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INTRODUCERE 

 

Tinerii (16-30 ani) în Republica Moldova reprezintă 26% din totalul populaţiei.1 Ei 

alcătuiesc grupul de populaţie care prezintă interes deosebit în promovarea politicilor de 

tineret la nivel naţional şi local. Conform legislaţiei naţionale, tinerii reprezintă persoanele 

cu vârste cuprinse între 16 şi 30 de ani, însă datele statistice oficiale din Republica 

Moldova definesc populaţia tânără drept persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 şi 29 de 

ani2. Din această categorie de vârstă fac parte: elevii claselor superioare, studenţii, 

absolvenţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, tinerii ocupaţi pe piaţa 

muncii, tinerii calificaţi şi necalificaţi aflaţi în căutarea unui loc de muncă, familiile tinere 

etc.3 Oraşul este mediul cel mai atractiv pentru tinerii din Republica Moldova. Ponderea 

tineretului în mediul urban este de 33,7%, faţă de 20,4% în mediul rural. Satele rămân a fi 

neatractive pentru tineri, deşi 60% din populaţia ţării locuieşte în mediul rural4. În funcţie de 

vârstă, cele mai reprezentative grupuri de tineri sînt categoriile de vârstă 15-19 de ani şi 

20-24 de ani – 37% şi 36%, respectiv. Circa 40% din tinerii din aceste categorii de vârstă 

sînt încadraţi în procesul de educaţie şi pregătire profesională5. Tinerii (25-29 de ani) 

alcătuiesc 27%. Această categorie de vârstă reprezintă forţa de muncă activă, persoane 

care au deja o pregătire profesională, în mare parte au şi o familie creată. Astfel, interesele 

şi problemele acestei categorii de tineri ţin de bunăstarea familiei şi angajarea în câmpul 

muncii.  

Potrivit datelor statistice oficiale, ponderea şomerilor tineri este de 40,9% în totalul 

şomerilor înregistraţi. Dintre aceştia 62% constituie tinerii cu studii medii şi medii de 

specialitate6. Datele neoficiale denotă însă faptul că rata şomajului în mediul tineretului este 

mult mai mare. Şomajul tineretului este un fenomen caracteristic tuturor ţărilor cu economie 

de piaţă, iar soluţionarea problemei date depinde, în mare măsură, de calitatea politicilor 

de ocupare a forţei de muncă.      

Destul de relevante sînt şi datele privind numărul persoanelor tinere cu vârste 

cuprinse între 15 şi 29 de ani declarate plecate peste hotare, care în anul 2007 au 

constituit 139,1 mii de persoane, sau 41,5% din totalul persoanelor declarate plecate peste 

hotare, dintre care 103,4 mii tineri sînt din mediul rural şi numai 35,7 mii tineri sînt din 

mediul urban.  

                                                           
1
 Biroul Naţional de statistică. Situaţia demografică în Republica Moldova. 

2
 În Republica Moldova nu există alte date oficiale privind categoria de vârstă 16-30 de ani, astfel în Strategie vom opera 

cu  segmentul de populaţie 15-29 de ani. Totodată, persoanele aflate în vizorul politicilor de ocupare axate pe tineret din 

Republica Moldova de asemenea sînt cele cu vârste cuprinse între 15 şi 29 de ani.     
3
 Strategia naţională pentru tineret 2009-2013 

4
 Biroul Naţional de Statistică. Situaţia demografică în Republica Moldova. 

5
 Biroul Naţional de Statistică. Învăţământ; ştiinţă.  

6
 Biroul Naţional de Statistică. Ancheta forţei de muncă. 
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Merită să fie evidenţiată receptivitatea tinerilor şi responsabilitatea civică faţă de 

problemele cu care se confruntă comunităţile locale din Republica Moldova. Astfel, tinerii 

se implică activ în soluţionarea problemelor ecologice, sociale şi culturale alături de 

persoanele adulte7. 

Carta Europeană a participării tinerilor la viaţa comunităţilor locale şi regionale 

(2003) încurajează autorităţile să asigure condiţiile necesare pentru dezvoltarea unei 

participări depline, integrarea tinerilor în viaţa socială şi participarea lor la construirea 

viitorului comunei şi regiunii. Participarea tinerilor la viaţa comunităţii le permite să simtă 

apartenenţa la localitatea şi regiunea lor. Este una din condiţiile esenţiale pentru ca tinerii 

să participe activ la transformările sociale din comunitatea în care locuiesc. Ca un factor al 

integrării sociale, activitatea la nivel local le permite tinerilor să depăşească izolarea şi 

anonimatul, obţinând deschidere spre viaţa publică şi formându-şi dorinţa de a schimba 

lucrurile. Legislaţia Republicii Moldova cu privire la drepturile tinerilor prevede dreptul la 

participare, asociere, participare la activităţile culturale şi recreative, dreptul la exprimarea 

liberă a opiniei asupra problemelor care îi privesc. Statul garantează participarea tinerilor la 

viaţa socială, economică, culturală şi politică prin implementarea unor politici şi programe 

speciale de susţinere a tinerilor. 

Scopul şi obiectivele studiului. Studiul „Participarea tinerilor în Republica 

Moldova”, denumit în continuare Studiu, a fost elaborat de către Fundaţia Est - Europeană 

(FEE) cu suportul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii prin intermediul 

Fundaţiei Eurasia. În procesul de elaborare al studiului analiza politicii de tineret şi 

implicarea tinerilor în calitate de operatori şi respondenţi a constituit un factor important în 

participarea tinerilor la identificarea nevoilor. Implicarea tinerilor la colectarea datelor a 

consolidat colaborarea cu aceştia şi au asigurat consensul privind compartimentele de 

bază ale studiului şi domeniile de intervenţie.   

Scopul prezentului studiu este de a identifica nevoile şi gradul de participare şi 

implicare al tinerilor în viaţa politică, socială, economică, şi culturală a statului. 

Pentru realizarea scopului au fost elaborate următoarele obiective:  

- Analiza gradului de participare şi implicare a tinerilor la viaţa civică şi politică a 
comunităţii   

- Evaluarea respectării drepturilor tinerilor şi asigurării principiilor non discriminatorii  
- Analiza participării tinerilor la viaţa economică  
- Asigurarea accesului tinerilor la educaţie şi informare  
- Evaluarea de către tineri a politicilor de sănătate şi protecţie socială în domeniul 

tineret  
- Analiza gradului de participare a tinerilor la viaţa culturală a comunităţii  
 

                                                           
7
 Strategia naţională pentru tineret pe anii 2009 – 2013  
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Studiul „Participarea tinerilor în Republica Moldova” prezintă rezultatele unui sondaj de 

opinie raportate la principalele acte normative în domeniul tineret şi anume:  

- Legii nr. 279-XIV din 11.02.1999 cu privire la tineret; 
- Legea nr. 25 din 03.02.2009 privind aprobarea Strategiei naţionale de tineret pe anii 

2009-2013;  
- Hotărârea Guvernului nr. 664 din 03.06.2008 cu privire la programul naţional de 

abilitare economică a tinerilor;   

- Hotărârea Guvernului nr. 1259 din 12.11.2008 cu privire la asigurarea cu locuinţă 
gratuită a tinerilor specialişti cu studii superioare şi posuniversitare de rezidenţiat, 
repartizaţi şi angajaţi în câmpul muncii în instituţiile publice (bugetare) din sate 
(comune);  

- Hotărârea Guvernului nr. 605 din 31.05.07 pentru aprobarea Strategiei Naţionale 
privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1171 din 08.11.2005 cu privire la aprobarea 
Regulamentului Fondului pentru susţinerea cadrelor didactice în mediul rural;  

- Hotărârea Guvernului  nr. 1345 din 30.11.2007 cu privire la acordarea facilităţilor 
tinerilor specialişti cu studii medicale şi farmaceutice;  

De asemenea, rezultatele sondajului de opinie sunt analizate prin prisma: Raportului 

internaţional privind implementarea politicii de tineret realizat de către reprezentanţii 

Consiliului Europei (2008-2009), Carta albă a tineretului, Pactul European pentru Tineret şi 

Carta privind participarea tinerilor în viaţa comunităţii la nivel local şi regional şi alte studii 

similare din Republica Moldova.   

Concluziile finale a scos în evidenţă principalele nevoi ale tinerilor specifice categoriilor 

de vârstă (16-20 ani, 21-25 de ani şi 26-30 de ani) care constituie o bază importantă pentru 

implementarea politicii de tineret. Analiza datelor cercetării combină nevoile tinerilor 

identificate şi priorităţile strategice ale Republicii Moldova în domeniul tineret în ceea ce 

priveşte sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa civică şi politică, asigurarea 

drepturilor tinerilor, facilitarea accesului tinerilor la servicii de educaţie şi informaţie, 

consolidarea capacităţii instituţionale în vederea îmbunătăţirii participării tinerilor la viaţa 

economică şi sporirea gradului de implicare a persoanelor tinere la viaţa culturală.  

Metodologia cercetării. Studiul „Participarea Tinerilor în Republica Moldova” este 

realizat în baza unui eşantion care constituie 332 persoane cu vârste cuprinse între 16-30 

ani. Pentru asigurarea reprezentativităţii s-a ţinut cont de următoarele caracteristici ale 

eşantionului:  

Eşantion stratificat, ceea ce înseamnă că au fost incluse în eşantion 4 regiuni de 

dezvoltare ale RM: Regiunea de Dezvoltare Nord, Regiunea de Dezvoltare Sud, Regiunea 

de Dezvoltare Centru şi mun. Chişinău. Din fiecare regiune au fost selectate aleatoriu 

municipii, oraşe şi sate. În eşantion au fost incluse: 3 municipii, 8 oraşe şi 15 sate. Numărul 
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de chestionare pentru fiecare localitate inclusă în eşantion au fost calculat proporţional cu 

numărul populaţiei din fiecare localitate.   

Eşantion probabilist. În fiecare localitate inclusă în eşantion s-au selectat 2 străzi 

paralele care nu se intersectează. Pe aceste străzi s-au selectat casele. Prima casă de pe 

prima stradă a constituit punctul de pornire. Casa a doua peste o casă de punctul de 

pornire. (De  exemplu : str. Eminescu 1, str. Eminescu 5, str. Eminescu 9, etc.)8 În cazul 

blocurilor cu mai multe apartamente: operatorul a împărţit numărul total de apartamente din 

bloc la 10, pentru a afla punctul de pornire. (De exemplu într-un bloc cu 40 de 

apartamente: 40:10 =4; apartamentul cu nr. 4 a constituit punctul de pornire. Următorul 

apartament din bloc a fost calculat conform formulei:  n+4 = 8. Al doilea apartament inclus 

în eşantion a fost cel cu nr. 8, al treilea cu  nr. 12, etc.). În fiecare casă (gospodărie) 

operatorii au completat chestionarul numai cu persoane tinere. În cazul în care la o adresă 

locuiau mai multe peroane tinere, chestionarul l-a completat persoana tânără care şi-a 

sărbătorit recent ziua de naştere.      

Eşantion multistadial. Esenţa acestui procedeu de eşantionare are la bază selectarea 

respondenţilor în dependenţă de: sex, mediul de reşedinţă, vârstă şi ocupaţie. 

a. Distribuirea pe sexe. Eşantionul este compus din 38,3% de băieţi şi 61,7% de fete. 
Comparativ cu statisticile naţionale, în eşantion fetele sînt reprezentate în proporţie 
mai mare, comparativ cu băieţii.  

b. Distribuţia după tipul de reşedinţă. Distribuţia după tipul de reşedinţă arată că 
56,9% din tineri respondenţi sunt din mediul urban şi 43,1% din mediul rural, situaţie 
raportată la statisticile naţionale care arată că ponderea tineretului în mediul urban 
este de 33,7%, faţă de 20,4% în mediul rural.  

c. Vârsta respondenţilor. Cea mai reprezentativă grupă de vârsta inclusă în eşantion 
sunt tinerii cu vârsta cuprinsă 16-20 de ani cu o pondere de 54%, grupul de vârstă 
21-25 de ani, ocupă o pondere de 24,4% şi grupul de vârstă 26 -30 de ani – 21,6%. 
Comparativ cu statisticile naţionale în funcţie de vârstă, cele mai reprezentative 
grupuri de tineri sunt categoriile de vârstă 15-19 de ani şi 20-24 de ani – 37% şi 
36%.  

d. Ocupaţiile. 41,3% din eşantion sunt elevi, 15,4% sunt studenţi, circa 27,4% sunt 
angajaţi în sectorul public şi privat, 2,4% sunt membri activi ai ONG,  11,7% sunt 
neangajaţi, iar 1,8% din respondenţi au declarat că gestionează o afacere proprie. 

 
Eşantionul este reprezentativ pentru populaţia tânără cu vârsta cuprinsă între 16 şi 30 

de ani, cu o marjă de eroare de 3,2%. Rata răspunsurilor a fost de 98,2%. 

                                                           
8
 În cazul marcării străzilor cu numere impare: în Moldova o parte a străzii este marcată cu numere pare, iar 

cealaltă parte cu numere impare. Operatorul a selectat numai o parte a străzii, numere impare.  
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Instrumentele de colectare a datelor. A fost elaborat un chestionar care conţine 49 

întrebări structurate în următoarele compartimente: (I) participarea civică şi politică a 

tinerilor, (II) drepturile tinerilor, (III) participarea la viaţa economică, (IV) educaţie şi acces la 

informare, (V) cultura şi agrement, (VI) sănătatea şi protecţia socială (IX) viziuni de viitor şi 

aspiraţii  ale tinerilor. Chestionarul este prezentat în Anexa 1.  

Lucrul în teren. În calitate de operatori au fost selectaţi şi instruiţi tineri şi membrii ai 

structurilor de tineret din fiecare localitate inclusă în eşantion.  Completarea chestionarelor 

s-a efectuat în perioada 15-25 decembrie 2010 la domiciliul respondenţilor prin metoda 

dialog „faţă-n faţă”.   

Controlul calităţii. Procedura controlului calităţii chestionarelor s-a desfăşurat în două 

etape. La prima etapă s-a efectuat controlul total a 100% din chestionare, pe măsura 

primirii lor de la operatori. În caz de depistare a unor erori sau lipse, chestionarul s-a 

considerat nevalid. În cadrul etapei a doua au fost selectate aleator un eşantion de 5% din 

numărul total de persoane incluse în eşantion care au fost contactate prin telefon. Discuţia 

s-a axat pe concretizarea unor întrebări din chestionar pentru a verifica prezenţa 

eventualelor devieri. 

Analiza datelor. Pentru introducerea şi analiza datelor a fost utilizat softul SPSS. 

Prezentarea Power Point a rezultatelor sondajului sunt reflectate în Anexa 2.   
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I. PARTICIPAREA TINERILOR LA VIAŢA CIVICĂ ŞI POLITICĂ  

Începând cu schimbările politice din RM, rolul participării tinerilor a crescut mult în 
ultimii ani şi aceasta impune o schimbare de mentalitate şi o modificare a 
comportamentului civic şi politic. În acest sens, rezultatele sondajului arată că 53,3% din 
tinerii respondenţi consideră implicarea tinerilor în viaţa politică foarte importantă, 22,9% 
destul de importantă, 19,9% importantă şi numai 1,5% deloc importantă. Totuşi, o parte din 
tinerii cetăţeni ai ţării noastre nu au fost şi nu sunt pregătiţi să răspundă noilor cerinţe ale 
societăţii democratice şi ale dezvoltării societăţii civile, iar procesul de democratizare se 
confruntă în continuare cu problema tinerilor pasivi (2,4%) care nu cunosc avantajele 
implicării lor în viaţa politică a Republicii Moldova.  

