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Date tehnice 

Prezentul raport conține rezultatele cercetării sociologice, de natură cantitativă și calitativă, realizată pentru Direcția Județeană pentru Sport 

și Tineret Brașov, cu scopul de a identifica nevoile și percepțiile tinerilor din județul Brașov. Cercetarea calitativă este eliptică de marjă de 

eroare.  

Date tehnice – cercetare cantitativă 

În urma cercetării cantitative au fost colectate date de la 421 de subiecți și au 

fost validate 388 de cazuri. Analiza a fost realizată pe un număr de 388 de cazuri 

valide, ale unor subiecți cu vârste cuprinse între 15 și 35 de ani, din județul 

Brașov. Rezultatele au fost ponderate conform datelor oficiale ale 

recensământului populației, analizate de Institutul Național de Statistică. 

Eșantionul este unul de disponibilitate.  Marja de eroare a cercetării este de ±5%. 

Aspecte urmărite 

* percepția calității vieții  

* percepții privind situația economică și intenții antreprenoriale 

* încrederea în politică/politici, implicarea civică 

* educație, muncă și servicii pentru tineri 

* așteptări, stil de viață, timp liber 

* mobilitate 

* priorități 
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Socio-Demografice 

48.5 

51.5 

Feminin

Masculin

Genul

18.0 

26.7 

25.7 

29.6 

pana in 20 ani

20-24 ani

25-29 ani

30-35 ani

grupe de vârstă

64.4 

28.9 

6.7 

Necasatorit(ă)

Casatorit(ă)

In uniune consensuală

Status marital:

Baza de date a fost ponderată conform datelor oficiale ale INS 
despre recensământul populației din România, astfel încât 
rezultatele referitoare la gen și vârstă se suprapun aproape 
perfect peste segmentul populației cercetate.  

Statusul marital corespunde grupului de vârstă 15-35 ani.  
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Structura populației analizate, după gen și vârstă. Bază de date ponderată. 

Socio-Demografice 

grupe de vârstă 2 * Genul 
dumneavoastră Crosstabulation 

    
Genul dumneavoastră 

Total 
Feminin Masculin 

    grupe de vârstă 2 

pana in 20 ani 
% within Genul dumneavoastră 18.2% 17.4% 17.8% 

% of Total 8.9% 8.9% 17.8% 

20-24 ani 
% within Genul dumneavoastră 27.3% 26.1% 26.7% 

% of Total 13.3% 13.3% 26.7% 

25-29 ani 
% within Genul dumneavoastră 27.3% 26.1% 26.7% 

% of Total 13.3% 13.3% 26.7% 

30-35 ani 
% within Genul dumneavoastră 27.3% 30.4% 28.9% 

% of Total 13.3% 15.6% 28.9% 

Total 
% within Genul dumneavoastră 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 48.9% 51.1% 100.0% 
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Aproape 40% dintre respondenți sunt încă studenți sau elevi, în 

timp ce 27.3% dintre ei lucrează în poziții de coordonare.  
 

Și în acest caz rezultatele sunt în afara mediei naționale, 

rezultatul fiind explicat tot prin vârsta subiecților chestionați.  

Socio-Demografice 

.7 

20.5 

10.6 

21.5 

2.1 

14.2 

30.3 

4 clase

Scoala Gimnaziala (8 clase)

Treapta 1 (10 clase)

Liceu (12 clase)

Colegiu (universitar)

Facultate

Master

Ultima școală absolvită:  

5.8 

10.1 

27.3 

1.6 

1.6 

8.1 

6.5 

39.1 

Nu răspunde

Angajat, fara functie de conducere

Angajat, cu functie de coordonare

Mid-Manager

Top-Manager

Liber Profesionist

Antreprenor (afacere proprie)

Student / Elev

Ocupația 

Rezultatele referitoare la educație sunt peste media națională, 

fapt explicat prin vârsta tânără a subiecților. 



Executive Summary 
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Calitatea vieții / așteptări  / situația economică 
 
 

* aproape 60% dintre respondenți consideră că nevoile tinerilor din județul 
Brașov sunt identice cu cele ale celorlalți tineri din țară 
 

* majoritatea tinerilor (68%) consideră că viața lor de zi-cu-zi este bună sau 
foarte bună. 
 

* totuși, un procent de 1,7% consideră viața lor ca fiind ”proastă”.  
 

