții ar putea petrece câteva 

săptămâni / luni cu mai mulți mentori la diferite locuri de muncă pentru a obține o 

perspectivă asupra unei profesii date. Mentorii ar împărtăși responsabilitățile de instruire a 

participanților, astfel ar reduce timpul suplimentar și energia necesară fiecărui mentor 

• Excursii pe teren sau zile deschise - prin vizitarea companiilor care lucrează în industria 

culturală și a patrimoniului, tinerii pot avea șansa de a vedea procesele de muncă aproape, să 

discute cu oamenii care lucrează în profesie și rețea 

3) Consiliere juridică - cunoaște-ți drepturile ca angajat 

Pe lângă faptul că îi ajută pe tineri să găsească calea carierei care se potrivește cel mai bine 

intereselor și abilităților lor, aceștia ar beneficia, de asemenea, de educație cu privire la aspectele 

legale ale intrării pe piața muncii. În special în industria turismului, sezonalitatea este ridicată, ceea 

ce pune angajații într-o situație precară. Ocuparea ilegală a forței de muncă și prevalența economiei 

gri este în special o problemă în Bulgaria și în România în rândul țărilor din proiect. 
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Componenta de consiliere juridică a modulelor ar trata întrebări cum ar fi: 

- Ce întrebări pot fi și nu se pot pune în timpul unui interviu de muncă? 

- Ce informații ar trebui să trateze cu siguranță tinerii despre posibilul lor viitor angajator 

înainte de a accepta o ofertă? 

- La ce ar trebui să acorde atenție la semnarea unui contract? 

- Ce drepturi au ca angajatori? 

CONCLUZIE 

Interviurile cu părțile interesate din sectorul turismului cultural și de patrimoniu din Bulgaria, Croația, 

Italia și România au fost realizate pentru a oferi o viziune holistică a sectorului, în timp ce discuțiile cu 

NEET-urile ne-au permis să aflăm experiența lor în intrarea pe piața muncii. în regiunile selectate. 

Răspunsurile participanților au confirmat că obiectivele principale ale proiectului sunt relevante în 

aceste regiuni, și anume că există un potențial mare pentru tinerii să intre pe piața locului de muncă 

în acest sector atunci când sunt pregătiți să dobândească abilitățile potrivite. Cu angajați mai bine 

calificați, serviciile se pot îmbunătăți, ceea ce duce la oferte turistice mai atractive și dezvoltare 

regională. 

„Potențialul turismului cultural este incontestabil și enorm. Este viitorul dezvoltării durabile, 

responsabile, păstrând unicitatea și păstrând cultura și moștenirea. Turismul poate fi un catalizator și 

un instrument pentru dezvoltarea turismului de patrimoniu cultural, cu politici și interacțiuni adecvate 

între părțile interesate în cauză.” – Profesor la Universitatea Sofia (Bulgaria) 

 ITALIA CROATIA BULGARIA ROMANIA 

Focus tematic Enogastronomie  Patrimoniul cultural imaterial 
Patrimoniul cultural 

imaterial 

Aspecte legale ale 

activității în industria 

turismului 

Focalizare geografică 
Orașe, regiune în 

jurul Mantua 
Croația continentală Bulgaria de Nord Județul Călărași 

Definirea vârstei 

NEET-urilor în țară 
16-29 15-34 15-24 16-25 

Inițiative existente 

pentru NEET-uri 

Garanție pentru 

tineret 

- Rețea națională de centre 

regionale de competențe în VET 

- Dezvoltarea de noi programe de 

formare profesională 

- “Îmbunătățirea accesului 

grupurilor vulnerabile pe piața 

Programe pentru copii 

sub 29 de ani 

(Ministerul Muncii și 

Politicii Sociale) 

Înregistrarea 

tineretului în 

evidența serviciilor 

publice de angajare 
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muncii în sectorul turismului și al 

ospitalității” (programe pe 

termen scurt, Min. de turism) 