Figura 1. Importanţa implicării tinerilor la viaţa politică a RM.  

 

Cele mai des întâlnite modalităţi de participare a tinerilor la viaţa politică 
respondenţii au menţionat: participarea la vot, participarea la acţiuni politice (mitinguri, 
marşuri politice, acţiuni de protest), aderarea la organizaţiile de tineret ale partidelor 
politice, participare la elaborarea politicilor de tineret şi participarea la luarea deciziilor la 
nivel de comunitate. Potrivit Strategiei Naţionale pentru Tineret educarea civică şi patriotică 
a tinerei generaţii reprezintă o investiţie pe termen lung pentru orice societate. Numai un 
tânăr activ, responsabil, informat, instruit poate deveni un partener activ pentru autorităţile 
publice. Rezultatele sondajului arată că nivelul de participare al tinerilor la viaţa politică 
rămâne a fi scăzut, numai 47,9% din tinerii respondenţi au menţionat că se implică activ în 
viaţa politică a statului, în mare parte prin participare la vot. Implicarea tinerilor la viaţa 
politică la nivel de comunitate presupune nu doar participare la vot, dar o implicarea activă 
a tinerilor şi a autorităţilor locale la elaborarea politicii de tineret. Iată de ce Comitetul de 
Miniştri al Consiliului Europei prin Rezoluţia (98) 6 cu privire la politica de tineret 
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recomandă statelor-membre să dezvolte politici de tineret dinamice, precum şi cadrul legal 
care să răspundă acestor politici. Aceeaşi rezoluţie cheamă guvernele să încurajeze 
participarea tinerilor în elaborarea de politici şi la viaţa asociativă, să consolideze 
societatea civilă prin dezvoltarea educaţiei pentru cetăţenie democratică. Participarea 
directă a tinerilor la elaborarea politicilor publice favorizează înţelegerea mai bună a 
conţinutului politicilor şi susţinerea implementării lor. Participarea tinerilor la decizia politică 
este forma cea mai potrivită prin care se pot manifesta şi implica tinerii în viaţa comunităţii. 
Astfel de practici sunt şi un exerciţiu de învăţare util pentru formarea lor profesională şi 
civică. Cât priveşte gradul de mulţumire al tinerilor faţă de politica de tineret din Republica 
Moldova, rezultatele sondajului arată că mai mult de jumătate din respondenţi (57,8%) sunt 
mulţumiţi în mică măsură de politica de tineret, 18,7% din respondenţi au menţionat că nu 
sunt deloc mulţumiţi, iar 16,6% au menţionat că sunt mulţumiţi în mare măsură. Pentru 
6,6% din tinerii respondenţi, politica de tineret nu prezintă un subiect important, de aceea 
nu au putut să-şi exprime gradul de mulţumire vis a vis de acest subiect.  Participarea 
tinerilor la elaborarea politicilor de tineret constituie o prioritate la 25,8% dintre tinerii 
participanţi la sondaj. Elaborarea şi implementarea deciziilor este una dintre condiţiile 
funcţionării şi consolidării democraţiei. Tinerii sunt implicaţi direct la elaborarea şi 
discutarea publică a Strategiilor Locale de Tineret. În cadrul forumurilor raionale şi 
naţionale au posibilitatea să-şi exprime opiniile şi asupra strategiei naţionale de tineret.  

Participarea la viaţa civică şi politică este foarte importantă pentru tineri. Ea 
favorizează schimbul de cunoştinţe, deprinderi şi aptitudini, influenţează asupra creşterii 
stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii. Participarea tinerilor încurajează adulţii să-şi 
creeze o imagine pozitivă despre tineri, să-i accepte alături ca colegi în promovarea ideilor 
şi proiectelor noi de dezvoltare. Totodată, tinerii au ajuns să fie percepuţi ca principalii 
iniţiatori de muncă voluntară şi resurse umane valoroase. Astfel, participarea tinerilor la 
viaţa civică nu este mai puţin importantă decât participarea la viaţa politică.  

Figura 2. Modalităţi de implicare a tinerilor la viaţa civică a RM.  
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În acest sens, rezultatele studiului arată că participarea tinerilor la viaţa civică a 
comunităţii este vădită prin acţiuni de voluntariat (61,1%), prin organizarea acţiunilor 
culturale la nivel de comunitate (53%), colectare de fonduri şi scriere de proiecte (41,3%) şi 
acţiuni de salubrizare a comunităţii (37%). Un rol important în participarea tinerilor la viaţa 
civică îl are dreptul de asociere al tinerilor. Cu toate că există o multitudine de structuri de 
tineret, 41,9% din tinerii participanţi la sondaj au menţionat că nu fac parte din nici un grup 
sau organizaţie; circa 18,4% din tineri fac parte dintr-un club / secţie sportivă, 16,6% din 
respondenţi fac parte dintr-un grup mass media şcolar la nivel de comunitate, 15,7% sunt 
membri ai organizaţiilor neguvernamentale de tineret, iar 12% fac parte din consiliile locale 
ale tinerilor. Deşi în RM există o experienţă de lucru în domeniul tineret prin intermediul 
centrelor de tineret şi consiliilor locale ale tinerilor, acestea, nu există în toate regiunile 
Republicii Moldova, fapt ce împiedică asigurarea dreptului de asociere în mediul tinerilor. 

Apartenenţa tinerilor la o organizaţie neguvernamentală sau altă structură de tineret 
este puternic corelată cu interesul faţă de viaţa politică: tinerii membri ai organizaţiilor sunt 
într-o măsură mult mai mare interesaţi de viaţa politică atât la nivel local, cât şi naţional. 

Punerea în relaţie a gradului de mulţumire faţă de activitatea structurilor de tineret 
denotă faptul că tinerii sunt satisfăcuţi de calitatea serviciilor de tineret acordate de 
organizaţiile nonguvernamentale în domeniu, centrele de resurse pentru tineri şi lucrătorii 
de tineret, însă sunt mai puţin satisfăcuţi de calitatea serviciilor acordate de către 
autorităţile publice locale şi centrale. Astfel, conform datelor sondajului, mai mult de 
jumătate din respondenţi (62,4%) au menţionat ca nu au încredere în Guvern, Parlament şi 
Preşedinte, 47,2% din respondenţi - au o oarecare încredere în autorităţile publice locale, 
instituţiile mass-media şi lucrătorii de tineret, iar 45,2% au menţionat că au foarte multă 
încredere în biserică, deşi numai 2,7% din numărul total de tineri participanţi la sondaj au 
menţionat că fac parte dintr-un grup religios. Totuşi, credibilitatea tinerilor este direct 
influenţată de factorii subiectivi predominanţi, de tradiţii şi valori spirituale, şi mai puţin de 



14 

 

 

hotărârile luate de autorităţi sau alte structuri din domeniu tineret. Ca şi regulă generală, 
tinerii care consideră că viaţa lor este puternic influenţată de valorile lor spirituale, ei nu 
percep care este rolul bisericii în dezvoltarea politicii de tineret şi de ce manifestă cea mai 
mare încredere în această instituţie.  
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II. DREPTURILE TINERILOR  

 

Constituţia Republicii Moldova declară că „Dispoziţiile constituţionale privind 
drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi tratatele la care Moldova este parte”. Astfel, 
tinerii Republicii Moldova beneficiază de drepturile şi libertăţile consfinţite în Constituţie, 
Legea cu privire la tineret şi alte acte legislative şi normative.  

Legea cu privire la tineret reglementează crearea condiţiilor sociale, economice şi 
organizaţionale, stabileşte direcţiile principale de dezvoltare a tineretului în interesul 
societăţii şi personalităţii, precum şi prevede adoptarea altor acte normative cu scopul: 
asigurării angajării în câmpul muncii, dreptului la învăţătură şi a asigurării familiilor tinere, 
crearea serviciilor sociale pentru tineri, suportul acordat de stat asociaţiilor de tineret, 
inclusiv participarea lor în activităţi internaţionale. 

Informarea în domeniul drepturilor tinerilor este în strânsă legătură cu percepţia de 
către tineri a respectării lor. Rezultatele sondajului, arată că doar 44,6% din respondenţi au 
menţionat că cunosc drepturile de bază, 38,9% din respondenţii tineri sunt informaţi parţial 
în domeniul legislaţiei tineretului, 35,6% nu sunt informaţi în acest sens, 8,1% dintre tinerii 
participanţi la sondaj nu sunt informaţi despre drepturile tinerilor din RM şi tot aceeaşi cotă 
de tineri cunosc profund drepturile tinerilor.  

Figura 3. Respectarea drepturilor tinerilor.  
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În opinia tinerilor, drepturile lor, în majoritatea cazurilor, sunt respectate parţial. Cel 
mai des sunt încălcate drepturile care se referă la: susţinerea tinerilor familii (39,2%), 
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susţinerea tinerilor talente (27,1%), dreptul la muncă (26,8%) şi susţinerea de către stat a 
asociaţiilor obşteşti de tineret (25,3%). 

Conform prevederilor legale fiecare persoană are dreptul la muncă, la educaţie, la 
luarea deciziilor, etc. În realitate, însă, acest drepturi sunt lezate pentru unele categorii de 
persoane, inclusiv pentru tineri. Potrivit rezultatelor sondajului de opinie, majoritatea 
tinerilor (87,3%) au menţionat că sunt afectaţi de fenomenul discriminării, numai 10% dintre 
tineri considera ca discriminare nu afectează tinerii, iar 2,7% au ezitat să răspundă la 
întrebarea referitoare la fenomenul discriminării. Tinerii sunt discriminaţi în mare măsură la 
angajare în câmpul muncii (66,2%), la luarea deciziilor la nivel de comunitate (28,6%) şi în 
instituţiile de învăţământ (24,5%). Discriminarea tinerilor la angajare ţine cel mai mult de 
solicitarea experienţei de muncă de către angajatori, nedorinţa angajării tinerilor femei din 
motiv ca acestea ar putea să-şi ia concediu de maternitate şi de îngrijire a copiilor. De 
asemenea o problemă destul de importantă o constituie şi discriminarea anumitor categorii 
de tineri în toate aspectele vieţii.  

Figura 4. Categorii de tineri discriminaţi 

 

Astfel, rezultatele studiului arată că categoriile de tineri care sunt cele mai 
discriminate sunt: tinerii cu dizabilităţi (77,2%), tinerii infectaţi HIV (47,6%), tinerii cu 
antecedente penale (43,4%), femeile tinere însărcinate (23,1%). 

Drepturile tinerilor sunt încălcate de cele mai dese ori de către organele de drept, 
funcţionarii publici, conducătorii instituţiilor angajatoare şi conducătorii instituţiilor de 
învăţământ.  

Ca şi alte categorii de populaţie, tinerii au dreptul la justiţie care este respectat 
parţial sau deloc au menţionat majoritatea tinerilor participanţi la sondaj. Deoarece există 
un nivel scăzut de credibilitate a tinerilor în organele de drept, circa 62% dintre respondenţi 
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considera că aceste instituţii încalcă de cele mai dese ori drepturile tinerilor. Instituţiile de 
drept sunt urmate de funcţionarii publici, despre care 55,7% din respondenţi au menţionat 
că încalcă drepturile tinerilor. De ce anume funcţionarii publici? Deoarece la ei cel mai des 
se adresează tinerii în vederea soluţionării problemelor, dar rezultatele sunt minime. De 
asemenea, acţiunile de discriminare depind în mare măsură de funcţionarii publici. În cazul 
în care ei ar respecta legislaţia împotriva discriminării, ei ar impune tuturor angajatorilor 
acordarea şanselor egale la angajare, ar asigura accesul la educaţie, ar monitoriza 
calitatea serviciilor publice prestate tinerilor şi ar crea condiţii de pregătire profesională 
pentru această categorie de persoane. După funcţionarii publici, un procent mare tinerii  l-
au acordat conducătorilor instituţiilor angajatoare – ca fiind percepute drept persoane care 
încalcă drepturile tinerilor.  Aceste încălcări se referă la nerespectarea legislaţiei referitoare  
la asigurarea dreptului la muncă, sarcina de muncă, nevoile de informare şi instruire, 
riscurile fizice (cum sunt: încărcarea şi descărcarea încărcăturilor periculoase, substanţele 
periculoase), riscurile psihosociale (cum sunt: stresul sau hărţuirea morală; de exemplu 
tinereţea poate fi folosită ca pretext pentru hărţuire). 

Deoarece 56,7% dintre tinerii participanţi la sondaj îşi desfăşoară studiile la una din 
instituţiile de învăţământ din RM, 46,7% din respondenţi, adică circa 90% din tinerii care 
studiază consideră că conducătorii instituţiilor de învăţământ reprezintă acele persoane 
care încalcă drepturile tinerilor. Potrivit Legii cu privire la tineret se asigură dreptul la studii 
gratuite în sistemul învăţământului de stat, indiferent de stare socială şi materială, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, se facilitează acordarea de credite bancare 
preferenţiale, cu garanţia autorităţilor publice centrale şi locale, păturilor socialmente 
vulnerabile pentru achitarea taxei de studii, se creează condiţii speciale de studii în 
instituţiile de învăţământ superior pentru tinerii cu dizabilităţi, se instituie premii, burse, 
indemnizaţii pentru tinerii dotaţi, se stimulează studiile tinerilor în instituţii de învăţământ din 
străinătate în cadrul schimburilor internaţionale, în temeiul acordurilor interguvernamentale 
şi interstatale. Cu părere de rău aceste prevederi rămân a fi declarative, de aceea şi tinerii 
consideră că conducătorii instituţiilor de învăţământ sunt cei care nu întreprind măsurile 
necesare pentru asigurarea dreptului deplin la studii şi educaţie.  
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III. PARTICIPAREA TINERILOR LA VIAŢA ECONOMICĂ 

 

Tinerii reprezintă din punct de vedere economic principala forţă activă pe piaţa 

muncii şi cel mai indicat sector în care afacerile proprii ar trebui să se bucure de succes, ei 

constituind forţa de muncă abilă, cu spirit întreprinzător şi de iniţiativă şi cu potenţialul 

necesar. Din păcate situaţia la zi se arată a fi altfel: doar 3,6% din numărul total de 332 de 

respondenţi participanţi la sondaj au apreciat gradul de participare al tinerilor la viaţa 

economică în Moldova ca fiind foarte înalt, 14,5% - apreciază participarea tinerilor în 

domeniul economic ca fiind înaltă, pe când 49,8% dintre tinerii respondenţi cred că gradul 

de participare al tinerilor la viaţa economică este unul mediu, iar 30,1% consideră că gradul 

de participare al tinerilor la viaţa economică este scăzut. Din păcate 2,1% din respondenţi 

nu au putut aprecia gradul de participare la viaţa economică.  

Figura 5. Modalităţi de participare a tinerilor la viaţa economică a RM.  