* chiar dacă sub jumătate dintre tineri consideră că viața lor din prezent 
este mai bună decât cea de acum un an, majoritatea (60%) se așteaptă ca 
peste un an viața lor să fie mai bună decât în prezent 
 

* în timp ce majoritatea covârșitoare (92%) a tinerilor se declară mulțumiți  
sau foarte mulțumiți (50%) cu nivelul lor de educație, doar 12% se declară 
foarte mulțumiți de locul lor de muncă și doar 8% foarte mulțumiți de 
veniturile pe care le obțin 
 

* majoritatea tinerilor consideră că situația prezentă din țară reprezintă un 
impediment pentru sanșele tinerilor de a avea un loc de muncă, a avea o 
locuință și o mare problemă pentru corupția din societate (97%) 

 
 
 

* pentru mai mult de o treime dintre respondenți situația economică 
din ultimii 2 ani a însemnat reducerea cheltuielilor pentru ei și 
familiile lor 
 

* iar aproape un sfert dintre tineri au declarat că au trebuit să-și caute 
un alt loc de muncă, mai bine plătit, sau să lucreze part-time 
 
* majoritatea respondenților (52%) declară că reușesc să-și procure și 
unele bunuri mai scumpe, dar cu restrângeri în alte domenii, în timp 
ce doar 16% declară că au tot ceea ce le trebuie, fără restrângeri. 
 
*  în aceelași timp, 20% consideră că veniturile familiei ajung pentru 
”un trai decent”, dar fără să-și permită și alte bunuri, iar 10% 
consideră că veniturile le ajung doar pentru strictul necesar.  

Executive Summary 
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Educație formală și non-formală 
 
* doar o foarte mică parte din tineri (3,6%) consideră că școala răspunde ”în 
mare măsură” nevoilor pieței muncii în timp ce 54% consideră că școala nu 
este adaptată și răspunde ”în mică măsură” acestor nevoi 
 

* chiar dacă majoritatea consideră că școala formează o bună cultură 
generală (72%), tot majoritatea tinerilor (74%) consideră că școala nu 
pregătește tinerii pentru viață 
 

* din perspectiva majorității respondenților (84%) școala nu are dotări 
suficiente, orarul este prea încărcat (51%) , volumul de informații este prea 
mare (81%), iar stilul de predare este învechit (73%) 
 

* insuficiente sunt cosiderate și cursurile opționale în școală de către 60% 
dintre tineri și aplicațiile practice de către aproape toți respondenții (97%) 
  

* principalele obstacole în continuarea școlii sunt considerate a fi situația 
economică (27% - ”faptul că sunt nevoiți să-și câștige existența și să 
muncească de tineri”),  lipsa unor instituții care să-i consilieze (24%)  și 
lipsa susținerii din partea familiei (19%) 

 
 

* majoritatea tinerilor chestionați au declarat că în ultimii doi ani au 
participat la cel puțin un curs de calificare, inițiere sau perfecționare 
în afara școlii 
 

* 66% dintre cei chestionați nu au cunoștință de existența unui centru 
de tineret al Ministerului Tineretului și Sportului, care să ofere servicii 
de informare / consiliere / consultanță / educație non-formală în zona 
în care locuiesc 
 

* 88% consideră că existența unui astfel de centru ar fi benefică 
 

Executive Summary 
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Implicare civică 
 

* aproape jumătate dintre cei chestionați au declarat că în ultimii doi ani 
au participat cu regularitate la competiții sportive (52%) sau la activități 
de voluntariat (45%) 
 

* Dacă îi cumulăm și pe cei care au declarat că au participat ocazional la 
activități de voluntariat (42%) vom constata că voluntariatul reprezintă o 
activitate atractivă pentru aproape toți tinerii 
 

* cei care au afirmat că nu au participat la acțiuni de voluntariat au 
declarat că nu au făcut acest lucru din lipsa timpului sau pentru că nu s-au 
identificat cu cauzele susținute 
 

 
 

* cei care, însă, au declarat că s-au implicat în acțiuni de voluntariat, 
au făcut acest lucru nu doar în cadrul ONG-urilor din care fac parte în 
proporție de 60%, ceea ce arată o structură puternic colaborativă 
 

* majoritatea celor chestionați estimează că și anul acesta se vor 
implica în campanii de voluntariat și că vor ”dona”, în medie, câte 21 
de ore lunar 
 

* 33% estimeză că vor dona între 2 și 5 ore lunar, 37% consideră că 
vor aloca între 10 și 20 de ore lunar iar 28% că vor aloca între 20 și 
50 de ore voluntariatului.  
 

* doar puțin peste 1% consideră că vor aloca mai mult de 50 de ore 
lunar pentru a face voluntariat 

Executive Summary 
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Priorități, sănătate, muncă 
 

* topul celor mai importante lucruri este format din ”a fi sănătos”, cu un 
punctaj de 9.89 (din 10),  ”a avea succes profesional”, cu un punctaj de 9.23 
și de ”a avea prieteni”, cu un punctaj de 8.91.  
 