Cadrul PRO-YOUTH și circumstanțele NEET în țările din proiect 

Acest raport are două contribuții principale: în primul rând, au fost identificate constatările legate de 

competențele dorite stabilite în sectorul turismului cultural și de patrimoniu. Cele mai necesare 

abilități din sector sunt abilitățile soft, în special abilitățile de comunicare, munca în echipă, precum și 

abilitățile antreprenoriale și cunoașterea limbilor străine. După identificarea abilităților esențiale care 

sunt cele mai solicitate în sectorul turismului cultural și de patrimoniu, au fost formulate 

recomandări privind modulele pentru schemele WBL pe termen scurt. Cele trei module se 

concentrează pe îmbunătățirea abilităților prin munca bazată pe proiect, planificarea carierei și 

consiliere juridică.  

Următorii pași din PRO-YOUTH includ elaborarea de scheme WBL bazate pe analiza și recomandările 

formulate în acest raport. Modulele vor fi produse în engleză și traduse în limba fiecărei țări 

participante. Aceasta va fi urmată de o perioadă de pilotare, în care modulele vor fi testate în țările 

proiectului. Scopul etapei de testare este de a examina în ce măsură funcționează modulele, de a le 

regla și de a primi feedback. În cele din urmă, recomandările politicii vor fi formulate pe baza 

experienței noastre. 
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ANEXE 

Anexa 1. Chestionar privind raportul de țară (completat de parteneri) 

Analiza status quo și definirea domeniului de aplicare (vă rugăm să ne oferiți răspunsurile) 

1. Vă rugăm să definiți aria geografică a analizei (puteți decide să vă concentrați asupra orașului 

dvs., a unei regiuni mai ample sau a țării, dar vă recomandăm să vă restrângeți accentul 

geografic, dacă este posibil, pentru a vă asigura că avem rezultate tangibile până la urmă). Vă 

rugăm să explicați alegerea 

2. Furnizați date statistice specifice zonei geografice alese în ceea ce privește tinerii care nu 

ocupă locuri de muncă, educație sau formare profesională (NEETs): 

a. Cele mai multe grupe de vârstă afectate. Specificați aici grupe de vârstă predefinite 

pentru ca datele să fie comparabile între cazuri. Eurostat definește NEET-urile cu 

vârste cuprinse între 20 și 34 de ani. Trebuie să definiți grupa de vârstă dacă 

constatați că o altă grupă de vârstă este mai afectată în țara dvs. (spuneți de la 15 

sau 18 ani). 

b. Cea mai înaltă diplomă sau calificări școlare 

c. Vârsta la care părăsește Școala  

d. Ocuparea forței de muncă (opțiuni, durată medie) 

e. Emigrarea 

f. Competențe și necesități dobândite pe piața muncii 

g. Nu este documentată / piața ilegală de muncă (dacă este relevant) 

3. Furnizați informații privind sectorul turistic în general și turismul de patrimoniu cultural, în 

special în zona geografică selectată, cu accent pe subiectele de mai jos 

a. Puncte forte  

b. Potențial de dezvoltare 

c. Provocări  

d. Digitalizare 

e. Ponderea pe piața muncii  

f. Opțiunile de calificare existente și abilitățile furnizate (inclusiv educație generală, 

formare profesională sau instruiri pe termen scurt - vă rugăm să specificați durata, 

grupul țintă, costurile și gradele oferite) 

https://doi.org/10.1787/1410f36e-en
https://theartsplus.com/2018/10/11/european-manifesto/
https://www.researchgate.net/publication/329610480_Heritage_Mobility_Manual_Learning_through_museums_-_Methods_Experiences_Actions
https://www.researchgate.net/publication/329610480_Heritage_Mobility_Manual_Learning_through_museums_-_Methods_Experiences_Actions


PRO-YOUTH INTELLECTUAL OUTPUT 1 
Cadrul metodologic 

 

35 

 

 

g. Nevoile pieței muncii 

4. Vă rugăm să definiți tematica analizei dvs. (vă puteți concentra pe orice domeniu legat de 

turismul de patrimoniu cultural, de exemplu, site-uri de patrimoniu specifice sau situri 

istorice care sunt destinații turistice populare sau ar putea deveni unul, instituții culturale, 

evenimente culturale sau de artă, obiceiuri, tradiții, servicii legate de turismul cultural și de 

patrimoniu).  