 

Rugaţi să răspundă la întrebarea “După părerea Dvs. cum participă tinerii la 

viaţa economică a comunităţii?”, 68, 1% din respondenţi au răspuns că angajarea în 

câmpul muncii reprezintă forma principală de activitate raportată la viaţa economică. Alte 

50, 9% consideră că tinerii participă la viaţa economică prin crearea propriilor afaceri, care 

în majoritatea cazurilor au fost instituite din banii părinţilor conform studiului „Tinerii pe 

piaţa muncii” realizat de Academia de Studii Economice din Moldova la solicitarea ANOFM 
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în 15 raioane ale republicii pe un eşantion de 2288 de respondenţi (persoane fizice şi 

persoane juridice) în 20089. Prestarea serviciilor pe cont propriu, fie că este vorba de 

cercetări ştiinţifice şi participarea în cadrul studiilor în domeniul economic sau de alte tipuri 

de servicii este practicată, conform respondenţilor, de 19% din rîndul tinerilor. Implicarea în 

studii şi cercetări în domeniul economic presupune prezenţa unui nivel de dezvoltare 

superior al tinerilor şi pregătirea lor profesională corespunzătoare unei activităţi de 

cercetare, procent acumulat relativ mic explicat prin profil majoritar al respondenţilor, unde 

45% posedă studii medii generale. În acelaşi context, doar 16, 3% din respondenţi 

consideră că participarea tinerilor la instruiri în domeniul economic reprezintă o formă de 

participare la viaţa economică a ţării, recunoscând interdependenţa dintre educaţia în 

domeniul economic şi participarea la viaţa economică. Rezultatele unui sondaj de opinie 

realizat de grupul  „Vocile Tinerilor”, aproximativ 90% dintre tinerii de la 18 la 29 de ani ar 

dori să părăsească Moldova, cel puţin pentru o perioadă scurtă. 37,5% ar dori să plece 

pentru totdeauna dacă ar avea posibilitatea, şi doar 9% dintre tineri intenţionează să 

rămână în Moldova10. Însă, potrivit studiului „Participarea tinerilor în RM” doar 0,3% din 

respondenţi consideră că participarea tinerilor la viaţa economică are loc prin migrarea 

acestora peste hotarele ţării şi alte 0, 3% consideră că tinerii sunt absenţi şi nu participă la 

viaţa economică a ţării. Totodată, rezultatele sondajului arată că migraţia tinerilor peste 

hotare nu este un fenomen de care se îngrijorează tinerii în prezent. Acest fenomen trebuie 

să constituie un subiect de îngrijorare pentru autorităţi, deoarece îmbătrânirea populaţiei şi 

scăderea populaţiei active este o problemă care va lua amploare RM în următorii 5 ani.  

Fiind întrebaţi despre principalele surse de venit, tinerii (45%) au răspuns că 

aceasta reprezintă banii de buzunar oferiţi de către părinţi. Această pondere poate fi 

explicată pornind de la profilul respondenţilor şi anume al sectorului de activitate, dintre 

care 41% sunt elevi, fapt care nu le permite acestora implicarea în anumite activităţi 

economice constante şi de durată. Totodată, studiul realizat de ANOFM în 2008 prezintă 

date similare, unde părinţii constituie sursa principală de venit chiar şi în iniţierea propriilor 

afaceri, inclusiv în baza remitenţelor din exterior (40%)11. În concordanţă absolută cu 

aceste date se prezintă şi datele prezentului studiu, unde 106 (31, 9%) dintre respondenţi 

recunosc că printre principalele surse de venit, banii trimişi de membrii familiei aflaţi peste 

hotare rămâne a fi una substanţială. 35, 8% dintre tineri afirmă că principala sursă de venit 

o constituie propriul salariu, în timp ce 26, 5% din respondenţi recunosc că prestarea unor 

servicii pe cont propriu reprezintă principala sursă de venit. Bursa de studii reprezintă 

principala sursă de venit pentru 17, 2% din respondenţi, în timp ce 15, 4% dintre numărul 

total de respondenţi sunt studenţi. Studiul a scos în evidenţă faptul că banii rezultaţi în 

urma practicării jocurilor de noroc şi a pariurilor reprezintă unele dintre sursele principale 
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 Academia de Studii Economice / Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă // Studiu „Situaţia tinerilor pe piaţa 

muncii”, Chişinău, 2008. 
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 Sondaj de opinie „Vocile tinerilor” realizat cu Suportul UNICEF, 2003 
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 Tinerii pe piaţa muncii  
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de venit doar pentru 2,1% şi, respectiv, 1,8% dintre respondenţi. Totodată, 9,3% dintre 

respondenţi declară că nu au nici o sursă principală de venit, 40, 9% dintre tineri fiind 

declaraţi şomeri, conform datelor statistice disponibile la 1 ianuarie 2008 prezentate de 

Biroul Naţional de Statistică12. 

Conform rezultatelor sondajului, 40,4% dintre respondenţi declară că veniturile 

acoperă doar în mică măsură necesităţile financiare şi doar 31,9% dintre tineri apreciază 

că veniturile acoperă parţial cheltuielile. Observăm că tinerii îşi apreciază condiţia 

economică ca fiind una precară, 50% dintre aceştia considerând că în Moldova poţi avea 

un viitor sigur doar în mică măsură. 

Figura 6. Motivele care determină un nivel scăzut de participare a tinerilor la viaţa 
economică a RM. 

 

 

Întrebaţi despre motivele care determină un grad scăzut de participare al tinerilor la 

viaţa economică, 64,2% dintre respondenţi găsesc cauza în accesul limitat al acestora la 

resurse financiare de tip credit sau grant, 53,6% justifică prezenţa redusă a tinerilor în 

sectorul economic prin nesiguranţa acestora în ceea ce priveşte durabilitatea afacerilor, 

42,2% în slaba dezvoltare a serviciilor de suport şi susţinere al afacerilor, 41,0% în accesul 

limitat la serviciile de informare şi consultanţă, 28,9% în incapacitatea tinerilor de a 

gestiona şi crea o afacere proprie. Cu toate acestea, doar 19,6% ar investi în studii dacă ar 

câştiga mâine o sumă mare de bani.  Politicile fiscale pentru micii antreprenori ar constitui 

una dintre cauzele participării reduse a tinerilor la viaţa economică, conform 25,6% dintre 
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respondenţi, 10,5% dintre tineri au menţionat că un motiv care determină gradul scăzut de 

participare al tinerilor la viaţa economică rezultă din incapacitatea de a elabora planuri de 

afaceri. 

În vederea soluţionării problemelor ce ţin de capacităţile reduse ale tinerilor în a 

crea, gestiona şi elabora un plan de afaceri, a fost conceput Programul Naţional de 

Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) demarat în 2008 cu finalitate în 2010 şi aprobat 

de Guvernul Republicii Moldova. Programul PNAET a fost implementat în 3 mari etape şi 

anume: „Instruire şi consultanţă antreprenorială” în cadrul căreia, în 2008 şi 2009 au fost 

instruiţi 684 de tineri din 13 raioane şi municipiul Chişinău, „Finanţarea proiectelor 

investiţionale rurale prin acordarea de împrumuturi comerciale rambursabile, cu porţiune 

de grant” şi  „Monitorizarea post-finanţare”. În cadrul programului au fost finanţate 474 

proiecte în sumă totală de 133,028 mln. lei, inclusiv grant 52,974 mln. lei. Mai mult, în 

cadrul etapei monitorizare post-finanţare nu au fost sesizate nereguli semnificative, 

rambursarea la termen a împrumuturilor fiind foarte bună13.  

Cauzalitatea subiectivă şi responsabilitatea individuală pentru gradul scăzut de 

participare la viaţa economică şi anume a nedorinţei, pasivităţii şi indiferenţei tinerilor este 

menţionată de doar 0, 3% dintre tinerii intervievaţi. 

Fiind puşi în situaţia de a alege ce ar face în I-ul, în al II-lea şi al III-lea rând în 

gestionarea unei sume mare de bani pe care ar primi-o mâine, tinerii ar opta în primul rând 

pentru: iniţierea unei afaceri, procurarea unei locuinţe, investiţii în învăţământ şi studii. În al 

II-lea rând tinerii ar prefera să facă donaţii, binefaceri, şi în al III-lea rând ar investi în 

bugetul familiei. 

Fiind o întrebare deschisă, tinerii au avut posibilitatea de a-şi exprima liber opinia şi 

preferinţele. Analizând rezultatele sondajului, un număr destul de mare din tinerii 

intervievaţi au răspuns că nu ştiu sau au preferat să nu răspundă în ceea ce priveşte 

gestionarea banilor pe care i-ar primi mâine eventual. Acest fapt este confirmat şi de lipsa 

de capacităţi în a gestiona şi crea o afacere, ceea ce poate fi extins şi asupra abilităţii de a 

administra resursele financiare în general. 

Alte achiziţii, precum procurarea unui automobil, depunerea banilor într-un depozit 

la bancă,  planificarea unor vacanţe peste hotare se înscriu între cele mai populare opţiuni. 

Astfel, putem interpreta că, în timp ce o parte din tineri îşi motivează acţiunile prin nevoia 

de stabilitate economică şi crearea unor rezerve financiare în acest sens, o altă parte din 

tineri sunt orientaţi puternic pe prezent şi pe plăcerile spirituale pasagere. 

Puternic contrastante cu valorile obţinute la răspunsuri care reflectă activitatea 

economică sunt valorile obţinute la răspunsuri precum „aş da naştere unui copil” „aş 
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deschide o bibliotecă”, doar un procent nesemnificativ optând pentru astfel de opţiuni, ceea 

ce vorbeşte despre orientarea cu precădere de natură financiară şi materială a tinerilor, 

consecinţă a unei vieţi şi societăţi în care banii sunt percepuţi ca o soluţie la toate. 

Datele afişate mai sus denotă nu doar capacitatea tinerilor în a-şi administra 

propriile resurse financiare, ci şi dezvoltarea axiologică a acestora. Se poate lesne 

conchide că, prioritare rămân a fi valorile materiale ale tinerilor, bunăstarea financiară şi 

stabilitatea economică fiind  dezideratele majore ale acţiunilor tinerilor.  

Întrebaţi despre dificultăţile cu care se confruntă tinerii pe piaţa muncii, aceştia au 

apreciat nedorinţa angajatorului de a angaja tineri fără experienţă, nepotismul şi 

cumătrismul şi cerinţele exagerat de mari la angajare ca fiind trei cele mai mari probleme 

cu care se confruntă în încercarea de a obţine un loc de muncă. Expuse în ordinea 

ponderii răspunsurilor date de tineri la aceeaşi întrebare, acestea sunt urmate de dificultăţi 

precum lipsa de informaţie privind locurile de muncă vacante, pregătirea 

necorespunzătoare a tinerilor, lipsa orientării profesionale, discriminarea pe criterii de 

dizabilitate, etnie, vârstă, sex, religie şi concentrarea ofertelor de muncă în mediul urban. 

                       Figura 7. Modalităţi de angajare a tinerilor. 
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Prin recomandare de la rude şi cunoscuţi 

 

Metoda principală  prin care tinerii îşi caută / obţin un loc de muncă rămâne a fi 

contactarea rudelor şi a cunoscuţilor pentru ca aceştia să-i ajute prin a interveni pe lîngă 

angajatori. Paradoxal dar, în pofida faptului că nepotismul şi cumătrismul reprezintă una 

dintre cele mai grave dificultăţi cu care tinerii se confruntă la angajare, 34, 0% apelează 

anume la această metodă, acceptând şi contribuind tacit la perpetuarea acestui fenomen. 

Cauzele accesării resurselor umane şi a reţelei sociale în obţinerea unui loc de muncă este 
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explicat şi prin prisma problemei discriminării cu care se confruntă tinerii, inclusiv pe criterii 

de vârstă, dar şi cu reticenţa angajatorilor de a angaja tineri fără experienţă practică, ci cu 

pregătire pur teoretică, după cum o arată întrebarea discutată mai sus. Internetul rămâne a 

fi o sursă de încredere în rîndul tinerilor în momentul în care sunt în căutarea unui loc de 

muncă, fiind o metodă necostisitoare, comodă şi oricând la dispoziţie şi este preferată de 

15,1% dintre tineri. Referirea de la o instituţie de învăţământ este o metodă preferată de 

14,2%, procent explicat şi de incapacitatea şcolilor de a acoperi necesităţile tuturor elevilor 

dar şi de lipsa de colaborare a instituţiilor de învăţământ cu sectorul economic (angajatorii). 

Doar 12,7% din respondenţi ar apela sau au apelat deja la serviciile Agenţiei pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă, preferând, în schimb să caute informaţia în mass-media locală, 

raională sau naţională, pentru această metodă optând 10,8% dinte tinerii respondenţi. Este 

îngrijorător faptul că 7.5% din respondenţi nu ştiu şi nu s-au gândit încă cum se vor angaja 

sau cum ar prefera să se angajeze.  Doar 5,7% dintre tinerii respondenţi s-au angajat sau 

intenţionează să se angajeze prin intermediul ONG-urilor, procent explicat prin capacitatea 

redusă şi numărul nesemnificativ al ONG-urilor care prestează servicii de angajare în 

câmpul muncii şi orientare vocaţională, în special în regiunile rurale. 

Figura 8. Măsuri de facilitare a încadrării tinerilor în câmpul muncii .  

 

Puşi în situaţia de a decide care ar fi principalele măsuri care ar contribui la 

soluţionarea problemei prezenţei tinerilor pe piaţa muncii aceştia au răspuns că stimularea 

agenţilor economici în a angaja tineri ar constitui cu precădere măsura care ar combate 

inclusiv dificultatea principală identificată de tineri în prezentul studiu (nedorinţa 

angajatorului de a angaja tineri fără experienţă). Organizarea mai frecventă a târgurilor 

locurilor de muncă,  stabilirea parteneriatelor între instituţiile de învăţământ şi angajatori 

sunt alte 2 măsuri clasate printre primele 3 măsuri care trebuie întreprinse la nivel naţional 
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pentru îmbunătăţirea şanselor tinerilor de a fi angajaţi. Alte măsuri identificate de tineri sunt 

menţionate în ordinea stabilirii importanţei lor de către tineri şi anume: acordarea facilităţilor 

pentru crearea afacerilor, acordarea creditelor preferenţiale tinerilor pentru iniţierea 

afacerilor, măsură deosebit de importantă pentru tinerii care ar intenţiona să-şi deschidă o 

afacere.  

Analiza ocupării forţei de muncă din mediul rural în funcţie de vârstă reflectă o 

situaţie alarmantă, în special pentru cea mai tânără grupă de vârstă (15-24 de ani). În 

perioada anilor 2000-2009, numărul tinerilor ocupaţi a înregistrat o reducere de circa 

50,9%. Situaţia dată poate fi explicată prin tendinţa unui număr din ce în ce mai mare de 

tineri de a se menţine în sistemul de instruire o perioadă mai îndelungată. Totodată, 

această perioadă a fost caracterizată de o reducere puternică a numărului de şomeri din 

grupa de vârstă 15-24 de ani (-48%)14.   

 

                                                           
14

 Studiul situaţional al forţei de muncă în mediul rural, inclusiv prin prisma de gen / realizat de Institutul de Dezvoltare 

Urbană cu suportul UNIFEM şi PNUD Moldova, Chişinău 2010  
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IV. ACCESUL TINERILOR LA EDUCAŢIE  ŞI INFORMARE  

 

Accesibilitatea şi calitatea educaţiei reprezintă componente esenţiale în edificarea 

unei societăţi moderne şi prospere. Educaţia ar trebui să fie considerat factorul obligatoriu 

în avântul pentru combaterea sărăciei, adoptarea atitudinii non-discriminatorii a populaţiei, 

asigurarea egalităţii gender, protejarea tinerilor împotriva exploatării, promovarea 

drepturilor omului, în particular, şi a valorilor democratice, în general. Educaţia de calitatea 

contribuie incontestabil la dezvoltarea capitalului uman, dar aceasta presupune, 

disponibilitatea investiţiilor din partea participanţilor în procesul de instruire cât şi din partea 

guvernanţilor pentru asigurarea  condiţiilor necesare privind furnizarea unor servicii de 

calitate în sistemul educaţiei publice.  