* a arăta și a mânca bine sunt pe ultimele două locuri în clasament 
 

* în lista cu priorități pentru viitorul apropiat, pe primul loc, se regăsește 
dorința de a călătorii (63%), urmată de dorința de a avea un copil (41%) și 
de îmbunătățirea calificării (38%) 
 

* jumătate dintre tinerii chestionați afirmă că evită consumul de alimente 
sărate sau bogate în grăsimi și consumă cel puțin 2l de aplă în fiecare zi 
DOAR ocazional, în timp ce restul se împart în mod egal între a face acest 
lucru cu regularitate și a nu-l face deloc 
 

* majoritatea respondenților a declarat însă că face cu regularitate mișcare 
cel puțin 30 de minute în fiecare zi (69%), practică sport (51%), evită 
consumul de alcool sau tutun (51%) și consumă zilnic fructe și legume. 
 

 
 

* aproape un sfert dintre respondenți au declarat că mai au și alt loc 
de muncă plătit pe lângă ocupația de bază 
 

* doar 12% au declarat că au fost în situația de a căuta un loc de 
muncă și de a nu găsi, în timp ce 43% dintre tinerii chestionați au 
declarat că au refuzat cel puțin o dată un loc de muncă 
 

* principalul motiv al refuzului a fost faptul că locul de muncă propus 
nu se ”potrivea aspirațiilor” lor (74%) 
 

* 40% au declarat că intenționează ca în viitor să-și întemeieze 
propria afacere, în timp de 8,5% au declarat că au deja o afacere 
 

* peste jumătate dintre tinerii chestionați consideră că pentru a avea 
succes în carieră un tânăr trebuie să depună efort personal și să 
muncească (73%), să aibă relații și poziție socială (54%) și să dețină o 
bună pregătire personală (53%) 

Executive Summary 
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Mobilitate și încredere 
 

* majoritatea (55%) lucrează sau învață în localitatea în care locuiesc în 
timp ce aproape 22% fac naveta zilnic 
 

* 66% au fost în ultimii 2 ani într-o altă țară în calitate de turiști, în timp ce 
7% au fost pentru studii iar 9% în vizită la rude sau prieteni. 
 

* în cazul a 17% dintre respondenți cineva din familie a lucrat în ultimii 2 
ani în afara țării 
 

* 71% dintre respondenți doresc să meargă în altă țară pentru turism, iar 
23% pentru a lucra sau a se stabili acolo. 
 

* peste 80% dintre cei care au declarat că doresc să se mute sau să lucreze 
în altă țară consideră că vor face acest lucru chiar anul acesta (40%) sau în 
cel mult 2-3 ani 
 

* principalul motiv al celor care au declarat că urmeză să plece din țară în 
maxim următorii 2-3 ani este faptul că ”nu le ajung banii pentru traiul 
zilnic” (30%), urmat de faptul că doresc să înceapă o viață nouă (18%)  

 
 

* tinerii chestionați declară că nu au deloc sau au foarte puțină 
încredere în majoritatea instituțiilor 
 

* se declară în general neinteresați de viața politică, indiferent că este 
vorba de cea din localitatea în care au domiciliul, de cea națională 
sau cea europeană 
 

* consideră că viața le este influnețată de hotărârile luate de 
autoritățile locale sau cele centrale, dar consideră în același timp că 
pot influența puțin sau foarte puțin aceste hotărâri 
 
 

Executive Summary 



Analiza calitativă 
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Care este cea mai mare reușită a dvs în anul 2017? 
 
 
 

Reușitele expuse de respondenți au fost variate, dar foarte multe s-au referit la reușite 
școlare sau de voluntariat.  
 

”participarea la cât mai multe acțiuni de voluntariat, de dezvoltare personala, la 
training.uri. Finalizarea unui an în cadrul programului YouthBank.” 
 

”Am reusit sa ma descurc cu mai multe lucruri deodata: scoala voluntariat, sala, meditatii, 
iesiri pe afara” 
 

” Olimpiada județeană de engleză sau obținerea primului meu loc de muncă” 
 

” Supravietuirea - fizica, psihica si financiara” 

Analiză Cantitativă 

cea mai mare reușită în 2017 
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Ce credeți că vă lipsește ca să vă considerați o persoană împlinită și mulțumită? 
 
 
 

Majoritatea răspunsurilor referitoare de ce anume le lipsește pentru a se considera o 
persoană mulțumită / împlinită s-au referit la stabilitatea politică sau financiară.  Lipsa 
infrastructurii este un alt element care generează stres sau nemulțumire tinerilor 
chestionați.  
 

”Un guvern si un parlament cu bune intentii 
 

O locuință stabilă pe care să îmi permit financiar să o întrețin. 
 

Lipsa unei locuinte personale 
 

Salariul pe masura pregatirii 
 

Stabilitatea financiară si lipsa condițiilor de muncă în spitale. 
 