5. Hartă instituțiile relevante pentru toate grupurile de părți interesate (limitându-se la aria 

geografică și tematică aleasă). Furnizați următoarele informații: nume, descriere scurtă a 

profilului, site-ul web, persoana de contact, informații de contact, posibilă relevanță pentru 

proiect 

a. Organizațiile angajatorilor, cum ar fi camerele, asociațiile care se concentrează pe 

patrimoniul și turismul cultural 

b. Furnizori de instruire (vezi 3/f) 

c. Autoritățile locale / regionale, instituțiile de stat și private, ONG-urile care 

gestionează patrimoniul, siturile istorice, culturale  

d. Instituții / organizații / actori ai societății civile care lucrează cu NEETs  

e. Actori relevanți ai societății civile care se concentrează pe patrimoniul cultural 

Efectuați interviuri cu cel puțin un reprezentant cheie al fiecărui grup de părți definite 

(consultați mai jos ghidul de interviuri). 

Anexa 2. Ghidul interviului 

Întrebări sugerate pentru interviuri (nu ezitați să adăugați alte întrebări pe baza domeniului geografic 

sau a temei tematice alese).  

Organizațiile angajatorilor, cum ar fi camerele, asociațiile care se concentrează pe patrimoniul și 

turismul cultural 

1. Întrebări demografice: vârstă, sex, gradul cel mai înalt, poziția, experiența relevantă a celui 

intervievat 

2. Vă rugăm să descrieți organizația dvs. (obiective, membri, focus, scurt istoric) 

3. Cum percepeți piața muncii în sectorul turismului cultural (oportunități existente, abilități 

necesare, salarii medii, schimbări recente în ceea ce privește competențele necesare, evoluții 

care trebuie așteptate, accesul tinerilor, tipuri de locuri de muncă etc.) 

4. Competențele și competențele oferite de sistemul de învățământ și formare existente 

corespund cerinței pieței muncii / angajatorilor? Unde vezi cele mai semnificative 

nepotriviri? Există vreo cooperare între angajatori și furnizorii de instruire?  

5. Ce ar fi necesar pentru a lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor? Cum vedeți rolul dvs. 

în acest sens? 

6. Cum vedeți potențialul de dezvoltare al sectorului turismului cultural? Cum poate reacționa 

la schimbarea condițiilor și a cerințelor? Cum vezi rolul tău în el? 

Furnizori de formare în sectorul turismului de patrimoniu cultural 

1. Întrebări demografice: vârstă, sex, gradul cel mai înalt, poziția, experiența relevantă a celui 

intervievat 
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2. Vă rugăm să descrieți organizația dvs. (obiective, membri, concentrare, istoric scurt, tipul și 

durata cursurilor, gradele oferite. Cine sunt cursurile vizate?) 

3. Ce fel de abilități tradiționale, soft sau transversale oferiți elevilor / studenților / cursanților? 

Cum vedeți angajabilitatea absolvenților dumneavoastră? Urmăriți absolvenții?  

4. Cum răspundeți la schimbările pieței muncii? Competențele și competențele oferite de 

sistemul de educație și formare existente corespund cerinței pieței muncii / angajatorilor? 

Unde vezi cele mai semnificative nepotriviri? Descrieți-vă cooperarea cu angajatorii. Există 

elemente de învățare bazate pe muncă în procesul de instruire? 

5. Ce ar fi necesar pentru a lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor? Cum vedeți rolul dvs. 

în acest sens? 

6. Cum vedeți potențialul de dezvoltare al sectorului turismului cultural? Cum poate reacționa 

la schimbarea condițiilor și a cerințelor? Cum vezi rolul tău în el? 

