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Organizarea și Scopul învățămîntului superior

Învăţămîntul superior din Republica Moldova este 
organizat în universităţi, academii şi institute, atît 
instituţii de stat, cît şi private și are drept scop:

 formarea unei personalităţii multilateral dezvoltate şi 
creative;

 pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea la nivel 
superior a specialiştilor şi a cadrelor ştiinţifice în 
diverse domenii;

 asigurarea aspiraţiilor personalităţii de a-şi aprofunda 
şi extinde studiile;

 promovarea cercetării ştiinţifice şi implementarea 
rezultatelor ei;

 păstrarea, îmbogăţirea şi propagarea patrimoniului 
ştiinţific, tehnic, artistic şi cultural.



Pregătirea și 
perfecționarea 
profesională în 

domeniul turismului -
temei juridic

Conform prevederilor Legii nr. 352 din 24.11.2006 cu privire la 
organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova:

Pregătirea profesională în domeniul turismului se realizează de instituţiile de 
învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate, superior, de formare 
profesională continuă specializate, de stat şi private, acreditate în condiţiile 
legii;

- Personalul încadrat în industria turistică (turoperatori, agenţii de turism, 
structuri cu funcţii de cazare şi de servire a mesei) este obligat, o dată la 3 
ani, să absolve cursuri de perfecţionare profesională;

- Perfecţionarea şi specializarea profesională a personalului angajat în 
industria turismului sînt efectuate, în condiţiile legii, de Centrul Naţional de 
Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului, precum şi de alte instituţii 
acreditate . 



Studiul ”Cererea și oferta de cadre pentru 
domeniul turismului din Republica Moldova”

Scopul Studiului:

evaluarea situației privind 

pregătirea cadrelor în domeniul 

turismului și angajarea acestora în 

piața muncii.

Perioada de cercetare: 

anii 2010 – 2014



Obiectivele Studiului

 evaluarea situației privind specialiștii 

angajați în industria turismului;

 determinarea necesarului de cadre și specialități în 

domeniul turismului;

 determinarea numărului persoanelor instruite / 

perfecționate în cadrul instituțiilor de învățămînt  și 

solicitarea acestora de către piața muncii; 

 elaborarea propunerilor privind instituirea de noi 

specializări în instituțiile de învățămînt care pregătesc 

cadre în domeniul turismului;

 elaborarea Nomenclatorului nou al funcțiilor turismului.



Compartimentele Studiului

Studiul conține 5 compartimente:

 specialiști angajați în agenții de turism 
turoperatoare și detailiste; 

 specialiști angajați în unitățile de cazare;

 persoane instruite în instituțiile de învățămînt 
superior și mediu de specialitate;

 persoane instruite în cadrul instituțiilor de 
perfecționare continuă;

 funcții de specialitate în domeniul turismului.



Agenții de turism: concluzii
1) Agenții economici, titulari ai licenței de turism, sunt de regulă 

întreprinderi mici, cu număr mediu de personal de 3 specialiști per 
unitate.

2) Numărul agenților economici este în creștere permanentă, pe cînd 
numărul de angajați variază, trendul general atestînd o ușoară 
creștere: 2010: 313 / 1346; 2011: 399 / 1322, 2012: 444 / 1472; 
2013: 445 / 1363.

3) Majoritatea agenților economici (cca 68%) au în state cîte 1-3 unități 
de personal de specialitate. Doar 10% din numărul total al agenților 
economici au în state personal în număr mai mare de 10 unități.  

4) Personalul cu experiență în activitate mai mare de 5 ani constituie 
cca 33%, cei cu vechime în muncă de 3-5 ani constituie 16%. Peste 
50 % din totalul de angajați are o vechime în muncă de pînă la 3 
ani, din ei – 23,6% pînă la un an. 

5) Cu referire la studii, majoritatea personalului angajat deține studii 
superioare, ciclul I, licență – cca 70%, din ei, cu specializare în 
domeniul turismului – 25,3%. Studii superioare, ciclul II, masterat, 
dețin 19% din angajați, din ei – 6,3% cu specializare în turism. 



Necesarul de specialități / 
specialiști

Majoritatea respondenților au răspuns că 
nu duc lipsă de specialiști. 

Dintre agenții economici care au nevoie de specialiști, au fost 
nominalizate următoarele specialități (denumirilie sunr 
expuse în redacția respondenților): 

Manager în domeniul turismului; 

Manager vinzari pachete turistice, bilete avia; 

Manager marketing; 

Operator turism intern si receptor; 

Specialist marketing online; 

Manager vinzari, Agent de vînzări; 

Specialist de emitere a biletelor de avion; 

Ghid, etc.



Unități de cazare: concluzii

Conform datelor Biroului Național de Statistică, la finele anului 2013
activau 264 structuri de primire turistică colective cu funcțiuni de
cazare. Cota majoră o dețin hotelurile (39%), urmate de taberele de
vacanță pentru copii (28%).

 Majoritatea structurilor de cazare turistică sunt întreprinderi mici și mijlocii, 
cu un număr mediu de personal de 30 - 32 de salariați.

 Datele generale, cu excepția taberelor de vacanță pentru copii, indică un 
număr relativ constant de angajați :  2010:173 / 1854, 2011:176 / 1717 , 
2012: 181 / 1852, 2013: 189 / 1884.