Stabilitate. Ne-am saturat de scandaluri politice, de creștere a euro și a ratelor. Eu 
muncesc, dar muncesc degeaba dacă creste inflația și euro, pt ca banilor mei le scade 
valoarea. 
 

Cred ca imi lipseste un transport adecvat spre locul unde imi desfasor toate activitatile. 
Îmi lipsește confortul de dimineață, în drum spre școală. Autobuzele sunt prea rare și 
puține, iar din această cauză este un scenariu horror în cazul în care te-ai trezit târziu și 
trebuie sa iei un autobuz care vine după ora 7:15.” 

Analiză Cantitativă 

ce vă lipsește pentru a vă considera o 
persoană mulțumită/împlinită? 
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Ce vă nemulțumește cel mai mult în raport cu politicile de susținere a tinerilor 
din România? 
 
 
 

Majoritatea respondenților au declarat că nu cunosc politici de susținere ale tinerilor 
din România.  
 

”Nu cunosc politicile de sustinere a tinerilor din Romania.Faptul ca Romanian Startup 
Nation a fost schimbat dintr-un program pentru antreprenori debutanti intr-unul 
pentru antreprenori cu oricata experienta, taind posibilitatea incepatorilor sa intre in 
afaceri, adica ignorand toata ideea programului doar pentru a avea mai multe firme 
deschise - deci de dragul numerelor 
Nu sunt la curent. Poate ar merita promovate mai mult, astfel încât să ajungă la 
persoanele interesate. 
Nu cunosc nici un program care să favorizeze tinerii, sa ii ajute sa isi gaseasca loc de 
munca, sau de participare in societate. Prea multa coruptie. Tinerii sunt angajati in 
companii mici sau mari, pe salarii mizere, munciti pana la epuizare, neplatiti pt orele 
suplimentare, luati de prosti si apoi aruncati ca vin altii in loc. 
Aparenta lor absență. 
Faptul ca peste tot auzim cuvinte mari despre cum tinerii sunt viitorul cand cineva are 
nevoie de sustinerea noastra, dar cand avem neoi nevoie de ceva suntem "copii care nu 
stiu ce vor” 

Analiză Cantitativă 

Nemulțumiri în raport cu susținerea 
oferită de stat tinerilor 
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Care considerați că sunt principalele nevoi ale tinerilor din județul Brașov? 
 

Răspunsul la această întrebare s-a trasnformat într-un inventar al lipsurilor, fiind menționată 
mai ales lipsa activităților pentru tineri și a infrastructurii.  
” Suport antreprenorial, educație financiara. 
Activitatile extracuriculare 
1. Creșterea numărului de activități culturale organizate de și pentru tineret. 
2. Consultarea organizațiilor de și pentru tineri în cadrul Consiliului Consultativ pe Probleme 
de Tineret (CCPT) - care ar fi trebuit să fie constituit pe lângă Primăria Municipiului Brașov 
(conform legii). Organizația din care fac parte (Asociația Științifică a Studenților Mediciniști 
Brașoveni - ASSM) nu a primit până acum nicio înștiințare vizavi de existența unei astfel de 
structuri. 
3. Operaționalizarea Casei de Culturi a Studenților Brașov prin punerea ei la dispoziția tuturor 
organizațiilor de și pentru tineret (în special celor studențești - conform scopului lor). 
4. Îmbunătățirea condițiilor de transport în comun (atât prin prisma infrastructurii, cât și din 
perspectiva costurilor - extinderea facilităților de preț la abonamentele RATBV pentru TOȚI 
studenții) 
Facilități transport bicicletă/role.Seri culturale. 
nu ma pot gandi la ceva care ii afecteaza doar pe tineri, dar nu si alte clase sociale 
Tinerii au nevoie de multe activitati extrascolare pentru a se putea autocunoaste. 
Evenimente culturale si infrastructura pentru desfasurarea sporturilor” 

Analiză Cantitativă 

principalele nevoi ale tinerilor 
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Ce acțiuni ar trebui să realizeze / ce servicii ar trebui să ofere un Centru de 
Tineret? 
 

Principala acțiune a unui centru de tineret ar trebui să fie, în opinia respondenților, 
informarea.  
 
”Activități de cunoaștere și Socializare pe domenii, cercuri de activități 
Informari cu ce anume face acest centru. Sau cu ce se poate face in cadrul acestui centru. 
În primul rând, pentru a fi funcțional și a se adresa nevoilor publicului-țintă, administrarea 
sa ar trebui să fie realizată cu participarea, dacă nu chiar exclusiv de către, ONGT-uri. 
Centrele de tineret ar trebui să acorde sprijin material și logistic ONGT-urilor interesate, să 
ofere spațiu pentru derularea de proiecte/ședințe/conferințe/dezbateri/consultări, să ofere 
activități de educație informală și non-formală îndreptate către nevoile identificate prin 
consultarea periodică a tinerilor, etc. 
sa faca legatura dintre scoala generala si liceu, liceu si facultate, facultate si job. Sa-i ia pe 
copii, sa le prezinte urmatorul pas in invatamant, si in ultimul caz, plimbati studentii la 
firme care sunt dispuse sa angajeze, sau doar sa vada domenii diferite. Poate un 
brasovean ar vrea sa studieze la academia navala din Constanta, dar nu are cum sa stie 
daca nu ajunge acolo. Exista mare potential in conectarea acestor puncte critice in 
dezvoltarea personala si profesionala.” 