În ceea ce priveşte disponibilitatea tinerilor de a investi în învăţământ şi studii nu 

putem afirma că reprezintă actualmente prioritatea numărul unu, căci la întrebarea „ce a-ţi 

face cu o sumă mare de bani pe care a-ţi primi-o”, „investiţiile în studii şi învăţământ” 

reprezintă doar prioritatea trei conform răspunsurilor primite, pe prim plan fiind menţionat 

„deschiderea unei afaceri” şi „procurarea unei locuinţe”, fiind urmate de dorinţa de a 

„investi în bugetul familiei”, „deschiderea unui depozit la bancă” şi ceva mai puţin specific 

pentru societatea noastră actuală „ar face donaţii şi acţiuni de caritate”. Conform datelor 

obţinute putem afirma că tinerii din Republica Moldova încă nu au ajuns la etapa să 

conştientizeze că instruirea înaltă şi calificată reprezintă un factor indispensabil în 

asigurarea unor venituri mai bune, corelate unor condiţii mai bune de viaţă pentru familie şi 

educaţie pentru generaţiile ulterioare de copii. Respectiv, putem spune că actualmente 

educaţia nu este percepută de tineri ca fiind cea mai bună formă de investiţie posibilă. Şi la 

nivel de politică a statului nu putem afirma că educaţia reprezintă o prioritate majoră. Deşi 

putem observa o creştere a cheltuielilor pentru educaţia publică, totuşi acest domeniu 

continuă să primească mai puţină susţinere financiară decât ar avea nevoie, aceasta în 

comparaţie cu indicatorii de monitorizare, care analizează calitatea educaţiei publice în 

ţările vecine.15 Acest fapt stimulează atragerea de finanţări private şi neoficiale. Datorită 

deficitului bugetar cauzat de creşterea economică nesatisfăcătoare, Republica Moldova a 

cunoscut o evoluţie rapidă a serviciilor educaţionale contra-cost, constatate de apariţia 

numeroaselor instituţii private în sistemul educaţiei naţionale. Alt aspect care poate fi 

constatat este că deşi în buget creşte suma alocată sistemului de învăţământ, schimbări 

majore în acest sistem nu sunt palpabile, respectiv se pune la îndoială cât de adecvate 

sunt aceste alocări financiare în domeniul vizat.  

 

                                                           
15 Joint Staff Advisory Note on the Annual Evaluation Report on the Economic Growth and Poverty Reduction Strategy Paper Prepared by the Staffs 

of the International Development Association (IDA) and the International Monetary Fund (IMF) Approved by Shigeo Katsu (IDA) and Juha 
Kähkönen and Anthony R. Boote (IMF) April 28, 2006 
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Figura 9. Accesul tinerilor la: 
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Cu referinţă la accesibilitatea tinerilor la studii, se poate constata conform 

răspunsurilor primite că accesul la studii liceale şi profesionale este destul de înalt, 58,7% 

afirmând că tinerii au în mare măsură acces la studii liceale şi doar 5,4 % menţionând că 

tinerii au în mică măsură acces la studii liceale. În acelaşi context, 39,8 % din respondenţi 

au afirmat că tinerii din Republica Moldova au în mare măsură acces la studii profesionale, 

44,9 % afirmând că tinerii au în egală măsură acces la studii profesională şi doar o mică 

parte 0,3 % au afirmat că tinerii nu au deloc acces la studii profesionale. Cu totul diferit 

este tabloul în ceea ce priveşte accesul tinerilor la studii superioare şi post-universitare, 

astfel doar 14,5% din respondenţi au afirmat că tinerii au acces în mare măsură la studii 

superioare, 51,5 % au afirmat că tinerii au în egală măsură acces la studii superioare şi 

tocmai 20,2% consideră că tinerii au acces limitat la studii superioare, 3,9 % nu au ştiut ce 

să răspundă la această întrebare. În ceea ce priveşte accesul tinerilor la studii post 

universitate este şi mai limitat, doar 7,5% din respondenţi au afirmat că tinerii au acces în 

mare măsură la studii post universitare, 31,3% au afirmat că au acces egal la studii post 

universitare şi 55,4% au afirmat că tinerii nu au acces la studii post universitare, iar 5,7% 

nu au ştiut cum să răspundă la această întrebare. 

Actualmente numărul total al tinerilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ mediu 

şi superior este la cota cea mai înaltă din ultimii 50 de ani, iar în următorii ani va începe să 

se diminueze din cauza ratei scăzute a natalităţii.16 Deşi, se observă că în ultimul timp a 
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 Studiul „Tinerii din Moldova – 2008”, efectuat de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”, cu 

suportul financiar oferit de UNICEF Moldova 
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crescut accesul tinerilor la studii, totuşi accesibilitatea la educaţie se menţine şi în 

continuare ca o problemă. Aceasta se constată şi în studiul efectuat de IDIS Viitorul în 

2008, în care se menţionează că rata brută a şcolarizării în învăţământul secundar a 

scăzut puţin şi este mai mică în zonele rurale (90,0% în zonele urbane şi 83,3% în zonele 

rurale, în anul 2008).17 Interesul public pentru educaţia superioară este în creştere. Astfel, 

numărul studenţilor a crescut de la 218 la 373 abiturienţi la 10.000 locuitori, în anul 2005. 

Rata netă de înmatriculare la toate nivelele de educaţie a crescut de la 70,3% în 2000 la 

71,5% în 2005.  

Cu toate că studiile atestă creşterea tinerilor în instituţiile de învăţământ, nu putem 

afirma că şi calitatea studiilor este satisfăcătoare. La întrebarea „cât de mulţumişi sunteţi 

de calitatea studiilor obţinute”, doar 19,3% din respondenţi au afirmat că sunt foarte 

mulţumiţi de profesionalismul cadrelor didactice, 63,5% din respondenţi au menţionat că 

sunt destul de mulţumiţi de profesionalismul cadrelor didactice şi 15,3% nu sunt deloc 

satisfăcuţi de profesionalismul profesorilor, 1,8% din tinerii participanţi la sondaj nu au 

răspuns sau nu au ştiut ce să răspundă la această întrebare. Prin urmare la capitolul 

calificarea resurselor umane în cadrul instituţiilor de învăţământ mai este de lucrat, pentru 

că anume resursele umane sunt un factor primordial în creşterea calităţii procesului de 

învăţământ. Mai puţin satisfăcuţi sunt tinerii de aspectul privind dezvoltarea abilităţilor 

practice în timpul procesului de învăţământ. Astfel, doar 9% din respondenţi sunt foarte 

mulţumiţi de posibilităţile oferite de instituţiile de învăţământ privind dezvoltarea abilităţilor 

practice, 48,2%  din respondenţi au menţionat că sunt destul de mulţumiţi privind 

dezvoltarea abilităţilor practice de către instituţiile de învăţământ şi 38,9% nu sunt 

mulţumiţi, iar 3,9% dintre tinerii respondenţi nu au răspuns sau nu au ştiut ce să răspundă 

la această întrebare. Cel mai nesatisfăcuţi sunt tinerii de utilizarea noilor tehnologii 

informaţionale în cadrul procesului de învăţământ, astfel 49,8% din respondenţi nu sunt 

mulţumiţi de faptul că nu sunt aplicate tehnologiile noi informaţionale în procesul de 

învăţământ, 50,3% sunt destul de mulţumiţi şi doar 6% sunt foarte mulţumiţi de cum sunt 

aplicate tehnologiile informaţionale în instituţiile învăţământ, 3,9% nu au răspuns sau nu au 

ştiut cum să răspundă la această întrebare. Conform studiului efectuat în anul 2008 de 

Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul” circa 40,4% dintre respondenţii 

chestionaţi nu sînt satisfăcuţi de calitatea studiilor şi mai mult de jumătate (58,8%) – de 

condiţiile încăperilor unde învaţă. În pofida majorării bugetului şi reformei continue a 

curriculumului şcolar, calitatea studiilor nu s-a ameliorat.18 În acest context, ponderea în 

PIB a alocaţiilor pentru învăţământ a sporit de la 4,8% în anul 2000 la 8,2% pentru anul 

                                                           
17

 Studiul Policy brief: Finanţarea educaţiei preuniversitare, efectuat de IDIS Viitorul, cu suportul  Brookings Institution 

(Washington, SUA), iulie 2008 
18

 Studiul „Tinerii din Moldova – 2008”, efectuat de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”, cu 

suportul financiar oferit de UNICEF Moldova 
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2009, astfel, resursele financiare destinate educaţiei au crescut de la 740 mil. lei în anul 

2000 până la 5 mlrd. lei în anul 2009.19 

Figura 10. Posibilităţi de dezvoltare personală şi instruire continuă a tinerilor. 

 
 

Privitor la posibilităţile de dezvoltare personală şi instruire continuă a tinerilor din 

Republica Moldova s-au evidenţiat următoarele tendinţe ca fiind prioritare în răspunsurile 

acestora: participare la treninguri şi seminare tematice a cumulat cel mai înalt procentaj,  

urmat de participare la diferite cluburi şi cercuri pe interes şi activităţi de voluntariat în 

diferite ONG-uri de specialitate care au cumulat cam acelaşi punctaj şi urmat de 

participarea la programul Work and Travel şi studii şi stagii peste hotare. Îmbucurător este 

faptul că un număr foarte nesemnificativ de respondenţi au afirmat că tinerii în Republica 

Moldova nu au posibilităţi de dezvoltare personală şi instruire continuă sau nu au ştiut cum 

să răspundă la această întrebare. Conform răspunsurilor participanţilor la sondaj se 

deduce că educaţia non-formală actual ocupă un loc important în viaţa tinerilor din 

Republica Moldova. Recunoaşterea educaţiei non-formale ca parte integrantă a educaţiei 

şi stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, 

toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului constituie elementele cheie 

care determină crearea unei societăţi prospere şi democratice. Prin formele sale specifice, 

activitatea educativă non-formală dezvoltă gândirea critică, formează competenţe şi 

stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor 

omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză între 

componenta cognitivă şi cea comportamentală. Educaţia non-formală oferă un set de 

practici sociale necesare, utile pentru fiecare tânăr, complementarizând celelalte forme de 

educaţie prin: valorificarea timpului liber din punct de vedere educaţional, promovarea 

                                                           
19 Strategia Naţională de Tineret pe anii 2009 - 2013 
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experienţelor de viaţă prin participare voluntară, individuală sau în grup. Educaţia non-

formală va oferi copiilor şi tinerilor posibilităţi de alegere a activităţilor în dependenţă de 

interese şi preferinţe cu accent pe dezvoltarea competenţelor pentru a deveni cetăţeni 

activi. De asemenea, educaţia non-formală va crea oportunităţi mai bune de dezvoltare a 

capacităţilor organizatorice, de autogestiune, de management al timpului, de gândire critică 

în adoptarea unor decizii sau în soluţionarea unor probleme, asigurând respectarea 

drepturilor fundamentale ale omului şi egalitatea genurilor.  

Sursele esenţiale de informare a tinerilor în continuare rămân a fi Internetul, 

televiziunea şi familia, iar mai puţin utilizate rămân a fi radioul, ziarele, Centrele de resurse 

pentru tineri şi biblioteca. Pare curios faptul că tinerii totuşi plasează cam pe ultimul loc 

importanţa Centrelor de resurse pentru tineri ca sursă informaţională, deşi în toată ţara 

există deja 82 de Centre de resurse, 12 din ele fiind regionale şi 70 locale.20 Rămâne de 

identificat care ar fi problema, că multe din ele nu prea sunt funcţionale, că activitatea lor 

nu este atât de relevantă pentru tineri sau sunt insuficient promovate pentru a fi percepute 

de tineri ca o sursă informaţională importantă.  

Figura 11. Sursele de informare ale tinerilor. 

 

Sursele care se bucură de cea mai mare încredere printre tinerii din Republica 

Moldova este Internetul – 36,4% din respondenţi, televiziunea – 24,7% şi familia – 15,1%. 

Celelalte surse sunt mai puţin populare acumulând un procentaj mult mai mic, de exemplu 

în informaţiile de la biblioteci au încredere doar 4,5% din respondenţi, în ziare 3,6%, în 
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 Youth needs assessment and evaluation of youth institutions/culture houses, Blackstone Corporation Resource Management Consultants Inc. in 

association with CIVIS, September 2008 
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Centrele de resurse pentru tineri 3%,  în radio  2,1%, în prieteni şi în vecini doar 2,1% şi în 

colegi 1,5 %, 6,9% nu au răspuns sau nu au ştiut ce să răspundă la această întrebare. 

Este trist faptul că tinerii în zilele de azi nu mai au încredere în prieteni, care a 

acumulat aproape cel mai mic punctaj, deşi de cele mai multe ori prieteniile adevărate se 

leagă anume în perioada tinereţii.  

V. SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ A TINERILOR   

 

În conformitate cu prevederile Strategiei naţionale pentru tineret, una dintre cele mai 

importante sarcini pentru promovarea progresului economic şi social-politic în orice ţară 

este de a asigura oportunitatea de dezvoltare sănătoasă a tinerilor. Ultimul deceniu a adus 

cu sine un număr de noi riscuri la care sunt expuşi tinerii. Foarte mulţi încep să fumeze la o 

vârstă precoce, consumă alcool, droguri şi alte substanţe toxice, practică sexul neprotejat, 

ceea ce facilitează răspândirea infecţiilor etc. În consecinţă, starea sănătăţii tinerilor este 

afectată de influenţa acestor factori. Potrivit unui studiu realizat în 2008, majoritatea 

tinerilor consumă băuturi alcoolice, iar mai mult de jumătate practică consumul excesiv de 

alcool la o singură ocazie. În acelaşi timp, tinerii nu consideră consumul excesiv de alcool 

drept o problemă. Nu există programe naţionale de prevenire şi reducere a consumului de 

alcool printre tineri21.  

Prevalenţa consumului de droguri injectabile este înaltă, comparativ cu alte state 

europene. Statisticile naţionale sub raportează numărul de consumatori de droguri 

adolescenţi, însă unele sondaje efectuate printre aceştia demonstrează un indice mai mare 

de folosire a opioidelor în Republica Moldova, comparativ cu ţările europene. Prevenirea 

primară a consumului de droguri este limitată, ca şi opţiunile de tratament a consumatorilor 

de droguri atît în sectorul public, cît şi în cel privat.  

Reforma serviciilor de sănătate a început destul de târziu în Republica Moldova, iar 

calitatea multora dintre serviciile lasă încă de dorit. Trebuie încă să se acorde mai multă 

importanţă unor servicii mai accesibile, de o calitate mai bună, plasate în comunitate şi 

adresate cu precădere tinerilor. Deoarece populaţia din zonele rurale şi din comunităţile 

sărace are acces redus la servicii de sănătate şi accesarea acestor servicii este mai mică, 

se simte o scădere continuă a interesului tinerilor faţă de propria sănătate. Motivele pentru 

care tinerii nu se adresează la servicii de sănătate sunt diverse: fie ca aceste servicii nu 

există în comunitate, fie ca tinerii sunt nepăsători faţă de sănătatea lor şi nu accesează 

serviciile de sănătate ori de câte ori au nevoie.  Comparativ cu ţările din spaţiul european, 

incidenţa ITS este foarte înaltă în Moldova, iar cunoştinţele despre ITS în rândul tinerilor 
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Studiu privind situaţia tinerilor din Republica Moldova în anul 2008 realizat de către Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”, cu 

suportul financiar oferit de UNICEF Moldova 
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sunt la un nivel redus. Menţionăm acest fapt, deoarece statisticile denotă o majorare a 

numărului de persoane cu infecţii sexual transmisibile, dintre care 50% sunt tinerii din 

grupa de vârstă 20-29 ani. Infecţia HIV/SIDA continuă să rămână o problemă prioritară de 

sănătate publică. În  2007 au fost depistate şi înregistrate 731 de noi cazuri de infecţie, 

dintre acestea 44% fiind cazuri în rândul persoanelor tinere (20-29 ani)22. Infecţia HIV/SIDA 

afectează în special persoanele de vârstă reproductivă, inclusiv cu vârste cuprinse între 15 

şi 24 ani, astfel încât incidenţa HIV în acest grup de populaţie în 2007 a constituit 14,34 la 

100 mii faţă de 13,32 în anul 200623. 

