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                        DIRECTIA  JUDEȚEANĂ  PENTRU SPORT SI TINERET GORJ                        
                                                                                                                                             

 
OBIECTIVE: 

- Identificarea impactului și a efectelor pandemiei SARS-COV 2 asupra tinerilor din județul 
Gorj; 

- Identificarea nevoilor, așteptărilor și principalelor domenii de interes a tinerilor gorjeni. 
 
  

LUCRAREA DE CERCETARE: 
 

- Efectuarea unui sondaj de opinie în rândul tinerilor între 15 - 20 de ani din județul Gorj. 
Tematica generală vizează impactul pandemiei și nevoile, așteptările și interesele tinerilor 
gorjeni în această perioadă. 

 
 
METODOLOGIA EȘANTIONĂRII: 
 
Un eșantion reprezentativ pentru populația tânără din județul Gorj cu vârsta între 15-20 de ani este 
de 319 persoane. 
Criterii de stratificare: gen, mediu de rezidență, tip de localitate, tipul unității de învățământ, clasă. 
 
 
INSTRUMENTUL DE CERCETARE:  
 
 A fost elaborat un chestionar de tip omnibus, ce a cuprins un număr de 40 de întrebări. 
 
 
METODA DE CULEGERE A DATELOR: 
 
Culegerea datelor s-a realizat prin metoda CAWI – Computer Assisted Web Interview, introduse în 
SPSS pentru analiză. 
 
ANALIZA DATELOR DE CERCETARE: 
 

- Pentru fiecare item s-a prezentat în formă tabelară și grafică frecvențele procentuale și 
frecvențele procentuale valide corespunzătoare fiecărei varabile; 

- Corelațiile dintre variabilele de opinie și principalele variabile socio-demografice, respectiv: 
Gen, mediu de rezidență, tip localitate, profilul/ tipul unității de învățământ; 

- Redactarea Raportului de cercetare final cuprinzând analize statistice și interpretări, analize 
comparative, concluzii. 

 
 

 
Această analiză este realizată de către prof. Vlădoiu Natalia Adela, în cadrul proiectului ,,Offline / 
Online”al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Gorj. 
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Sumar  
Pandemia de COVID-19 a generat o serie de efecte cu impact puternic nu doar asupra sănătății 
populației, ci și asupra vieții economice și sociale. Studiile globale privind impactul pandemiei arată că 
tinerii sunt printre cele mai afectate grupuri ale populației. Aceștia au fost nevoiți să se adapteze la 
schimbările dramatice din educație sau piața muncii fiind printre cei mai afectați din punct de vedere 
socio-economic şi psiho-emoţional. 
 
Această cercetare a analizat impactul crizei pandemice asupra tinerilor din județul Gorj, în special 
identificarea nevoilor, așteptărilor și principalelor domenii de interes a tinerilor gorjeni.  În baza unui 
sondaj, cercetarea încearcă să măsoare impactul pandemiei asupra bunăstării psiho-emoţionale a tinerilor 
şi asupra implicării lor în activități civice şi în procesul de luare a deciziilor, iar una din concluziile centrale 
este că pandemia și restricțiile sanitare au accentuat profund problemele existente şi până la criza 
provocată de Covid-19. 
 
Restricțiile impuse de situația de criză pe timpul pandemiei a determinat o participare mai scăzută a 
tinerilor. Pandemia şi restricțiile sanitare au afectat în mod diferit diversele categorii de tineri. De 
exemplu, tinerii ai căror familii trăiesc în sărăcie (66,1%) sunt mai vulnerabili decât tinerii cu risc de abuz, 
violență (39,8%), iar cu dizabilități (35,4%) au fost mai vulnerabili decât tinerii din mediu rural unde 
restricţiile nu erau respectate cu mare stricteţe. 
 
Deși măsurile întreprinse erau rezonabile și necesare, acestea au produs efecte semnificative asupra 
nivelului de bunăstare psiho-emoțională a populației. Frica, anxietatea, tristețea continuă să se acutizeze 
odată cu distanțarea de școală, serviciu, prieteni etc. Deși implicațiile psihologice se răsfrâng asupra 
întregii populații, diferite grupuri de vârstă trăiesc aceste efecte distinct. Analiza dată se axează, în mod 
prioritar, pe bunăstarea psiho-emoțională a populației tinere din județul Gorj, cu vârsta cuprinsă între 15-
20 de ani, în perioada pandemiei COVID-19. Înțelegerea felului în care pandemia afectează tinerii este 
esențială pentru a elabora un răspuns de politici și programe ce vor răspunde necesităților condiționate de 
declanșarea crizei pandemice, dar și pentru a consolida suportul oferit grupurilor mai afectate de măsurile 
restrictive.  
 