Autoritățile locale / regionale, instituțiile de stat și private, ONG-urile care gestionează 

patrimoniul, siturile istorice, culturale 

1.  Întrebări demografice: vârstă, sex, gradul cel mai înalt, poziția, experiența relevantă a celui 

intervievat 

2.  Vă rugăm să descrieți organizația dvs. (obiective, membri, focus, istoric scurt) 

3.  Cum percepeți piața muncii în sectorul turismului cultural? Care sunt cele mai necesare 

abilități și competențe? Ofertele educaționale corespund nevoilor pieței forței de muncă / 

expertizei și nespecializării necesare? Este dificil să găsești angajați cu abilități potrivite? 

4.  Cooperezi cu furnizorii de instruire? Oferiți instruire angajaților sau oferiți stagii, instruire la 

locul de muncă? 

5.  Cum vedeți potențialul de dezvoltare al sectorului turismului de patrimoniu cultural? Cum 

poate reacționa la schimbarea condițiilor și a cerințelor? Care sunt cele mai mari provocări? 

6.  Cum percepeți potențialul de angajare al NEET-urilor în acest sector? Există abilități și 

competențe necesare care ar putea fi furnizate prin formare pe termen scurt la locul de 

muncă? 

Instituții / organizații / actori ai societății civile care lucrează cu NEETs  

1.  Întrebări demografice: vârstă, sex, gradul cel mai înalt, poziția, experiența relevantă a celui 

intervievat 

2.  Vă rugăm să descrieți organizația dvs. (obiective, membri, focus, istoric scurt) 

3.  Situația NEET-urilor din ultimii ani. Cine sunt NEET-urile, vârsta, sexul, educația etc. Există 

inițiative în regiune care ajută NEET-urile? Cine are cel mai mare risc să devină NEET-uri? 

Care sunt opțiunile deschise NEET-urilor (migrație, locuri de muncă sezoniere etc.) 

4.  Cooperezi cu furnizorii de instruire și angajatorii din sectorul turismului / patrimoniului 

cultural? 

5.  Ce ar fi necesar pentru a combate șomajul în rândul tinerilor și abandonul școlar? Cum 

vedeți rolul dvs. în asta? Ce ar fi necesar pentru a permite o tranziție lină pe piața muncii? 

6.  Cum vedeți potențialul de dezvoltare al sectorului turismului de patrimoniu cultural? Cum 

percepeți potențialul de angajare al NEET-urilor în acest sector? 
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NEETS 

1.  Întrebări demografice: vârstă, sex, cel mai înalt nivel de educație 

2.  Care este fondul dumneavoastră, ce studii / calificări aveți? 

3.  Vă rugăm să îmi spuneți despre experiența dvs. pe piața muncii. Care au fost joburile dvs. 

anterioare în ultimii 5 ani sau de când ați dobândit gradul cel mai înalt? Cum ați găsit ultima 

dvs. angajare? Cum căutați de obicei un loc de muncă? Cât timp ai avut de căutat de obicei 

un loc de muncă? Cât timp sunteți șomer? De câte ori ați fost angajat în ultimii cinci ani? În 

ultimii cinci ani, cât a fost cea mai scurtă și mai lungă vrajă a ta de șomaj? 

4.  Când ați fost angajat în ultimii cinci ani: de câte ori ați avut contracte permanente de 

muncă? De câte ori ați avut contracte de muncă temporare? De câte ori ați lucrat cu normă 

întreagă și de câte ori part-time? 

5.  De obicei, joburile dvs. s-au potrivit cu calificările dvs.? Ai primit vreo pregătire în timpul 

șomajului? Dacă da, te-a ajutat propria inițiativă sau agenția publică de angajare? Credeți că 

formarea (pregătirile) pe care ați primit-o a crescut șansele dvs. de a găsi un loc de muncă? 