Republica Moldova se plasează pe primul loc printre ţările Europei de Sud-Est, 

Europei Centrale şi din spaţiul C.S.I. după cea mai mică vârstă medie la prima naştere. 

Circa 5% din tinerele cu vârsta între 10 şi 24 de ani au avut o sarcină, de obicei, nedorită, 

şi doar la 7% s-a încheiat cu naşterea copilului. Numărul înalt al sarcinilor nedorite indică o 

lipsă de cunoştinţe şi de utilizare a metodelor contraceptive moderne24.  

Figura 12. Importanţa serviciilor de sănătate pentru tineri.  

 

                                                           
22 Buletin informativ privind situaţia epidemică în infecţia HIV/SIDA. Realizarea programului naţional pentru anul 2007 // Centrul naţional ştiinţifico-

practic de medicină preventivă. 
23

 Ibidem. 
24

 Studiu privind situaţia tinerilor din Republica Moldova în anul 2008 realizat de către Institutul pentru Dezvoltare şi 

Iniţiative Sociale „Viitorul”, cu suportul financiar oferit de UNICEF Moldova 
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Cu toate acestea, tinerii participanţi la sondaj au menţionat că serviciile de sănătate 

pentru ei sunt foarte importante, astfel încât în momentul în care se confruntă cu probleme 

de sănătate –consultă medicul de familie, au menţionat 71,4% dintre respondenţi, se 

adresează după ajutor cunoscuţilor (9%), se tratează în mod independent (7,2%), se 

informează din Internet sau reviste medicale despre modalitatea de tratament (5,7%), 

apelează serviciile medicale private (4,2%) şi consultă literatura de specialitate (2,5%).  

Sănătatea nu se numără printre priorităţile principale ale tinerilor, deoarece numai 

4.8% dintre respondenţi au menţionat că în cazul în care ar câştiga o sumă de bani ar 

investi în sănătate. Cu toate aceste, 77.7% dintre tinerii participanţi la sondaj au menţionat 

că au apelat la servicii de sănătate. Dintre aceştia în jur de 65% au rămas mulţumiţi de 

calitatea serviciilor prestate, de graficul de lucru al serviciilor de sănătate şi de 

profesionalismul personalului medical, iar aproape 35% - au menţionat că sunt nemulţumiţi 

faţă de cele enunţate mai sus.  

Starea de sănătate este afectată şi de sărăcie, de inegalitatea accesului la asistenţă 

medicală şi de condiţiile în care tinerii trăiesc, învaţă şi muncesc. Tineri sunt expuşi riscului 

de a fi victime ale unor accidente grave la locul de muncă cu 50% mai mare decât colegii 

lor în vârstă de cel puţin 40 de ani. Astfel, în Republica Moldova există o categorie de tineri 

cu necesităţi speciale: absolvenţii instituţiilor rezidenţiale, orfanii, tinerii cu dizabilităţi, tinerii 

cu comportament deviant, persoanele HIV pozitive. Vulnerabilitatea acestor tineri rezidă în 

posibilităţile scăzute de afirmare şi integrare în societate. Actualul sistem al protecţiei 

sociale dispune de un spectru de servicii ce nu permit integrarea tuturor solicitanţilor, iar 

serviciile existente se dezvoltă în conformitate cu necesităţile identificate de comunitate şi 

urmează a fi consolidate pentru prestarea unor servicii integrate, inclusiv pentru tineri. 

Astfel, crearea serviciilor comunitare pentru tineri va permite soluţionarea problemelor cu 

care se confruntă tinerii în procesul de integrare socială.  

Potrivit datelor statistice oficiale, în RM anual se înregistrează peste 27 mii de 

căsătorii, dintre care aproximativ 87% constituie cupluri cu vârste cuprinse între 16 şi 30 de 

ani. Concomitent, anual se înregistrează 13 mii de divorţuri, dintre care 1/3 sunt divorţuri 

ale familiilor tinere. Fiecare a doua familie tânără invocă drept motive de divorţ lipsa 

condiţiilor de trai (spaţiului locativ), a unui  venit constant, migraţia unuia dintre soţi peste 

hotare. Realitatea actuală impune şi alte cauze: dificultăţile în obţinerea independenţei 

economice, şomajul răspândit în mediul tinerilor, prelungirea perioadei de studii, lipsa unei 

pregătiri pentru viaţa de familie etc.  Există, de asemenea, motive legate de capacităţile 

reduse ale tinerilor pentru o viaţă independentă, neînţelegerile dintre tineri şi părinţii lor, 

nesiguranţa materială şi emoţională. Aceste motive constituie drept bază a aspiraţiilor şi 

viziunilor materiale expuse de tineri: un loc de muncă bine plătit, o locuinţă, o afacere. 

Aceste constatări ne impun să concluzionăm că  problemele materiale afectează starea 

socială a tinerilor fapt pentru care sunt necesare măsuri de protecţie şi asistenţă socială. 
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Astfel, accesul limitat la resurse financiare şi informaţionale, insuficienţa mijloacelor de 

susţinere a familiilor tinere şi a tinerilor cu nevoi speciale reprezintă obstacole esenţiale 

pentru participarea activă a populaţiei tinere la viaţă politică, economică şi socială. 
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VI. PARTICIPAREA TINERILOR LA VIAŢA CULTURALĂ 

 
Participarea la viaţa culturală şi organizarea timpului liber constituie o prioritate 

pentru tineri, pentru că la întrebarea „Care este nivelul de participare al tinerilor din 
comunitatea Dvs. la viaţa culturală” pe o scală de la 1 la 10 (unde 1 prezintă cel mai mic 
nivel de participare, iar 10 cel mai înalt nivel de participare), 72,3% din respondenţi au 
acordat o notă de la 5 în sus ceea ce presupune că nivelul de implicare a tinerilor în viaţa 
culturală este înalt, 1,5% nu au răspuns sau nu au ştiut ce să răspundă la această 
întrebare şi 26,2% din respondenţi au acordat o notă de l a 4 în jos, adică implicarea 
tinerilor în viaţa culturală este joasă. Deşi, viaţa culturală prezintă o prioritate pentru tineri, 
totuşi posibilităţile de implicare în viaţa culturală şi activităţi de timp liber pentru o parte 
dintre tineri sunt limitate.  

Figura 13. Frecventarea instituţiilor /evenimentelor culturale de către  tineri. 
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Spre exemplu, 48,2% din respondenţi nu au mers la teatru niciodată în viaţă, 23,8% 

din respondenţi merg la teatru o dată în doi ani, 13,6% din respondenţi merg la teatru o 

dată în an, 8,7% din respondenţi au posibilitatea să meargă la teatru de două ori pe an, 3% 

din respondenţi merg la teatru o dată în lună, 0,3% din respondenţi o dată în săptămână, 

0,9% de două ori în săptămână. Interesant este că şi cinematograful pentru tineri nu este 

atât de accesibil, pentru că 33,1% din respondenţi au menţionat că nu au avut posibilitate 

să vizioneze un film la cinematograf niciodată în viaţă, 17,8% au posibilitate să meargă la 

cinematograf o dată în doi ani şi 20,8 % merg la cinematograf o dată în an, iar 27% din 

respondenţi au posibilitate să meargă la cinematograf mai des decât o dată în an, 1,2%  nu 

au răspuns sau nu au ştiut ce să răspundă la această întrebare. La fel de limitată este si 

posibilitatea tinerilor de a vizita o expoziţie, 40,4% din respondenţi nu au fost la expoziţie 

niciodată în viaţă, 39,2% din respondenţi au avut posibilitate să meargă la expoziţie nu mai 
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des decât o dată în an, iar 20,2% au posibilitate să meargă de câteva ori pe an la expoziţii, 

1,8% nu au răspuns sau nu au ştiut ce să răspundă la această întrebare. Cel mai atractiv 

pentru tineri pare să fie distracţiile la discotecă, 52% din respondenţi merg la discotecă cel 

puţin o dată în lună, 24% merg la discotecă mai rar cel puţin o dată la doi ani şi doar 16,3% 

nu au mers la discotecă niciodată.  Adică, 48,2% din respondenţi nu au mers la teatru 

niciodată în viaţă şi doar 16,3% din respondenţi  nu au mers la discotecă niciodată. 

Discoteca şi concertele în aer liber sunt cu mult mai atractive pentru tineri decât muzeele, 

teatrul, expoziţiile şi chiar decât cinematograful. 

Tinerii care locuiesc în sate şi orăşele mici nu au oportunităţile de petrecere a 

timpului liber de care dispun tinerii din oraşele mari, cum ar fi municipiile Chişinău, Bălţi şi 

Cahul. Tranziţia la economia de piaţă a dus la reducerea activităţilor sportive şi de recreare 

din localităţile unde acestea existau acum vreo 20 de ani în urma. În sate şcolile sunt 

unicele localuri unde copiii de vârstă şcolară au acces la activităţi sportive, de dezvoltare şi 

recreare, de regulă în timpul programului şcolar. Tinerii care au absolvit şcoala şi au ales 

să se stabilească în sate nu au nici această oportunitate, deoarece şcolile nu acceptă 

tinerii din comunitate în sălile lor sportive sau cele festive.25  

Altă alternativă de participare a tinerilor în viaţa culturală în zonele rurale sunt 

casele de cultură. La întrebarea „Cât de des merg tinerii la casa de cultură?”, 16,9% 

din respondenţi au răspuns că nu au mers niciodată în viaţă la casa de cultură, 29,5% din 

tineri merg cel puţin o dată în an la casa de cultură, iar 51% din respondenţi merg mult mai 

des decât o dată în jumătate de an la casa de cultură, iar 3,3% din respondenţi nu au 

răspuns sau nu au ştiut cum să răspundă la această întrebare. Un studiu sociologic realizat 

de Blakstone Corporation în mediul tinerilor din Republica Moldova relevă importanţa 

caselor de cultură în organizarea şi desfăşurarea timpului liber al tinerilor. Rezultatele 

studiului denotă că numai 32% din tinerii intervievaţi au menţionat că beneficiază de 

serviciile oferite de aceste instituţii, iar 49% din respondenţi consideră că facilităţile oferite 

de casele de cultură sunt insuficiente, axându-se preponderent pe organizarea discotecilor. 

De asemenea, 15% din tinerii participanţi la studiu au menţionat că în incinta casei de 

cultură din localitatea lor nu sunt organizate activităţi pentru tineret, iar 8% consideră că 

tinerii nici nu sunt interesaţi să participe la activităţile culturale organizate, deoarece nu 

corespund solicitărilor actuale ale tinerilor.26 

Biserica şi viaţa spirituală a început să aibă o pondere mai mare în viaţa tinerilor, 

spre exemplu doar 3,9% din respondenţi nu au fost niciodată în viaţă la biserică, 18,4% din 

tinerii respondenţi au avut posibilitatea să meargă cel puţin o dată în doi ani la biserică, 

30,4% din respondenţi merg la biserică cel puţin o dată în jumătate de an, 29,5% 

                                                           
25 Strategia Naţională de Tineret pe anii 2009-2013 
26

 Youth needs assessment and evaluation of youth institutions/culture houses, Blackstone Corporation Resource 

Management Consultants Inc. in association with CIVIS, September 2008 
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frecventează biserică cu regularitate cel puţin o dată în lună şi 13% din tineri merg la 

biserică săptămânal, iar 2,9% chiar de câteva ori pe săptămână. Biserica ocupă un rol 

important în viaţa tinerilor, astfel încât tinerii au menţionat că cea mai mare încredere o au 

anume în această instituţie religioasă în comparaţie cu alte instituţii cum ar fi: Guvern, 

Parlament, Preşedinţie sau Centre de resurse pentru tineri.   

Deşi sportul se bucură în continuare de popularitate printre tineri, diversitatea 

activităţilor sportive lasă de dorit. Din cauza lipsei posibilităţii de a practica o activitate 

sportivă, doar 37,7% din respondenţi au acordat răspuns pozitiv şi au afirmat că practică o 

activitate sportivă. Cele mai populare genuri de sport printre tineri sunt: baschetul, fotbalul, 

tenisul de masă şi dansul. Pe întreg teritoriul Republicii Moldova activează numai 9 centre 

de cultură fizică şi întremare a sănătăţii care oferă servicii integrate tinerilor27. Terenurile 

sportive din localităţile rurale necesită reparaţii şi amenajare. Mobilitatea interculturală şi 

turistică a tinerilor, cooperarea internaţională sunt insuficient dezvoltate în Moldova, având 

la bază incapacitatea economică a tinerilor şi părinţilor. Infrastructura culturală şi sportivă 

slab dezvoltată din mediul rural a afectat direct posibilităţile de afirmare a tinerilor, fapt care 

determină tinerii din sate şi oraşele mici să plece în oraşele mai mari şi în capitală pentru a 

beneficia de mai multe servicii în acest sens. Este mic numărul atelierelor de meşteşuguri 

populare şi studiouri artistice, calitatea managementului şi a activităţilor culturale este 

scăzută, accesul tinerilor la serviciile oferite de unele instituţii culturale, sportive şi 

asociative este limitat. În ţară există aproximativ 258 de instituţii publice extra curriculare, 

care se supun Ministerului Educaţiei, dintre care 46 de Centre de creaţie, 87 şcoli sportive, 

112 şcoli de artă şi altele. Mass-media locale şi naţionale difuzează puţine informaţii 

despre posibilităţile de petrecere a timpului liber, precum şi despre şansele de realizare a 

intereselor şi talentelor tinere. Pentru tineri există un singur Centru Naţional Media înfiinţat 

de UNICEF care se focusează doar pe tineret.28  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Anuarul statistic al Republicii Moldova, ediţia 2007. 

28 Strategia Naţională de Tineret pe anii 2009 - 2013 
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Figura 14. Frecvenţa activităţilor de timp liber a tinerilor.  
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În timpul liber tinerii preferă cel mai des să navigheze pe Internet, să comunice prin 

reţele sociale de genul (facebook, odnoklassniki, skype, ISQ, etc.), să privească 

televizorul, să citească şi să iasă cu prieteni la picnic sau la plimbare. Mai puţin atractive 

sunt pentru tineri ocupaţiile în cadrul unor cercuri/cluburi pe interese sau frecventarea unei 

săli de sport. Cel mai mare dezinteres tinerii l-au prezentat faţă de petrecerea timpului liber 

la un Centru de resurse pentru tineri. Aceasta din cauza că nu există un asemenea Centru 

în localitatea respondenţilor, sau Centrele de resurse nu prestează servicii atractive 

tinerilor. Real tinerii au o gamă îngustă de posibilităţi de a-şi petrece timpul liber, în special 

cei din zonele rurale, iar lipsa activităţilor de petrecere a timpului liber uneori se asociază 

cu consumul de alcool şi droguri şi delincvenţă sporită. 
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VII. VIZIUNI DE VIITOR ŞI ASPIRAŢII ALE TINERILOR ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA 

 

Viziunile de viitor şi vizualizarea unui viitor în afara Republicii Moldova devine una 

dintre principalele probleme ale societăţii actuale cu consecinţe negative accentuate pentru 

viitorul ţării. Exodul de creieri, fenomen pe larg răspândit în spaţiul moldovenesc, dorinţa 

persistentă a tinerilor de a-şi construi un viitor în afara ţării, indiferenţa şi pasivitatea 

tinerilor în viaţa economică, politică şi civică sunt fenomene care tind să afecteze viziunea  

Strategiei Naţionale de Tineret elaborată în 2008 şi anume: Moldova va avea o generaţie 

de tineri activi, bine educaţi, cu abilităţi semnificative de viaţă, angajaţi în cîmpul 

muncii, beneficiari ai unui trai decent care le-ar permite crearea unei familii 

sănătoase şi realizarea nevoilor economice, politice, sociale şi culturale.  