Analiză Cantitativă 

Servicii așteptate de la centrul de tineret 



Analiză statistică 
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Analiză statistică 

18.2 

54.9 

26.9 

Da

Nu

Nu știu 

Credeți că tinerii din județul Brașov au nevoi diferite de ale celor din țară? 
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Analiză statistică 

1.7 

27.3 

42.0 

25.7 

3.3 

Proastă

Nici bună nici rea

Bună

Foarte bună

Nu știu 

Cum apreciați viața dvs de zi cu zi? 
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Analiză statistică 

41.9 

46.7 

8.1 

3.2 

Mai bună

Aproximativ la fel

Mai proastă

Nu știu 

Cum este viața dvs în prezent, comparativ cu cea de acum un an? 
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Analiză statistică 

60.3 

28.5 

7.7 

3.5 

Mai bine

Aproximativ la fel

Mai prost

Nu știu 

Cum credeți că veți trăi peste un an? 
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Analiză statistică 

5.2% 

25.2% 

21.4% 

34.6% 

.8% 

21.5% 

5.6% 

14.5% 

Mi-am pierdut locul de muncă

A trebuit să îmi caut un loc de muncă într-un domeniu mai profitabil

A trebuit să încep să lucrez (inclusiv part time)

Eu și familia mea a trebuit să reducem cheltuielile  

A trebuit să îmi întrerup studiile

Mi-au scăzut veniturile personale

A trebuit să-mi amân căsătoria

Am renunțat (deocamdată) la planul de a avea un copil  

 În ce fel situația economică din ultimii doi ani a afectat viața dumneavoastră?   



25 

Analiză statistică 

  Cât de mulțumit sunteți de: 

  F. mulțumit Mulțumit Nici, nici Nemulțumit F. Nemulțumit Nu știu 
Nu 

corespunde 

Nivel dvs de educație  50.1% 42.0% 3.9%   3.9%     

Locul dvs de muncă  11.9% 45.4% 10.4% 4.6%     27.6% 

Veniturile pe care le obțineți  7.6% 47.3% 16.1% 5.8% 5.3%   18.0% 

Sănătatea proprie  21.5% 61.0% 11.7% 5.8%       

Condițiile în care locuiți  25.9% 55.8% 11.8% 6.5%       

Relațiile cu familia  51.2% 38.4% 6.8% 3.6%       

Modul în care vă petreceți timpul liber  41.2% 33.6% 16.1% 4.6% 4.4%     
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Analiză statistică 

  Cum apreciați situația prezentă în țara noastră în ceea ce privește: 

  
Nu reprezintă deloc o 

problemă 
Nu prea este o 

problemă 
Este o 

problemă 
Reprezintă o 

problemă serioasă 
Reprezintă o problemă 

foarte serioasă 

șansa tinerilor de a avea un loc de muncă  3.3% 16.3% 57.8% 6.9% 15.7% 

șansa tinerilor de a avea o locuință corespunzătoare  0.0% 6.6% 24.6% 45.7% 23.1% 

accesul la formele de învățământ dorite  4.3% 55.1% 28.9% 6.7% 5.0% 

condițiile necesare pentru întemeierea unei familii  0.0% 14.6% 44.3% 26.7% 14.5% 

condițiile de trai ale tinerilor  0.0% 20.1% 52.4% 15.5% 12.1% 
corupția din societate  0.0% 0.0% 2.5% 35.2% 62.3% 
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Analiză statistică 

10.5 

20.6 

52.6 

16.3 

Ne ajung numai pentru strictul necesar

Ne ajung pentru un trai decent dar nu ne mai permitem cumpărarea unor
bunuri mai scumpe

Reușim să cumpărăm și unele bunuri mai scumpe, dar cu restrângeri în 
alte domenii 

Reuțim să avem tot ceea ce ne trebuie, fără condiționări 

Cum apreciați veniturile familiei dvs în raport cu necesitățile? 
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Analiză statistică 

  În ce măsură considerați că școala: 

  În mare măsură Într-o oarecare măsură În mică măsură Nu știu 

răspunde nevoilor pieței muncii  3.6% 42.4% 54.0% 0.0% 

formează o cultură generală bună  27.1% 45.2% 27.7% 0.0% 

pregătește tinerii pentru viață  19.4% 6.7% 71.7% 2.2% 
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Analiză statistică 

  
Ținând cont de experiența personală avută în școală, vă rugăm să ne spuneți dacă sunteți sau nu de 

acord cu următoarele afirmații? 