6.  Care ar fi locul de muncă ideal pentru tine? Vă rugăm să vă evaluați propriile abilități, 

punctele forte și punctele slabe în comparație cu cerințele sistemului de învățământ și ale 

pieței muncii 

Anexa 3. Lista organizațiilor intervievate 

ȚARĂ ORGANIZATIE TIP DE ORGANIZARE PROFIL 

Bulgaria Municipiul Belogradchik 
Autoritățile locale / regionale, instituțiile de 
stat și private, ONG-urile care gestionează 
patrimoniul, siturile istorice, culturale  

infrastructură și dezvoltare, educație, ecologie, cultură, 
sănătate, turism etc., gestionarea proprietății municipale, 
creând condiții pentru noi investiții private 

Bulgaria Camera turistică bulgară 
Organizația angajatorului (camere, asociații 
care se concentrează pe patrimoniul și 
turismul cultural) 

îmbunătățirea calității turismului și dezvoltarea turismului 
durabil 

Romania Consiliul Județean Călărași 
Autoritățile locale / regionale, instituțiile de 
stat și private, ONG-urile care gestionează 
patrimoniul, siturile istorice, culturale 

administrația publică locală - sarcini legate de dezvoltarea 
economică și socială a județului, gestionarea patrimoniului 
județean; conservarea, restaurarea și valorificarea 
monumentelor istorice și arhitecturale, parcurilor, grădinilor 
publice și rezervațiilor naturale 

Romania 
Agenția pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Călărași 

Organizația angajatorului (camere, asociații 
care se concentrează pe patrimoniul și 
turismul cultural) 

înscrierea persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe 
posturile oferite de angajatori; punerea în aplicare a măsurilor 
active și preventive pentru șomeri, pentru persoanele inactive 
și pentru persoanele cu risc de a-și pierde locul de muncă; 
reducerea șomajului de lungă durată, oferind o alternativă 
profesională tinerilor înainte de 6 luni de la data înregistrării 

Romania 
Camera de Comerț, 
Industrie și Agricultură 
Călărași 

Organizația angajatorului (camere, asociații 
care se concentrează pe patrimoniul și 
turismul cultural) 

reprezentarea, apărarea și susținerea intereselor membrilor 
săi și ale comunității de afaceri cu autoritățile publice 

Bulgaria 
Asociația Istorie și Turism 
Cluster 

Organizația angajatorului (camere, asociații 
care se concentrează pe patrimoniul și 
turismul cultural) 

reunirea companiilor, ONG-urilor și persoanelor fizice, sporind 
calitatea serviciilor și informațiilor legate de istoria Bulgariei 

Italia 
CPI Mantova (serviciul 
pieței muncii în Centrul de 
ocupare a forței de muncă) 

Instituții / organizații / actori ai societății 
civile care lucrează cu NEETs 

servicii de informare și îndrumare, asistență și asistență pentru 
gestionarea procedurilor birocratice, eliberarea certificatelor și 
formularelor, consultanță gratuită pentru solicitanții de locuri 
de muncă, activități administrative (lista registrului 
lucrătorilor, înregistrarea pe listele de mobilitate etc.) 
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Croatia 
Camera de Comerț a 
Croației - Asociația de 
Turism Cultural 

Organizația angajatorului (camere, asociații 
care se concentrează pe patrimoniul și 
turismul cultural) 

dezvoltarea Croației continentale și de coastă, sustenabilitate, 
creșterea gradului de conștientizare a conservării 
patrimoniului 

Italia Federalberghi 
Organizația angajatorului (camere, asociații 
care se concentrează pe patrimoniul și 
turismul cultural) 

federație - 80% dintre hotelierii din Mantova sunt membri 

Italia 
FEICST - itinerarii culturale 
și turistice istorice ale 
Federației Europene 

Organizația angajatorului (camere, asociații 
care se concentrează pe patrimoniul și 
turismul cultural) 

reprezentarea comunităților publice (muzee), asociații de 
animație, activități economice locale 