Figura 15. Măsura în care tinerii pot avea în RM:  
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În acest sens, prezentul studiu şi-a propus să identifice care sunt viziunile de viitor şi 

aspiraţiile tinerilor în Republica Moldova. Datele obţinute în cadrul studiului se prezintă a fi 

destul de îngrijorătoare, astfel, întrebaţi în ce măsură tinerii pot avea un viitor sigur în 

Republica Moldova, 50% dintre respondenţi consideră că în mică măsură, 20,2% 

considerând că ar putea avea în Moldova un viitor sigur în egală măsură, în timp ce doar 

5,1 % din respondenţi sunt mai optimişti în privinţa viitorului lor, răspunzând că RM le 

poate oferi un viitor în mare măsură. Cifrele sunt alarmante, mai mult de jumătate din 

respondenţi fiind foarte sceptici la ceea ce ar putea însemna viitorul lor în RM, 19, 6% 
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considerând că în Republica Moldova nu poţi deloc avea un viitor sigur iar 4,8% nu au 

putut răspunde la această întrebare. 

În aceeaşi schemă se circumscrie şi încrederea tinerilor de a-şi dezvolta în RM o 

carieră conform aspiraţiilor, 52, 1% dintre tinerii respondenţi fiind convinşi că doar în mică 

măsură acest lucru este posibil, 14, 2% fiind categoric convinşi de imposibilitatea unei 

asemenea perspective, doar 4, 2% din respondenţi cred că aceasta este pe deplin posibilă  

şi doar 24,1% că aceasta e posibilă în egală măsură. Alte 5,4% nu au ştiut să răspundă la 

această întrebare. 

Un loc de muncă bine plătit poate fi obţinut în mică măsură conform celor 49, 4% 

dintre respondenţi, 14, 2% fiind oarecum încrezători că acest lucru este posibil în egală 

măsură, în timp ce 26, 2% sunt siguri că în  Moldova acest lucru este irealizabil. La fel ca şi 

în cazul altor aspecte descrise mai sus, un procent semnificativ (5,1%) admite că un loc de 

muncă bine plătit poate fi obţinut în RM.  

42,5% din tinerii respondenţi apreciază că un loc de trai asigurat este posibil doar în 

mică măsură, iar alte 19% din respondenţi afirmă că acest lucru este imposibil. Doar 9,6% 

consideră că acest lucru este posibil în mare măsură,  iar 24,4% apreciază cu şanse egale 

posibilitatea de a avea un loc de trai asigurat. 4,5% din respondenţi nu au ştiut sau nu au 

dorit să răspundă la această întrebare. Locuinţa rămâne a fi una dintre cele mai stringente 

probleme ale tinerilor, în special pentru familiile tinere.  

Cei mai mulţi dintre respondenţi (49, 1%) au răspuns că în RM poţi avea o familie 

sănătoasă în egală măsură, urmaţi de cele 25,3% din respondenţi care consideră că acest 

lucru e posibil doar în mică măsură. 15, 4% dintre tinerii participanţi la sondaj consideră că 

o familie sănătoasă poate fi întemeiată în Republica Moldova în mare măsură, iar 5, 4% nu 

au putut da un răspuns. Este de menţionat că, în raport cu procentajul obţinut la aspectele 

discutate mai sus, doar 4,8% consideră că nu poţi avea categoric o familie sănătoasă în 

Republica Moldova. 

Datele nu sunt mai optimiste nici în ceea ce priveşte aprecierea posibilităţii de a 

avea studii de calitate şi abilităţi profesionale, unde 9% apreciază că în mare măsură acest 

lucru este absolut realizabil,  44, 6% din tineri susţin că acest lucru e posibil în egală 

măsură iar, 34,9% în mică măsură. Totodată, doar 23,2% din respondenţi au apreciat că 

tinerii sunt pregătiţi necorespunzător. Studiile de calitate este o realitate dorită, care ţine de 

domeniul viitorului pentru 5,4% din respondenţi pentru care calitatea educaţiei lipseşte cu 

desăvârşire în timp ce pentru 6% din respondenţi aceasta este o întrebare asupra căreia 

nu au putut să se pronunţe. 

Libertatea de exprimare şi accesul la servicii sunt două dintre aspectele care sunt 

apreciate similar de către respondenţi: 10,8% şi 12,7% din respondenţi apreciază că în RM 
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acestea pot fi exercitate în mare măsură. Pentru 41,3%, şi respectiv, 43,1% văd acest 

lucru posibil în egală măsură, iar 34, 3% şi respectiv 34, 9% doar în mică măsură. Cîte o 

pondere de 4, 5% şi, respectiv 5,1% din respondenţi nu s-au gândit la starea de lucruri în 

acest aspect şi au ales să nu răspundă. În timp ce 9% din tinerii participanţi la sondaj 

consideră că libertatea de exprimare lipseşte în totalitate, doar 3,9% consideră că accesul 

la servicii este total neasigurat. 

Fiind întrebaţi despre planurile de viitor pentru următorii 2 ani şi fiind rugaţi să 

prioretizeze răspunsurile, plasând opţiunile de viitor în ordinea importanţei şi preferinţelor 

date de ei, tinerii au trecut în topul preferinţelor următoarele acţiuni pe care le vor realiza în 

I rând: vor merge la studii,  vor crea o familie, vor iniţia o afacere, creşte profesional. 

Figura 16. Viziunea tinerilor pentru următorii 2 ani. 
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Observăm o dorinţă sănătoasă a tinerilor de a-şi crea o familie, a-şi asigura o 

bunăstare prin crearea unei afaceri şi a se dezvolta din punct de vedere profesional, ceea 

ce demonstrează dorinţa tinerilor de a avea o viaţă mai bună.  

Totuşi au fost exprimate şi alte opţiuni de viitor, nu tocmai pozitive, mulţi dintre tinerii 

respondenţi fiind puternic orientaţi să plece la muncă peste hotarele ţării, după cum arată şi 

tabelul de mai jos. 

Apreciate ca importante pentru viitorul lor, tinerii au ales următoarele aspecte: prima 

în ierarhia viitorului luminos în Republica Moldova este „siguranţa în ziua de mâine” cu 

53%, urmată de „bunăstarea mea şi a familiei mele” cu 47,6% şi stabilitate financiară cu 

45,5%. Un loc de muncă bine plătit (45,2%), posibilitatea de a obţine studii şi o profesie 
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valorizantă cu 38,6%, sunt ultimele poziţii din clasamentul celor 5 aspecte apreciate ca 

fiind vitale pentru a construi un viitor pe care şi-l doreşte fiecare tânăr. Stabilitatea politică 

este apreciată ca un factor important de 26,8% dintre tineri. Accesul liber la servicii pentru 

tineri  este importantă pentru 22,6% dintre respondenţi. Paradoxal, dar doar 15,7% au 

răspuns că achiziţionarea unei locuinţe este un aspect important pentru viitorul lor.  

Întrebaţi despre măsurile care ar trebui întreprinse în primul rând în domeniul tineret 

în general ca domeniu larg,  majoritatea se raportează la aspectele: economic, politic, 

educaţional şi social considerând că principalele măsuri trebuie să constituie: crearea 

locurilor de muncă,  modernizarea sistemului educaţional,elaborarea programelor de 

susţinere a tinerilor familii, implementarea politicilor de tineret, dezvoltarea serviciilor de 

suport pentru afaceri, şi asigurarea accesului la informare. 

Se remarcă că măsuri precum facilitatea accesului tinerilor la cultură şi agrement, 

consolidarea mecanismelor de implicare a tinerilor în viaţa politică, susţinerea sectorului 

neguvernamental în domeniul tineret nu sunt atractive pentru tineret, acumulând o pondere 

nesemnificativă din punct de vedere statistic. Orientarea puternic economică a tinerilor este 

vădită, concluzie care trece ca un fir roşu printre toate rezultatele acestui studiu. 



42 

 

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI  

 

Participarea tinerilor la viaţa civică şi politică. În Republica Moldova participarea şi 

implicarea tinerilor în viaţa politică şi civică a comunităţii se plasează încă la un nivel mediu 

cu tendinţe spre ambele extreme (nivel înalt  şi nivel scăzut de participare). Cea mai 

întâlnită formă de participare a tinerilor la viaţa politică este participarea la vot, iar 

modalitatea de participare la viaţa civică  este voluntariatul. În acest sens, putem 

concluziona ca tinerii nu percep alte forme de participare politică şi civică, deoarece nu 

sunt direct implicaţi. Formele de participare a tinerilor din Republica Moldova la luarea 

deciziilor sunt diverse. Tinerii participă asociindu-se în consilii locale de tineret, asociaţii / 

organizaţii neguvernamentale, grupuri de iniţiativă, etc. Pentru încurajarea participării 

tinerilor la viaţa politică şi civică sunt necesare acţiuni privind:  

- Implicare tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local, raional şi naţional; 
- Acumularea de cunoştinţe şi experienţe practice privind implicare tinerilor în viaţa 

politică a RM prin participare la diverse activităţi cu caracter politic organizate de 
către instituţiile publice şi organizaţiile politice; 

- Promovarea spiritului participativ şi stimularea iniţiativelor tinerilor în viaţa publică si 
politică a ţării; 

- Sporirea nivelului de cultură civică şi politică în rândurile tineretului din Republica 
Moldova; 

- Combaterea stereotipurilor care le au tinerii cu privire la persoanele de decizie; 
- Sporirea nivelului de conştientizare a noţiunilor de cetăţenie democratică şi 

participare a tinerilor.   

Drepturile tinerilor. Potrivit Constituţiei, Republica Moldova este un stat de drept, 

democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a 

personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt 

garantate. Astfel, Statul şi-a asumat responsabilitatea de a asigura şi garanta respectarea 

drepturilor omului în conformitate cu legislaţia naţională, inclusiv cea internaţională la care 

este parte. Evident, îi revine şi obligaţia implementării reale şi efective a actelor sale 

normative. Republica Moldova a fost una dintre cele mai deschise şi receptive state post-

sovietice, care au acceptat şi iniţiat reforme în diverse domenii, însă acestea au rămas în 

mare parte doar semnate şi asumate, fără a fi implementate. Situaţia respectivă durează 

deja mult prea mult,  iar Moldova rămâne cea mai săracă ţară din Europa, fenomen care 

afectează şi situaţia drepturilor tinerilor. 

Potrivit prevederilor legislaţiei naţionale, în RM orice persoană are dreptul la muncă, la 
libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la 
protecţie împotriva şomajului. Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un 
nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzând 
hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare. 
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 Statul garantează drepturi şi şanse egale, tratarea egală a femeilor şi bărbaţilor la 
plasarea în câmpul muncii. Angajatorul va efectua angajarea prin metode care să asigure 
accesul gal la muncă.  Contrar prevederilor legale femeile tinere rămân discriminate sub 
aspectul angajării în câmpul muncii, condiţiilor de muncă şi salarizării. Ele rămân 
discriminate la angajare, deoarece unii antreprenori nu angajează femei tinere, decît după 
prezentarea actelor despre starea lor civilă, iar alţii nu angajează femei care au depăşit 
vârsta de 40 de ani. Considerăm că prin neangajarea femeilor tinere însărcinate se 
urmăreşte neachitarea indemnizaţiei concediului de maternitate sau evitarea situaţiei de a 
reangaja temporar a altă persoană în funcţia respectivă. În ultimul timp a luat amploare 
fenomenul plasării în ziare a unor anunţuri discriminatorii referitoare la încadrarea în 
câmpul muncii a unor categorii de persoane. Fenomenul este greu de combătut deoarece 
nu există un organ abilitat cu atribuţii de monitorizare şi de prevenire a discriminării în 
sursele mass-media. Pentru asigurarea drepturilor tinerilor şi prevenirea fenomenului de 
discriminare se recomandă:  

- Elaborarea unui mecanism de implementare a legislaţiei în domeniul tineret; 
- Dezvoltarea tehnicilor de informare a cadrului legal în domeniul tineret;  
- Crearea unei structuri abilitate de monitorizarea implementării politicii de tineret.  

 
Participarea tinerilor la viaţa economică. Analizând datele care reflectă participarea 

tinerilor la viaţa economică a Republicii Moldova concluzionăm că majoritatea tinerilor nu 

văd implicarea lor posibilă dincolo de rolul lor de contribuabil la bugetul de stat sau local 

prin impozitele achitate în calitate de angajat în câmpul muncii. În acelaşi context, trebuie 

să menţionăm că la angajare tinerii nu sunt încurajaţi de către angajator, fiind discriminaţi 

inclusiv pe criterii de vârstă. 

Crearea propriilor afaceri ar constitui o altă modalitate de participare însă mai puţin 

accesibilă, date fiind politicile insuficiente de stimulare a participării tinerilor la viaţa 

economică. 

Majoritatea tinerilor nu sunt abilitaţi să presteze o activitate economică, având capacităţi 

reduse de gestionare a banilor şi de planificare a resurselor financiare. De asemenea, 

observăm că valoarea banilor nu este suficient conştientizată de o parte din tineri, 

managementul acestora fiind haotic, aleatoriu, bazat pe necesităţile şi preferinţe de 

moment. 

Lipsa de orientare profesională a tinerilor reprezintă o altă problemă care ţine de 

alegerea corectă a profesiei în baza analizei propriilor interese şi capacităţi, dar şi studiului 

pieţei muncii şi care are un impact negativ asupra şanselor de angajare, ratei de şomaj şi a 

exodului de „creieri”.  

Problemele identificate mai sus îşi au etiologia în educaţia deficitară a tinerilor, migraţia 

părinţilor peste hotarele ţării şi acţiunile insuficiente întreprinse în direcţia orientării 

vocaţionale a tinerilor. Pentru încurajarea participării tinerilor la viaţa economică sunt 

necesare următoarele acţiuni:  
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- Stimularea la nivel de politici a parteneriatului între Ministerul Tineretului şi Sportului, 
Ministerul Educaţiei, Ministerul Economiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei în vederea facilitării mecanismului de referire a tinerilor la muncă din cadrul 
instituţiilor de învăţământ şi stimularea angajatorilor în a angaja tineri absolvenţi a 
instituţiilor de învăţământ; 

- Elaborarea unui program pentru orientarea vocaţională a tinerilor prin introducerea 
acestui subiect în planul de activitate a psihologilor şcolari, în cadrul orelor de 
dirigenţie, educaţia civică, cu implementare din clasele gimnaziale; 

- Organizarea cursurilor de antreprenoriat pentru tineri; 
- Elaborarea de politici de suport economic prin acordarea de granturi preferenţiale şi 

extinderea programelor de abilitare economică a tinerilor pe întreg teritoriul ţării. 
 

Accesul tinerilor la educaţie şi informare. Sistemul educaţional are nevoie de 
reforme, iar reforma sistemului educaţional va viza în primul rând ameliorarea procesului 
educaţional şi includerea în curriculum dezvoltarea deprinderile de viaţă şi abilităţilor 
practice de lucru, pentru a se asigura că cea mai mare parte din tineri va beneficia de 
rezultatele acestei reforme. 
 

Rezultatele studiului arată că tinerii nu sunt mulţumiţi de calitatea instruirilor obţinute în 
instituţiile de învăţământ absolvite, deoarece în procesul educaţional nu sunt folosite şi 
aplicate tehnologiile informaţionale moderne care ar creşte calitatea educaţiei, iar metodele 
curente de predare sunt bazate pe cunoştinţe teoretice, dar pe dezvoltarea deprinderilor 
practice, încurajarea gândirii critice şi independente şi formarea abilităţilor de a adopta 
decizii care ar pregăti tinerii pentru viaţa lor profesională şi personală. 
 