  Da Nu Nu știu 

Școala nu are dotări suficiente  83.6% 10.8% 5.6% 

Orarul este prea încărcat  51.4% 46.4% 2.2% 

Materiile sunt prea dificile   19.7% 78.1% 2.2% 

Cursurile opționale sunt insuficiente   60.0% 34.4% 5.6% 

Activitățile derulate în afara școlii sunt puține sau lipsesc   76.6% 21.2% 2.2% 

Aplicațiile practice sunt insuficiente   97.0% 3.0% 0.0% 

Stilul de predare este învechit   73.2% 23.4% 3.4% 

Volumul de informații predate este prea mare   81.0% 15.6% 3.4% 

Cheltuielile pe care le presupune școlarizarea sunt prea mari  28.8% 61.5% 9.7% 
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Analiză statistică 

  
Având în vedere experiența personală, vă rugăm să ne spuneți în ce măsură participați sau ați participat în 

ultima vreme (ultimii 2 ani) la următoarele tipuri de activitați 

  Da, cu regularitate Da, ocazional Nu Nu știu 

Programe organizate / finanțate de Ministerul 
Tineretului și Sportului  

25.2% 21.8% 48.0% 5.0% 

Proiecte comunitare  21.2% 55.4% 23.4%   

Schimburi internaționale  3.9% 22.3% 73.8%   

Activități de consiliere  7.0% 29.0% 63.3% .8% 

Campanii de informare  12.4% 50.7% 37.0%   

Dezbateri, conferințe    5.9% 64.6% 29.6%   

Ateliere de creație, cercuri, cenacluri  14.0% 53.4% 32.6%   

Competiții sportive  51.7% 8.4% 39.9%   

Tabere  25.9% 13.8% 60.3%   

Activități de voluntariat  45.2% 41.9% 12.9%   
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Analiză statistică 

0.0% 

5.4% 

10.8% 

4.5% 

nu cunosc nicio organizație (ONG) care să coordoneze acțiuni de 
voluntariat  

cunosc organizații, dar nu m-a interesat 

Nu am avut timp

Nu m-am identificat cu cauzele susținute 

Ați răspuns că nu ați participat în ultimii 2 ani la acțiuni de voluntariat; ce anume v-a împiedicat să participați? 
Bifați afirmațiile care corespund cu situația dvs. (Răspuns multiplu | totalul nu trabuie să fie 100%) 
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Analiză statistică 

24.8% 

33.8% 

13.0% 

20.6% 

60.1% 

Nu sunt membru al vreunui ONG

Sunt membru într-un singur ONG

Sunt membru în mai multe ONG-uri

Am participat la acțiuni de voluntariat organizate doar de ong-ul (ong-urile) din care fac 
parte  

Am fost voluntar și la acțiuni ale unor organizații din care nu fac parte  

Ați răspuns că în ultimii 2 ani ați participat la acțiuni de voluntariat; vă rugăm să bifați toate afirmațiile care vi se potrivesc 
(Răspuns multiplu | totalul nu trabuie să fie 100%) 
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Analiză statistică 

46.4 

7.0 

10.4 

9.5 

2.2 

24.5 

Cu siguranță Da 

Da

Probabil că da

Probabil că nu

Cu siguranță nu 

Nu știu 

În acest an cât de sigur sunteți că veți participa la acțiuni de voluntariat (indiferent că sunt organizate de un ong sau de 
comunitate)? 
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Analiză statistică 

  
Câte ore pe lună estimați că veți 

aloca voluntariatului? 

Minimum 2 

Maximum 100 

Mean 21 

33.2 

37.0 

28.5 

1.3 

2-5 ore

10-20 ore

20-50 ore

mai mult de 50 ore

Timp dedicat voluntariatului, lunar.
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Analiză statistică 

26.6 

6.5 

36.3 

30.6 

Da

Nu

Nu am auzit de existența vreunui asemenea centru 

Nu știu 

În zona în care locuiți există un centru de tineret al MTS (Ministerul Tineretului și Sportului) care să ofere servicii tinerilor 
(de informare, consiliere, consultanță, educație non-formală)? 
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Analiză statistică 

32.8 

56.3 

4.9 

6.1 

Da, cu siguranță 

Da

Nu

Nu știu 

Considerați că ar fi benefică existența unui asemnea centru? 
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Analiză statistică 

9.6 

2.4 

19.3 

6.2 

27.4 

10.9 

24.2 

Cheltuielile prea mari pe care le presupune școala 

Tinerii din această zonă nu pun preț pe educație 

Lipsa de susținere din partea familiei 

Depărtarea prea mare față de liceu/facultate 

Faptul că sunt nevoiți să-și câștige singuri existența și să muncească de tineri 

Educația nu este valorizată de societatea românească 

Lipsa unor instituții care să-i consilieze /orienteze în carieră 

În localitatea dvs, care credeți că sunt principalele obstacole care i-ar împiedica pe tineri să-și continue studiile? 