 O bună parte a unităților de cazare dispune de personal cu experiență în 
activitate mai mare de 5 ani. Numărul acestor angajați reprezintă 39% din 
total.

 Este relevant (cca 45%) și numărul angajaților  cu vechime în muncă de 1 –
5 ani.

 Personalul unităților de cazare deține studii superioare  în proporție de cca 
42 %.

 Cca un sfert din personal, în special personalul tehnic, deține studii medii 
generale.



Unități de cazare: 
concluzii

 Personalul de specialitate din structurile de cazare

constituie cca 35 – 40 % din total

 Numărul personalului cu studii în domeniul turismului 

este destul de mic și reprezinta cca 9% din total.

 Cu referire la necesarul de specialități / specialiști de care are nevoie 
întreprinderea, majoritatea respondenților au răspuns că nu duc lipsă 
de specialiști. Doar un singur agent economic a nominalizat 
următoarele posturi: Manager de vinzari și publicitate și  Șef serviciu 
alimentație.

 Cu referire la informația despre specialitățile (specialiștii de o anumită 
formare profesională) la care agenții economici au apelat în anii 2010 –
2014 pentru a soluționa anumite probleme ale întreprinderii, au fost  
nominalizate următoarele specialități: Manager de vinzari și publicitate; 
Șef serviciu alimentație; Administrator al serviciului de primire și 
cazare; Chelner; Bucătar; Colaborator al serviciului de securitate.



Pregătirea 
specialiștilor
în domeniul 
turismului

 La momentul efectuării studiului instruiesc specialiști pentru 

domeniul turismului 13 instituții de învățămînt superior și 4 

colegii. 

 Datele prezentate denotă un trend negativ al numărului de 

absolvenți la ciclul I, licență și un trend pozitiv al numărului 

de absolvenți la ciclul II, masterat. 

 De menționat că instituțiile de învățămînt țin evidența 

absolvenților  care sunt angajați în cîmpul muncii. Numărul 

acestora depășește cota de 50 % la ambele cicluri, atît 

licență (52%), cît și masterat (58%).



Absolvenți ai Universității Agrare de Stat 
din Moldova angajați în cîmpul muncii



Perfecționarea 
cadrelor

 Perfecționarea cadrelor este 

asigurată de către 3 instituții de 

perfecționare a cadrelor, care eliberează certificate de 3 

categorii: A – pentru personalul de conducere; B – pentru

personalul de specialitate, cu excepția funcțiilor de

conducere; C- pentru ghizii de turism.

 În total în anii 2010 – 2014 au absolvit cursuri de 

perfecționare a cadrelor 1972 persoane. Acestora le-au 

fost eliberate 1037 certificate de categoria ”A”,  816 

certificate de categoria ”B”, 119 certificate de categoria ”C” 



Concluzii generale 

 Majoritatea personalului de specialitate angajat în agenții de turism 
turoperatoare și detailiste deține studii superioare, ciclul I, licență – cca 
70%. Din ei, cu specializare în domeniul turismului – 25,3%. Studii 
superioare, ciclul II, masterat, dețin 19% din personalul de specialitate, 
din ei – 6,3% cu specializare în turism.

 Nivelul de fluctuație în agenții de turism turoperatoare și detailiste  este 
destul de înalt. Peste 50 % din totalul personalului de specialitate are o 
vechime în muncă de pînă la 3 ani, din ei – 23,6% pînă la un an.

 Numărul personalului unităților de cazare cu studii în domeniul 
turismului este destul de mic și reprezinta cca 9% din total.

 O bună parte a unităților de cazare dispune de personal cu experiență 
în activitate mai mare de 5 ani. Numărul acestor angajați reprezintă 
39% din total, ceea ce denotă o anumită stabilitate și consecvență în 
utilizarea cadrelor.

 Instituțiile de învățămînt oferă un suport important și util în pregătirea 
cadrelor de specialitate. Aceasta ne-o demonstrează și evidența 
absolvenților  care sunt angajați în cîmpul muncii. Numărul acestora 
depășește cota de 50 % la ambele cicluri, atît licență (52%), cît și 
masterat (58%).



 Absolvenții facultăților de turism constituie mîndria 
instituțiilor de învățămînt superior din Republica 
Moldova. Majoritatea absolvenților dețin un nivel înalt 
intelectual și de pregătire profesională, sunt activi în 
structurile în care sunt angajați, reprezentînd astfel 
cartea de vizită a instituțiilor de învățămînt, dar și a 
întreprinderilor pe care le reprezintă, și în consecință - a 
țării.

 Pedagogii antrenari în instruirea studenților dețin 
cunoștințe teoretice profunde și actuale, experiență de 
activitate în întreprinderi de turism, cunosc specificul 
pieților și noile tehnologii utilizate în activitatea turistică.

 Totodată, procesul de pregătire a specialiștilor, care să 
fie solicități de către piata turistică a muncii, trebuie să 
includă cunoașterea bună a legislației, experiența 
avansată a managementului și tehnologiilor utilizate în 
turism, cunoaștrea tendințelor de dezvoltare a pieții 
serviciilor turistice și a noilor oferte în structura acestora. 



Mulțumesc!

Întrebări?

Victor CIOBANU, sef Direcție politici, 

dezvoltare turistică și marketing, 

Agenţia Turismului

Tel. 022 22 66 74, 

079 46 86 65

E-mail: victor.ciobanu@turism.gov.md

mailto:victor.ciobanu@turism.gov.md