Tinerii au menţionat ca nu au acces la educaţie non-formală, care creează oportunităţi 
mai bune de dezvoltare a capacităţilor organizatorice, de autogestiune, de management al 
timpului, de gândire critică în adoptarea unor decizii sau în soluţionarea unor probleme, 
asigurând respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi egalitatea genurilor. 
 

Asigurarea accesului la informare pentru tineri trebuie să fie promovată ca fiind una 

dintre precondiţiile şi caracteristicile de bază ale vieţii tinerilor. Acest obiectiv va contribui la 

crearea serviciilor pentru tineri în regiunile unde ele nu există şi va îmbunătăţi calitatea 

serviciilor create prin dotarea cu echipament adecvat, iar persoanele angajate în servicii de 

informare vor beneficia de stagii şi instruiri. Crearea serviciile de informare constituie o 

necesitate stringentă, contribuind la consolidarea comunicării dintre tineri şi oferind 

posibilităţi variate de informare. Conectarea la Internet a instituţiilor de tineret şi instruirea 

populaţiei tinere în domeniul cunoaşterii computerului trebuie să fie organizate şi accesibile 

la nivelul tuturor localităţilor.  

  Pentru asigurarea accesului tinerilor la educaţie şi informare sunt necesare:  
- Asigurarea accesibilităţii tuturor la educaţie, fără discriminare în plan teritorial, în 

funcţie de statut social;  



45 

 

 

- Realocarea sursele economisite în rezultatul reformelor sociale în domeniul 
educaţional (reformarea instituţiilor rezidenţiale) pentru crearea serviciilor alternative 
şi sporirea accesului tinerilor vulnerabili la aceste servicii;  

- Susţinerea organizaţiilor care desfăşoară activităţi de educaţie nonformală;  
- Asigurarea accesului la informare prin diverse surse Internet, mass-media şi reţele 

sociale;  
 

Sănătatea şi protecţia socială a tinerilor. Consolidarea şi eficientizarea prestării 

serviciilor pentru tineri se poate realiza prin crearea unui parteneriat viabil între autorităţile 

publice locale şi sectorul neguvernamental. În acest sens, se pot obţine fonduri 

internaţionale pentru crearea şi diversificarea serviciilor de sănătate şi protecţie socială 

pentru tineri atât de către organizaţiile neguvernamentale, cât şi de către autorităţile locale.  

Această practică există deja în unele localităţi ale Republicii Moldova, însă sînt necesare 

acţiuni de asigurare a durabilităţii acestor iniţiative şi de extindere a acoperirii cu servicii 

prin:  

- Dezvoltarea serviciilor de sănătate pentru tineri;  
- Crearea şi dezvoltarea serviciilor pentru tinerii dezavantajaţi;  
- Îmbunătăţirea sistemului de protecţie socială a familiilor tinere;  
- Asigurarea calităţii serviciilor sociale şi de sănătate acordate tinerilor.  

 
Participarea tinerilor la viaţa culturală. Insuficienta implicarea tinerilor în viaţa 

culturală şi lipsa posibilităţilor de petrecere a timpului liber nu este percepută ca o 
problemă majoră şi este trecută cu vederea adesea atât de către tineri, cât şi de către  
guvernanţi. De aceea sunt necesare acţiuni de sensibilizare privind necesitatea creării 
posibilităţilor de implicare în viaţa culturală a tinerilor, în special pentru tinerii din zonele 
rurale.  
 

Toate oraşele mici şi localităţile rurale au nevoie de revigorare culturală şi de 
activizarea tinerilor. Nu există o infrastructură culturală şi sportivă dezvoltată în acest sens. 
Majoritatea stadioanelor necesită amenajare. Căminele culturale sînt şi ele în stadiu de 
reabilitare, iar în unele localităţi – au fost distruse complet.  
 

Activităţile sportive au rol diminuat şi au tendinţă să iasă din priorităţile tinerilor, în acest 
sens trebuie de efectuat o educaţie corectă privind necesitatea întremării sănătăţii prin 
intermediul activităţilor sportive si de creat posibilităţi pentru a practica diferite genuri de 
sport. Pentru o participare mai largă a tinerilor la viaţa culturală sunt necesare următoarele 
măsuri:  

- Crearea unor posibilităţi reale şi sensibilizarea tinerilor privind importanţa frecventării 
teatrelor, muzeelor, expoziţiilor şi cinematografelor pentru îmbogăţirea potenţialului 
individual şi ridicarea nivelului cultural; 

- Reabilitarea infrastructurii culturale şi sportive la nivel de comunitate; 
- Încurajarea organizării activităţilor culturale şi sportive pentru tineri.   
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Viziuni de viitor şi aspiraţii ale tinerilor. Tinerii se arată sceptici în ceea ce priveşte 

viitorul lor, în sens larg, în Republica Moldova, fiind nemulţumiţi de posibilităţile de realizare 

profesională pe care le oferă piaţa muncii, dar şi de libertatea de exprimare, drept 

fundamental al fiecărui cetăţean. Se poate observa că o mare parte dintre tineri nu au 

specificate careva obiective pentru viitor, respectiv, nefiind capabili să-şi planifice  şi 

organizeze acţiunile viitoare. O parte semnificativă a tinerilor planifică să plece la muncă 

peste hotare deoarece stabilitatea financiară şi siguranţa zilei de mâine rămân a fi mobilul 

principal al acestei alegeri. Pentru sporirea credibilităţii tinerilor în viitor se recomandă:  

- Elaborarea politicilor de tineret care ar încuraja tinerii să participe la procesul 
decizional la nivel local, raional şi naţional; 

- Dezvoltarea de programe naţionale de instruire şi capacitare a tinerilor în obţinerea 
unui loc de muncă, crearea de afaceri în mediul urban; 

- Dezvoltarea centrelor de resurse pentru tineri pentru creşterea gradului de informare 
a acestora cu privire la posibilităţile de  implicare economică, politică şi civică, 
creştere educaţională şi profesională; 

- Elaborarea unor programe de acordare a creditelor preferenţiale pentru 
achiziţionarea locuinţelor pentru familiile tinere; 

- Educarea noilor generaţii în spiritul civic şi al responsabilităţii sociale prin elaborarea 
unor proiecte naţionale care ar stimula şi spori creşterea conştientizării rolului de 
cetăţean al tinerilor în dezvoltarea propriei comunităţi. 
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Anexa 1  
 

CHESTIONAR 
Cod Operator______       Nr. Chestionarului______ 

Fundaţia Est-Europeană (FEE) realizează un studiu sociologic ”Participarea tinerilor în Moldova” cu suportul 

Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii prin intermediul Fundaţiei Eurasia. Scopul studiului sociologic 

este identificarea nevoilor şi gradul de participare al tinerilor din Republica Moldova la viaţa comunităţii. 

Chestionarul este anonim şi Vă rugăm să răspundeţi sincer la toate întrebările! 

 

  

 

 

 

I. PARTICIPAREA LA VIAŢA CIVICĂ ŞI POLITICĂ A TINERILOR  

1. Care sunt lucrurile ce vă îngrijorează cel mai mult în prezent? 

(numai 3 răspunsuri - pe coloană un singur răspuns) 

1. În 
primul 
rând 

 

2. În al 

doilea 

rând 

3. În al 

treilea 

rând 

a. acces limitat la studii    

a. dificultatea de a obţine un loc de muncă    

b. discriminarea tinerilor pe piaţa muncii    

c. acces limitat la servicii pentru tineri    

d. posibilităţi limitate de a iniţia afaceri    

e. posibilităţi limitate de afirmare a tinerilor în RM       

f. criminalitatea în mediul tinerilor     

g. migraţia tinerilor peste hotare     

h. altceva (specificaţi)     

 

2. În ce măsură sunteţi mulţumit de 
politica de tineret din Republica 
Moldova ?  

În foarte mare măsură 1 În mică măsură 3 

În mare măsură 2 Deloc 4 

   NŞ/NR 99 

 

3. Cât de satisfăcut (ă) sunteţi de calitatea… 
Foarte 

satisfăcut  
Satisfăcut  

Mai puţin 

satisfăcut  
Deloc NŞ/NR 

a. serviciilor de tineret acordate de Ministerul 
Tineretului şi Sportului    

1 2 3 4 99 

b. serviciilor de tineret acordate de autorităţile publice 
locale  

1 2 3 4 99 

c. serviciilor acordate de către specialiştii de tineret  
1 2 3 4 99 

d. serviciilor prestate de către ONG  
1 2 3 4 99 

e. serviciilor prestate de Centrele de resurse pentru 
tineri  

1 2 3 4 99 

 

 

Ora începerii chestionarului  

Localitatea  
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4. După părerea Dvs. cât de importantă 
este implicarea tinerilor în viaţa politică 
a RM? 

 

Foarte importantă  1 Importantă  3 

Destul de importantă  2 Deloc 4 

 

 NŞ/NR 99 

 

 

5. Pe o scală de la 1 la 10 indicaţi nivelul de participare al tinerilor din comunitatea Dvs. la viaţa politică, 
unde 1 – înseamnă cel mai mic nivel de participare, iar 10 – cel mai înalt grad de participare al 
tinerilor:  

cel mai mic grad de participare grad înalt de participare   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

 

6. Câtă încredere aveţi în …?  
(câte un răspuns pe fiecare linie a 

tabelului)  

Foarte multă 

încredere 

Oarecare 

încredere 

Nu prea 

am 

încredere 

Nu am 

deloc 

încredere 

NŞ 

NR 

a. Guvern       

a. Parlament       

b. Preşedinte       

c. Autorităţi Publice Locale       

d. Lucrători din domeniul tineret       

e. Centrele de resurse pentru tineri       

f. Organizaţiile obşteşti în domeniu       

g. Mass-media       

h. Biserică       

 

 

7. În opinia Dvs. care sunt 3 cele mai des întâlnite modalităţi de participare a tinerilor la 
viaţa politică a RM?  3 răspunsuri 

a. participarea la vot  1 

b. participarea la luarea deciziilor la nivel de comunitate  2 

c. participarea la elaborarea politicilor de tineret  3 

d. aderarea la organizaţiile de tineret a partidelor politice  4 

e. participare la acţiuni politice (mitinguri, marşuri politice, acţiuni de protest, greve, etc)  5 

f. dezbateri politice  6 

g. acţiuni de lobby şi advocacy 7 

h. altele (specificaţi) 8 

i. NS / NR 99 

 

 

8. Dvs. personal vă implicaţi în viaţa politică a statului?  un răspuns 

a. Da   1 

b. Nu  (treceţi la întrebarea 10) 2 

c. NS/NR (treceţi la întrebarea 10_) 99 
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9. Dacă da, care sunt modalităţile prin care vă implicaţi?   
 3 răspunsuri 

a. participarea la vot  1 

b. participarea la luarea deciziilor la nivel de comunitate  2 

c. participarea la elaborarea politicilor de tineret (locale, regionale, naţionale)  3 

d. ca membru al organizaţiei de tineret a partidelor politice  4 

e. participarea la acţiuni politice (mitinguri, marşuri, acţiuni de protest, greve, etc)  5 

f. dezbateri politice  6 

g. acţiuni de lobby şi advocacy 7 

h. altele (specificaţi) 8 

i. NS / NR 99 

 

 

10. În comunitatea Dvs. cum se implică tinerii în viaţa civică a comunităţii?   
   

(notaţi cele mai frecvente forme de implicare a tinerilor) 
Multiple 

răspunsuri 

a. acţiuni de voluntariat  1 

b. colectare de fonduri şi scriere de proiecte 2 

c. acţiuni de salubrizare a comunităţii  3 

d. organizarea acţiunilor culturale la nivel de comunitate  4 

e. crearea consiliilor locale de tineret  5 

f. crearea sau aderarea la grupuri de iniţiativă şi ONG  6 

g. participare la forumuri ale tinerilor  7 

h. altele (specificaţi) 8 

i. nu se implică deloc  9 

j. NS / NR 99 

 

11. Dvs. personal din ce grup faceţi parte?   
 

Multiple 
răspunsuri 

k. consiliul local al tinerilor  1 

l. organizaţii neguvernamentală de tineret  2 

m. centre de resurse ale tinerilor  3 

n. organizaţie ale partidelor politice sau partid politic  4 

o. organizaţie / grup mass media (şcolară, locală, regională, naţională) 5 

p. grup religios activ  6 

q. club/secţie sportivă  7 

r. cercuri / alte structuri culturale  8 

s. grup de iniţiativă  9 

t. altele (specificaţi) 10 

u. nu fac parte din nici un grup / organizaţie   11 

 

II. DREPTURILE TINERILOR  

12. Cât de informat (ă) sunteţi despre drepturile tinerilor din RM? 
 

un răspuns 
 

a. nu sunt informat(ă) 1 

b. sunt informat(ă) parţial 2 

c. cunosc drepturile de bază 3 

d. cunosc profund drepturile tinerilor   4 
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13. După părerea Dvs. în ce măsură sunt respectate 
următoarele drepturi ale tinerilor din Republica 
Moldova: 

(pe fiecare linie câte un răspuns) 

Sunt 
respectate 

în mare 
măsură 

Sunt 
respectate 

parţial 

Nu sunt 
respectate 

deloc 

NŞ/NR 

a. dreptul la educaţie 1 2 3 99 

b. accesul la justiţie 1 2 3 99 

c. accesul la serviciile sociale pentru tineri    1 2 3 99 

d. susţinerea tinerilor familii   1 2 3 99 

e. susţinerea de către stat al asociaţiilor de tineret   1 2 3 99 

f. susţinerea tinerelor talente  1 2 3 99 

g. dreptul la sănătate 1 2 3 99 

h. dreptul la muncă  1 2 3 99 

i. dreptul de participare la viaţa politică şi publică 1 2 3 99 

j. dreptul la viaţă culturală, distracţie, odihnă şi sport  1 2 3 99 

k. dreptul la informare  1 2 3 99 

l. dreptul de a fi inclus în comunitate a tinerilor cu 
dizabilităţi  

1 2 3 99 

m. susţinerea participării tinerilor la activităţi internaţionale  1 2 3 99 

n. altele (specificaţi) 1 2 3 99 

 

14. După părerea Dvs. Cine încalcă, de cele mai dese ori, drepturile tinerilor? 
 

până la 3 
răspunsuri 

a. funcţionarii publici (la nivel local şi naţional) 1 

b. specialiştii de tineret  2 

c. conducătorii instituţiilor de învăţământ  3 

d. conducătorii întreprinderilor angajatoare   4 

e. organele de drept (judecătoria, procuratura, poliţia, etc.)  5 

f. liderii organizaţiilor de tineret  6 

g. nimeni nu încalcă drepturile 7 

h. altceva (specificaţi) 
 
8 

i. NS/NR 99 

 
 

15. În opinia Dvs. fenomenul discriminării afectează sau nu tinerii din RM? un răspuns 

a. da   1 

b. nu   (treceţi la întrebarea 18) 2 

c. NS/NR (treceţi la întrebarea 18) 99 

 
 

16. Dacă da, cum credeţi, în ce măsură sunt 
discriminaţi tinerii: 

În mare 
măsură 

În egală 
măsură 

În mică 
măsură 

Deloc 
 

NS/NR 

a. la angajare în câmpul muncii  1 2 3 4 99 

b. în instituţiile de învăţământ  1 2 3 4 99 

c. la luarea deciziilor la nivel de comunitate  1 2 3 4 99 

d. altele (specificaţi) 1 2 3 4 99 
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17. După părerea Dvs. care din aceste categorii de tineri sunt de cele mai dese ori 
discriminaţi? 