Italia Istituti Santa Paola Furnizori de instruire 

cursuri de conservare și restaurare a patrimoniului cultural, 
calitate, siguranță, mediu, informatică, proiectare grafică, 
editare, management de afaceri, electronică, coacere + 
instruire și orientare la muncă, stagii 

Croatia Kazivačica Furnizori de instruire 
dezvoltarea de proiecte creative în turismul cultural - 
interpretarea patrimoniului, instruire de ghid turistic, tururi 
personalizate cu cercetare și scriere de scenarii 

Croatia 

Ministerul Turismului - 
Serviciu pentru întărirea 
resurselor umane prin 
pregătirea programelor și 
proiectelor UE 

Organizația angajatorului (camere, asociații 
care se concentrează pe patrimoniul și 
turismul cultural) 

Ministerul Turismului este organismul național responsabil cu 
turismul în Croația. Ministerul este responsabil pentru 
strategii, politici și măsuri la nivel național; propune legi care 
reglementează turismul și industria ospitalității, sistemul de 
administrare a turismului și impozitele turistice. 

Italia Municipiul Ostiglia 
Autoritățile locale / regionale, instituțiile de 
stat și private, ONG-urile care gestionează 
patrimoniul, siturile istorice, culturale  

administrarea municipalității 

Croatia MUSES Ltd. 
Autoritățile locale / regionale, instituțiile de 
stat și private, ONG-urile care gestionează 
patrimoniul, siturile istorice, culturale  

asociați și consultanți experți (pentru sectorul public, 
comunități locale, artă, instituții culturale și turistice, ONG-uri), 
strategii de dezvoltare a patrimoniului, construirea / 
restaurarea muzeelor, centre de interpretare, rute tematice 
etc. 

Bulgaria Muzeul Umorului și Satirei 
Autoritățile locale / regionale, instituțiile de 
stat și private, ONG-urile care gestionează 
patrimoniul, siturile istorice, culturale  

prezentarea artei și culturii pline de umor, promovând rolul 
satirei în viața modernă 

Italia Promimpresa Furnizori de instruire 
instruire, consultanță în afaceri, proiecte europene, căutare și 
selecție de personal, eliberare de certificări lingvistice și IT 

Croatia RECIDER PROJEKT Ltd 
Autoritățile locale / regionale, instituțiile de 
stat și private, ONG-urile care gestionează 
patrimoniul, siturile istorice, culturale  

proiectarea și planificarea proiectului, sprijin administrativ și 
planificare strategică pentru clienții care lucrează în industrii 
culturale și creative, dezvoltare rurală și turism durabil 

Romania 

Centrul regional de 
formare profesională a 
adulților Călărași 
(C.R.F.P.A. Călărași) 

Furnizori de instruire 

implementarea strategiilor de formare profesională împreună 
și pentru agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, 
stabilirea relațiilor de parteneriat cu alte entități juridice de 
drept public sau privat implicate în activitatea de formare 

Bulgaria 
Universitatea din Sofia „Sf. 
Kl. Ohridski” 

Furnizori de instruire educarea patrimoniului cultural la diferite grade 

Croatia 
Consiliul Turistic din 
Podravina Centrală 

Organizația angajatorului (camere, asociații 
care se concentrează pe patrimoniul și 
turismul cultural) 

încurajarea și inițierea dezvoltării și îmbunătățirii produselor 
turistice, promovarea produselor turistice, sensibilizarea 
asupra efectelor economice și sociale ale turismului și 
conservării 
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Croatia 

Școala Zagreb pentru 
Hoteluri și Turism / 
Hotelijersko-turistička 
škola Zagreb 

Furnizori de instruire 
educație formală (liceu) în turism și ospitalitate - Tehnician 
hotel-turistic (HTT), program de patru ani 

Croatia Val Kulture 
Autoritățile locale / regionale, instituțiile de 
stat și private, ONG-urile care gestionează 
patrimoniul, siturile istorice, culturale  

promovarea culturii și artelor și a valorilor democratice la 
toate nivelurile societății, organizarea de evenimente culturale 
și artistice, activități, prelegeri, forumuri 

 


