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Titlul Proiectului: Formare europeană pentru servicii turistice de calitate 

 

Localizarea proiectului: județul Constanța, regiunea de dezvoltare Sud-Est 

 

Beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa 

 

Valoarea proiectului: 1.980.772 lei  

 

Sursa de finanţare: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013, “Investește in oameni!”, Axa prioritară nr.2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții 

cu piața muncii” Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces si participare la formare 

profesională continuă”, program cofinanţat din Fondul Social European (FSE) 

 

Perioada de implementare: 24 luni/01.01.2012 – 31.12.2013 

 

Obiectivele proiectului: 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de calificare a 

persoanelor angajate pe piața muncii in domeniul turismului, alimentației publice și 

comerțului.  

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

1. Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a programelor de formare profesională continuă 

(FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa muncii.  

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

www.expertproiect.ro, E-mail: office@expertproiect.ro 

J40/2325/2003, RO14329624 

RO46 BPOS 7100 3034 433R OL01 BancPost Titan 

 

 

 

 

2. Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la programe FPC şi 

servicii de consiliere si orientare profesionala.  

3. Creşterea nivelului de informare si motivare vocațională a angajaților din domeniul 

turismului, alimentației publice și comerțului prin participarea la programe de consiliere și 

orientare profesională a 300 de persoane ocupate în acest sector de activitate.  

4. Creșterea nivelului de calificare a unui număr de 185 de angajați din domeniul turismului, 

alimentației publice și comerțului prin dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificărilor în 

urma desfășurării programelor de formare profesionala continua (FPC). Obiectivul general şi 

obiectivele specifice ale proiectului au fost stabilite în urma analizei situaţiei economico-

sociale din regiune, precum şi a capacităţii existente în teren pentru furnizarea unor programe 

FPC şi programe de consiliere si orientare profesionala la un nivel calitativ corespunzător 

aşteptărilor angajatorilor şi forţei de muncă din regiune. Obiectivele proiectului vizează 

asigurarea celei mai bune căi de consolidare a performanţei economice a întreprinderilor care 

activează în domeniul turismului şi alimentaţiei publice în regiune – îmbunătăţirea 

competenţelor profesionale ale forţei de muncă. De asemenea, proiectul urmăreşte asigurarea 

condiţiilor propice pentru dezvoltarea continuă a carierei lucrătorilor din domeniul turismului, 

alimentației publice și comerțului prin participarea la servicii de informare şi consiliere în 

carieră. La nivel individual, proiectul va contribui la dezvoltarea ocupabilităţii în rândul 

lucrătorilor din acest sector marcat de o dinamică economică şi tehnologică ridicată. Proiectul 

va contribui la obiectivul general al POSDRU – dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 

competivităţii, mai ales prin asigurarea unor resurse capabile să se integreze şi să se menţină 

durabil pe piaţa muncii. De asemenea, proiectul răspunde obiectivului Axei prioritare 2 a 

POSDRU (Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii) şi anume facilitarea 

accesului la educaţie, creşterea ocupabilităţii şi a nivelului de educaţie şi formare profesională 

al resurselor umane printr-o abordare de tip ”pe tot parcursul vieţii”, în contextul societăţii 

bazate pe cunoaştere. Obiectivele proiectului se structurează în jurul a două obiective 

specifice Axei Prioritare nr.2: Promovarea accesului angajaţilor la programele de formare 

profesională continuă, în vederea obţinerii de către aceştia a unei calificări complete şi 

promovarea beneficiilor formării profesionale continue în rândul grupurilor interesate. Prin 

stabilirea acestui obiectiv general şi a celor patru obiective specifice se va urmări, ca finalitate 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

www.expertproiect.ro, E-mail: office@expertproiect.ro 

J40/2325/2003, RO14329624 

RO46 BPOS 7100 3034 433R OL01 BancPost Titan 

 

 

 

 

generală, dezvoltarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman din regiunea în care se va 

implementa proiectul. 

 

Descrierea proiectului: 

            Proiectul a avut ca obiectiv creşterea nivelului de calificare a persoanelor din 

Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, angajate pe piaţa muncii în domeniul turismului, 

alimentaţiei publice şi comerţului. 

 

Rezultatele proiectului: 

 

               Prin acest proiect s-au realizat: 1) Dezvoltarea capacităţii locale de furnizare a 

programelor de formare profesională continuă (FPC) flexibile şi relevante pentru piaţa 

muncii; 2) Creşterea gradului de informare şi cunoaştere a beneficiilor participării la 

programe FPC şi servicii de consiliere si orientare profesională; 3) Creşterea nivelului de 

informare şi motivare vocaţională a angajaţilor din domeniul turismului, alimentaţiei publice 

şi comerţului prin participarea la programe de consiliere şi orientare profesională a 320 de 

persoane ocupate în acest sector de activitate; 4) Creşterea nivelului de calificare a unui 

număr de 176 de angajaţi din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi comerţului prin 

dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificărilor în urma desfăşurării programelor de 

formare profesională continuă.  

 

Indicatori proiect: 

- 117 participanţi la programe de FPC (calificare şi recalificare); 

- 96 femei participante la programe de FPC (calificare şi recalificare); 

- 338 de persoane care beneficiază de consiliere/orientare – formare profesională 

continuă; 

- atingerea unui procent de 57,29 % participanţi la programe de FPC certificaţi; 

- 7 programe de FPC furnizate; 

- 3.960 de ore de formare profesionala furnizate 
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Grup țintă:  

 

Beneficiari direcți: 

- 117 persoane angajate 

 

Beneficiari indirecți:  

- A.D.I. Zona Metropolitană Constanța 

- Agenții economici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