38 

Analiză statistică 

63.3 

36.7 

Da

Nu

În ultimii 2 ani ați participat la vreun curs de calificare, de inițiere, de perfecționare în afara școlii? 
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Analiză statistică 

7.39 

8.08 

8.54 

8.75 

8.91 

9.23 

9.89 

să arăți bine  

să mănânci bine

să ai bani

să ai o familie

să ai prieteni

să ai succes profesional

să fii sănătos

Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă deloc important iar 10 foarte important, dați note în funcție de cât contează pentru dumneavoastră 
următoarele: 
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Analiză statistică 

11.3% 

12.8% 

25.9% 

26.7% 

30.6% 

36.1% 

37.8% 

38.7% 

41.3% 

63.2% 

Să mă căsătoresc

Să plec din țară  

Să-mi găsesc o slujbă (mai bună)

 Să inițiez o afacere  

Să am propria locuință  

Să mă distrez

Să continui studiile

Să-mi îmbunătățesc calificarea profesională  

Să am un copil

să călătoresc

Care este prioritatea dvs în viitorul apropiat?
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Analiză statistică 

  Ce faceți pentru a avea un stil de viață sănătos? 

  Da, cu regularitate Da, ocazional Nu 

Consum cel puțin 2 litri de apă pe zi  29.9% 50.1% 19.9% 

Evit să consum alimente sărate sau bogate în grăsimi  25.7% 48.2% 26.1% 

Fac mișcare (inclusiv mersul pe jos) cel puțin 30 min pe zi  68.9% 26.1% 5.0% 

Practic un sport  51.0% 19.7% 29.3% 

Evit consumul de alcool și tutun  50.9% 30.7% 18.4% 

Consum fructe și legume zilnic  42.5% 44.5% 12.9% 



42 

Analiză statistică 

23.3 

76.7 

Da

Nu

Pe lângă ocupația de bază, aveți vreo altă ocupație sau loc de muncă plătit?  
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Analiză statistică 

12.0 

84.9 

3.1 

Da

Nu

Nu-mi amintesc

Ați fost vreodată în situația de a căuta un loc de muncă și de a nu găsi o ofertă acceptabilă pe o 
perioadă mai lungă de 6 luni? 
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Analiză statistică 

19.7 

23.3 

14.5 

42.5 

Da, o dată

Da, de mai multe ori

Nu

Nu a fost cazul (nu am căutat)

Ați refuzat vreodată un loc de muncă ce vi s-a oferit? 
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Analiză statistică 

5.4 

73.9 

14.4 

6.3 

Nu se potrivea pregătirii mele

Nu se potrivea aspirațiilor mele 

Nu mi-a convenit salariul

Locul de muncă era în altă localitate

Care a fost principalul motiv pentru care ați refuzat oferta? 
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Analiză statistică 

40.2 

5.9 

17.6 

8.5 

27.9 

Da

Nu

Nu m-am gândit la asta

Nu e cazul (am deja)

Nu știu 

Intenționați să vă întemeiați propria afacere în viitor? 
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Analiză statistică 

13.7% 

28.4% 

31.0% 

53.2% 

54.3% 

73.1% 

Prin încălcarea legii

Prin cinste și corectitudine  

Prin talent, calități înnăscute  

Printr-o bună pregătire personală

Prin relații și poziție socială  

Prin muncă și efort personal  

 Cum credeți că un tânăr poate avea succes, azi, în carieră? 
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Analiză statistică 

54.8 

21.8 

13.3 

.8 

9.4 

Învăț/lucrez în localitatea în care locuiesc 

Fac naveta zilnic până la școală/loc de muncă 

Locuiesc temporar în localitatea în care învăț/lucrez 

Locuiesc temporar în localitatea în care particip la o formă de pregătire

Nici una din cele de mai sus

În ceea ce privește școala sau locul de muncă, în cre dintre următoarele situații vă aflați? 
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Analiză statistică 

66.1 

6.8 

9.3 

17.9 

ați fost în străinătate ca turist 

ați fost în străinătate pentru studii 

ați fost în străinătate pentru a vizita rude sau prieteni 

cineva din familie a lucrat în străinătate

În ultimii doi ani...
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Analiză statistică 