până la 3 
răspunsuri 

a. tinerii cu dizabilităţi  1 

b. femeile tinere   2 

c. femeile tinere însărcinate   3 

d. bărbaţii tineri  4 

e. tineri cu antecedente penale  5 

f. tinerii infectaţi HIV  6 

g. tineri din grupul minorităţilor naţionale  7 

h. tinerii în general  8 

i. altceva (specificaţi) 9 

j. NS/NR 99 

 

III. PARTICIPAREA TINERILOR LA VIAŢA ECONOMICĂ  

18. După părerea Dvs. cum participă tinerii la viaţa economică a comunităţii? până la 2 
răspunsuri 

a. prin angajarea în câmpul muncii  1 

b. prin crearea propriilor afaceri 2 

c. prin prestare de servicii pe cont proprii  3 

d. prin realizarea studiilor şi cercetărilor în domeniu economic  4 

e. prin participare la instruiri în domeniu economic  5 

f. altceva (specificaţi) 6 

g. NS/NR 99 

 

 

 

 

 

19. Pe o scală de la 1 la 10 indicaţi nivelul de participare al tinerilor din comunitatea Dvs. la viaţa 
economică, unde 1 – înseamnă cel mai mic nivel de participare, iar 10 – cel mai înalt grad de 
participare al tinerilor:  

 

cel mai mic grad de participare grad înalt de participare   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

 

 

20. După părerea Dvs. care sunt motivele care determină un nivel scăzut de participare a 
tinerilor la viaţa economică? 

până la 3 
răspunsuri 

a. acces limitat la servicii de informare şi consultanţă în domeniu  1 

b. servicii de suport şi susţinere al afacerilor slab dezvoltate  2 

c. acces limitat la resurse financiare (credite, granturi) 3 

d. capacităţi reduse de creare şi gestionare a afacerilor  4 

e. abilităţi sumare de elaborare a planurilor de afaceri  5 

f. nesiguranţa tinerilor în durabilitatea afacerilor  6 

g. lipsa facilităţilor fiscale pentru micii antreprenori  7 

h. altceva (specificaţi) 8 
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i. NS/NR 99 

 

21. Care sunt principalele surse de venit ale Dvs.? Multiple  
răspunsuri 

a. venitul provenit din salariu  1 

b. bursa de studii  2 

c. banii de buzunar acordaţi de către membrii familiei care lucrează în ţară 3 

d. banii trimişi de către membrii familiei plecaţi la muncă peste hotare  4 

e. banii câştigaţi în rezultatul prestării unor servicii pe cont propriu  5 

f. bani câştigaţi în rezultatul jocurilor de noroc  6 

g. bani câştigaţi în urma pariurilor  7 

h. nu am nici un venit  8 

i. altceva (specificaţi) 9 

j. NS/NR 99 

 

22. În ce măsură venitul Dvs. acoperă 
necesităţile financiare?  

În totalitate  1 În mică măsură 4 

În mare măsură 2 Deloc 5 

Parţial  3  NŞ/NR 99 

 

23. Dacă mâine aţi obţine o sumă mare de bani, ce aţi face cu ei?  

(în primul rând)  1 

(în al doilea rând) 2 

(în al treilea rând) 3 

 

24. Care după părerea Dvs. sunt problemele specifice cu care se confruntă tinerii pe piaţa 
muncii? 

Până la 3  
răspunsuri 

a. nedorinţa angajatorului de a angaja tineri fără experienţă în muncă 1 

b. pregătirea profesională necorespunzătoare cerinţelor angajatorului  2 

c. lipsa de informaţie privind locurile de muncă vacante 3 

d. cerinţe exagerate de angajare  4 

e. lipsa orientării profesionale a tinerilor  5 

f. concentrarea ofertelor de muncă în mediul urban  6 

g. nepotismul şi cumătrismul  7 

h. discriminarea pe criterii de: dizabilitate, etnie, vârstă, sex, religie, etc.  8 

i. altceva (specificaţi) 9 

j. NS/NR 99 

 

25. Cum v-aţi angajat sau intenţionaţi să vă angajaţi  în câmpul muncii?  un răspuns 

a. prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 1 

b. prin accesarea site-urilor de profil  2 

c. prin anunţurile publicate şi difuzate în mass media  locală, raională, naţionale 3 

d. prin recomandare de la rude şi cunoscuţi  4 

e. prin referirea de la instituţiile de învăţământ (profesional, colegiu şi superioare) 5 

f. prin intermediul organizaţiile non guvernamentale care apără interesele tineretului 6 

g. NS / NR 99 

 

26. Cum consideraţi, ce măsuri trebuie întreprinse pentru facilitarea încadrării tinerilor în 
câmpul muncii? 

Până la 3 
răspunsuri 

a. organizarea mai frecventă a târgurilor locurilor de muncă pentru tineri 1 
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b. stimularea agenţilor economici de a angaja persoane tinere 2 

c. acordarea facilităţilor pentru crearea afacerilor  3 

d. acordarea creditelor preferenţiale tinerilor pentru iniţierea afacerilor  4 

e. parteneriate stabilite între instituţiile de învăţământ şi angajatori 5 

f. altceva (specificaţi) 6 

g. NS/NR 99 

 

IV. EDUCAŢIE ŞI ACCES LA INFORMARE  

27. Cum credeţi, în ce măsură tinerii din 
Republica Moldova au acces la:  

În mare 
măsură 

În egală 
măsură 

În mică 
măsură 

Deloc 
 

NS/NR 

a. studii liceale  1 2 3 4 99 

b. studii profesionale   1 2 3 4 99 

c. studii superioare incomplete  (colegiu) 1 2 3 4 99 

d. studii superioare  1 2 3 4 99 

e. studii post universitare  1 2 3 4 99 

f. altele (specificaţi) 1 2 3 4 99 

 

28. Cât de mulţumit (ă) sunteţi de calitatea 
instruirii obţinute în instituţia 
absolvită de Dvs. la următoarele 
compartimente:  

Foarte 
mulţumit 

Destul de 
mulţumit  

Mulţumit  Mai puţin 
mulţumit  

Deloc 
mulţumit  

NS/NR 

a. profesionalismul cadrelor didactice  1 2 3 4 5 99 

b. metodele şi tehnicile de predare in 
instituţie     

1 2 3 4 5 99 

c. conţinutul predat la diverse discipline    1 2 3 4 5 99 

d. dezvoltarea abilităţilor practice    1 2 3 4 5 99 

e. utilizarea noilor tehnologii informaţionale  1 2 3 4 5 99 

f. accesul la literatură de specialitate  1 2 3 4 5 99 

g. altele (specificaţi) 1 2 3 4 5 99 

 

29. După părerea Dvs. ce posibilităţi de dezvoltare personală (instruire continuă) au 
tinerii din RM? 

Până la  
3 răspunsuri 

a.  participare la training-uri şi seminare tematice  1 

b. participare la diverse cluburi şi cercuri pe interese  2 

c. activităţi de voluntariat în organizaţii de specialitate  3 

d. participare la programul „Work and Travel”  4 

e. studii online la distanţă  5 

f. studii şi stagii peste hotare  6 

g. altceva (specificaţi) 7 

h. NS/NR 99 

 

30. Care este cea mai importantă sursă de 
informare a Dvs.? 

Până la 3  
răspunsuri 

31. În care din aceste 3 surse de 
informare aveţi cea mai mare 
încredere?  

un 
răspuns 

a. Televiziunea 1 a. Televiziunea 1 

b. Ziarele  2 b. Ziarele  2 

c. Radioul  3 c. Radioul  3 

d. Internetul  4 d. Internetul  4 

e. Centrele de resurse pentru tineri  5 e. Centrele de resurse pentru tineri  5 
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f. Biblioteca  6 f. Biblioteca  6 

g. Familia  7 g. Familia  7 

h. Prietenii, vecinii   8 h. Prietenii, vecinii   8 

i. Colegii  9 i. Colegii  9 

j. Altceva (specificaţi) 10 j. Altceva (specificaţi) 10 

k. NS/NR 99 k. NS/NR 99 

 

V. CULTURĂ ŞI AGREMENT  

32. Pe o scală de la 1 la 10 indicaţi nivelul de participare al tinerilor din comunitatea Dvs. la viaţa 
CULTURALĂ, unde 1 – înseamnă cel mai mic nivel de participare, iar 10 – cel mai înalt grad de 
participare al tinerilor:  

 

cel mai mic grad de participare grad înalt de participare   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

 

33. Cât de frecvent mergeţi la 
următoarele instituţii / 
evenimente culturale:  

Niciodată O dată 
în 2 ani   

O dată în 
an   

O dată 
în 6 
luni   

O dată în 
lună  

O dată în 
săptămână  

De 2-3 ori 
în 

săptămân
ă  

a. Teatru  1 2 3 4 5 6 7 

b. Cinematograf  1 2 3 4 5 6 7 

c. Expoziţii  1 2 3 4 5 6 7 

d. Concerte (în săli de concert) 1 2 3 4 5 6 7 

e. Concerte (în aer liber) 1 2 3 4 5 6 7 

f. Muzeu 1 2 3 4 5 6 7 

g. Casă de cultură  1 2 3 4 5 6 7 

h. Discoteci  1 2 3 4 5 6 7 

i. Biserică sau alte instituţii 
religioase  

1 2 3 4 5 6 7 

 

34. Care sunt 3 cele mai frecvente activităţi pe care le realizaţi în timpul liber ? Până la  
3 răspunsuri 

a.  să navighez  pe Internet  1 

b. să comunic prin reţele sociale (facebook, odnoklassniki, skype, ISQ, etc.)  2 

c. să merg la o sală de sport  3 

d. să frecventez  cercuri / cluburi pe interese  4 

e. să merg în cluburi de noapte / discoteci / baruri  5 

f. să ies / la picnic cu prietenii  6 

g. să citesc  7 

h. să privesc televizorul  8 

i. să merg la centru de resurse pentru tineri   9 

j. altceva (specificaţi) 10 

k. NS/NR 99 
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35. Dvs. practicaţi vreo activitate sportivă? Un răspuns 36. Dacă da, ce genuri de sport 
practicaţi? 

 

a. Da 1  1 

b. Nu  2  2 

 

VI. SĂNĂTATE ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ  

37. Cum credeţi, cât de importante sunt 
următoarele servicii de sănătate pentru 
tineri:  

Foarte 
importante  

Important
e  

Mai puţin 
importante  

Deloc 
importante  

 

NS/ 
NR 

a. servicii medicale primare  1 2 3 4 99 

b. servicii medicale specializate   1 2 3 4 99 

c. servicii prietenoase sănătăţii tinerilor 1 2 3 4 99 

d. servicii de planificare familială  1 2 3 4 99 

e. servicii de recuperare şi reabilitare pentru tineri  1 2 3 4 99 

f. altele (specificaţi) 1 2 3 4 99 

 

39. În ultimii 2 ani, Dvs. personal aţi apelat la servicii de sănătate? un răspuns 

a. Da   1 

b. Nu   (treceţi la întrebarea 41 ) 2 

 

40. Dacă da, cât de mulţumit (ă) sunteţi de:  Foarte 
mulţumit 

Destul de 
mulţumit  

Mulţumit  Mai puţin 
mulţumit  

Deloc 
mulţumit  

NS/N
R 

a. calitatea serviciilor prestate 1 2 3 4 5 99 

b. graficul de lucru al serviciilor de sănătate  1 2 3 4 5 99 

c. profesionalismul personalului medical  1 2 3 4 5 99 

 

VII. VIZIUNI DE VIITOR SI ASPIRATII 

41. În ce măsură credeţi că puteţi avea în 
Republica Moldova:   

În mare 
măsură    

În egală 
măsură    

În mică 
măsură   

Deloc  
 

NS/NR 

a. un viitor sigur  1 2 3 4 99 

b. studii de calitate şi abilităţi profesionale  1 2 3 4 99 

c. o carieră conform aspiraţiilor  1 2 3 4 99 

d. un loc de muncă bine plătit  1 2 3 4 99 

38. În cazul în care vă confruntaţi cu o problemă de sănătate, care 

sunt modalităţile preferate de Dvs.? 

( numai 3 răspunsuri - pe coloană un singur răspuns) 

1. În 
primul 
rând 

 

2. În al 

doilea 

rând 

3. În al 

treilea 

rând 

a. consult medicul de familie     

b. mă informez din Internet sau reviste medicale     

c. consult literatură de specialitate     

d. apelez la servicii medicale prestate în clinicile private     

e. mă adresez persoanelor cunoscute     

f. mă tratez în mod independent        

g. altceva (specificaţi)     
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e. un loc de trai asigurat   1 2 3 4 99 

f. o familie sănătoasă   1 2 3 4 99 

g. libertate de exprimare  1 2 3 4 99 

h. acces la servicii (sociale, de sănătate, juridice, 
educaţionale, etc.) 

1 2 3 4 99 

i. altele (specificaţi) 1 2 3 4 99 

42. Care este viziunea Dvs. pentru următorii 2 ani? 
 
Numai 3 răspunsuri, Câte 1 pentru fiecare coloană).  

1. În primul 
rând 

 

2. În al doilea 

rând 

3. În al treilea 

rând 

a. voi merge la studii     

b.  voi crea o familie     

c.  voi iniţia o afacere     

d.  voi merge la muncă peste hotare    

e.  voi creşte profesional     

f. mă voi angaja la serviciu în ţară     

g. nu m-am gândit încă la viitor     

h. altceva     

i. NS/NR    

 

43. După părerea Dvs. care sunt 3 aspecte cele mai importante pentru viitorul Dvs.? Până la 3 
răspunsuri 

a. acces liber la servicii pentru tineri   1 

a. posibilitate de a obţine studii şi o profesie valorizantă   2 

b. siguranţa în ziua de mâine  3 

c. stabilitate  politică  4 

d. stabilitate financiară   5 

e. bunăstarea mea şi a familiei mele  6 

f. facilităţi pentru obţinerea unei locuinţe  7 

g. un loc de muncă bine plătit  8 

h. altceva (specificaţi)  9 

i. NS/NR 99 

 

44. Care sunt 3 cele mai importante măsuri  care trebuie 
să fie întreprinse în domeniul tineret?  

( numai trei răspunsuri - pe coloană un singur răspuns) 

1. În primul 
rând 

2. În al 
doilea rând 

3. În al 
treilea rând 

a. modernizarea sistemului educaţional     

b. crearea locurilor de muncă pentru tineri     

c. dezvoltarea politicilor de tineret     

d. diversificarea serviciilor pentru tineri     

e. susţinerea tinerelor familii     

f. dezvoltarea serviciilor de suport pentru afaceri     

g. facilitatea accesului tinerilor la cultură şi agrement     

h. consolidarea mecanismelor de implicare a tinerilor în viaţa 
politică  

   

i. asigurarea accesului la informare a tinerilor     

j. susţinerea sectorului neguvernamental în domeniul tineret     

 

VIII. DATE DEMOGRAFICE  
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45. Studiile    46. Mediul   

a. medii generale  1 a. urban (oraş) 1 

b. medii speciale (şcoală profesională) 2 b. rural (sat) 2 

c. superiore incomplete (colegiu) 3   

d. superioare 4   

e. fără studii  5   

 

47.  Vârsta Dvs.   48.   Genul  

a. 16 - 20 ani   1  a.  Masculin 1 

b. 21 – 25 ani 2  b.  Feminin 2 

c. 25 - 30 ani 3   

 

49. Sectorul de activitate  

a. elev  1 

b. student 2 

c. angajat sector public 3 

d. angajat sector privat  4 

e. ONG 5 

f. afacere proprie 6 

g. ne angajat 7 

 

 

Vă mulţumim pentru colaborare! 
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Anexa 2  
 

GRAFICE ŞI SCHEME 
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