71.3 

5.1 

13.3 

10.3 

Turism

Studii

Pentru a vă stabilii acolo

Pentru a lucra acolo

Intenționați să plecați în străinătate pentru:   
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Analiză statistică 

40.4 

40.4 

6.4 

12.7 

chiar anul acesta

în 2-3 ani

mai mult de 3 ani

Nu știu 

În cât timp intenționați să plecați în străinătate pentru muncă sau a vă stabili acolo (filtru) 
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Analiză statistică 

30.6% 

17.6% 

21.5% 

12.8% 

17.6% 

nu-mi ajung banii pentru traiul zilnic

vreau să strâng bani pentru o locuință  

vreau să încep o viață nouă  

mă atrage modul în care se trăiește acolo  

altceva

Care sunt motivele pentru care doriți să plecați? 
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Analiză statistică 

  Pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă deloc iar 5 foarte mult, câtă încredere aveți în: 

  Deloc F. Puțină Puțină/medie Multă F. Multă 

  1 2 3 4 5 

Guvern   74.1% 24.3% 1.6%     

Partidele politice   72.3% 24.1% 3.5%     

Parlamentul României   59.7% 31.7% 5.1%   3.5% 

Organizații / asociații non-guvernamentale   1.5% 22.5% 38.0% 22.9% 15.0% 

Biserică   44.2% 12.3% 28.1% 11.1% 4.2% 

Școală   9.2% 23.4% 19.4% 31.1% 16.9% 

Primărie   42.0% 24.3% 26.1% 6.9% .7% 

Poliție   23.0% 20.6% 31.6% 15.3% 9.5% 

Armată   8.4% 23.5% 42.4% 14.8% 10.9% 

Justiție   25.0% 17.1% 42.2% 8.1% 7.5% 

Președinție   31.9% 20.0% 18.0% 25.1% 4.9% 

Mass-media (presa scrisă, radio, tv)  25.9% 33.0% 30.4% 8.4% 2.3% 
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Analiză statistică 

  Cât de interesat sunteți de viața politică: 

  
În foarte mare 

măsură 
În mare 
măsură 

Într-o oarecare 
măsură 

În mică 
măsură 

Deloc Nu știu 

Din localitatea dvs  11.9% 14.1% 31.8% 15.9% 26.3% 0.0% 

La nivel național Cât de interesat sunteți de viața politică: 12.0% 34.4% 19.3% 14.3% 20.1% 0.0% 

La nivel european Cât de interesat sunteți de viața politică: 8.6% 15.7% 37.6% 19.5% 18.6% 0.0% 
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Analiză statistică 

  În ce măsură credeți că este influențată viața dvs și a familiei dvs de hotărârile luate de: 

  În foarte mare măsură În mare măsură 
Într-o oarecare 

măsură 
În mică măsură  

deloc 
Nu știu 

  Autorități locale (Primărie)  18.0% 23.6% 42.8% 15.5% 0.0% 

  Autoritățile centrale (Guvern, Parlament, Preșidinție)  32.3% 39.5% 25.8% 2.4% 0.0% 
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Analiză statistică 

  În ce măsură credeți că oameni ca dvs pot influența hotărârile importante care se iau 

  În foarte mare măsură În mare măsură 
Într-o oarecare 

măsură 
În mică măsură Deloc Nu știu 

Pentru localitatea dvs  5.9% 39.0% 24.0% 20.9% 10.2% 0.0% 

Pentru întreaga țară  9.0% 24.5% 23.7% 22.1% 20.7% 0.0% 
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Analiză statistică 

  În timpul liber, cât de des: 

  Zilnic 
de 2-3 ori pe 
săptămână 

de 2-3 ori 
pe lună 

lunar 
de câteva ori pe 

trimestru 
mai rar de o 
dată la 3 luni 

anual 
mai rar de 

anual 

vă uitați la televizor  37.3% 24.9% 8.4% 3.7% 3.3% 8.0% 6.7% 7.6% 

navigați pe internet  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

citiți literatură  15.7% 29.7% 12.5% 12.2% 27.0% 2.2% 0.0% .7% 

mergeți la cinema  0.0% 0.0% 20.7% 20.4% 19.4% 18.4% 17.0% 4.2% 

mergeți la teatru, operă, balet sau concerte de muzică  0.0% 0.0% 9.6% 14.0% 49.0% 10.5% 12.5% 4.4% 

mergeți în cluburi  0.0% 0.0% 14.3% 7.6% 6.7% 17.9% 6.8% 46.7% 
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Analiză statistică 

  De obicei, câte minute faceți de acasă până la serviciu/școală? 
Într-o zi lucrătoare obișnuită (luni-vineri), câte minute vă mai rămân 

libere, să faceți ce doriți dvs?  

  Minimum 0 0 

  Maximum 70 480 

  Mean 21.22 126.25 
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