Analiza de față abordează populația tânără din județul Gorj din perspectiva reacției acesteia la criza 
provocată de pandemia COVID-19 și măsurile de izolare impuse de către autorități în perioada stării de 
urgență. În funcție de reacția manifestată la criza pandemică, am definit 3 grupuri majore de tineri: (i) 
afectați negativ – tinerii a căror bunăstare psiho-emoțională s-a înrăutățit în perioada pandemiei, (ii) 
neafectați – tinerii a căror bunăstare psiho-emoțională a rămas constantă/ neschimbată, (iii) influențați 
pozitiv – cei care și-au îmbunătățit bunăstarea psiho-emoțională în perioada pandemiei. 
 
Tinerii se confruntau cu probleme de bunăstare psiho-emoțională și până la declanșarea crizei 
pandemice. Măsurat pe o scală de la 0 la 10, nivelul perceput al satisfacției de viață a tinerilor cu vârsta 
cuprinsă între 15-20 ani se poziționa la doar 6.5 puncte în 2015, fiind sub media țărilor OECD (6.8) și 
țărilor-membre ale Uniunii Europene (6.6).  Odată cu răspândirea pandemiei stările de anxietate, depresie 
și tulburare emoțională s-au acutizat. 43,6% dintre tineri au raportat o înrăutățire a bunăstării psiho-
emoționale în perioada crizei pandemice, cu stări de anxietate sau stări de îngrijorare excesivă, iar 32,6% 
insomnia (26,3%), stări de incertitudine (27,9%), somnul de proastă calitate (27,9%) și atacuri de panică 
(30,1%). Efectele negative ale măsurilor de izolare s-au răsfrânt cel mai mult asupra tinerilor din mediul 
urban și a celor cu venituri modeste.
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Totodată, cercetarea a evidențiat că în perioada pandemiei tinerii au accesat mult mai rar serviciile 
entităţilor pentru tineret. Astfel, criza pandemica nu doar a scos la iveală, dar și a accentuat rata scăzută 
de implicare în activitățile ONG-urilor și Centrului de tineret. Sondajul de opinie desfășurat în noiembrie 
2020 a pus în lumină o descurajare pronunţată a tinerilor în a beneficia de activităţile organizate de instituţiile 
și asociaţiile ce activează în interesul tinerilor. Astfel, în ultimul an sub 30% dintre tineri au beneficiat cel puţin 
o dată de vreun serviciu oferit de entităţile de tineret – o pondere extrem de mică. În condiţiile restricţiilor 
impuse în lunile martie-noiembrie 2020, această pondere s-a diminuat considerabil. Din 319 respondenți 
doar 29.5% au indicat că au beneficiat de serviciile oferite de entităţile date sau s-au implicat în activități de 
voluntariat. 
Insatisfacția de viață a tinerilor riscă să devină cronică pe termen lung. Bunăstarea psiho-emoțională a 
populației poate fi determinată de factori structurali (cum ar fi nivelul general de satisfacție de viață) și 
factori ciclici (în cazul de față, pandemia). Ținând cont de caracterul ciclic al pandemiei, efectele acesteia ar 
rezulta în bunăstare psiho-emoțională scăzută pe termen scurt. Însă, în lipsa unor intervenții de atenuare a 
acestor efecte, pandemia riscă să influențeze satisfacția generală de viață (factorii structurali), nivelul de 
insatisfacție sporind continuu și riscând să devină cronică pe termen lung. 
Nemulțumirea față de propriul mod de viață, izolarea fizică și măsurile de distanțare, au provocat, la 
rândul lor, și schimbări de comportament. Astfel, comportamentele riscante, manifestate până la 
declanșarea pandemiei, în perioada de izolare și-au mărit intensitatea și frecvența. Din totalul tinerilor 
care au răspuns 40,8% au consumat tutun mai des în perioada crizei pandemice, 28,5% au consumat mai 
mult alcool și a crescut cu 11,6% procentul celor care consumau droguri. Totodată, în acest răstimp a 
sporit și rata violenței, fapt ce a determinat o deteriorare considerabilă a bunăstării psiho-emoționale a 
tinerilor. Schimbările la nivel de bunăstare psiho-emoțională, dar și comportament au determinat o 
necesitate stringentă de suport. 40,8% dintre tineri au simțit nevoia de ajutor în perioada crizei pandemice 
pentru a depăși/ ameliora stările de anxietate și depresie, dar și pentru a menține integritatea emoțională. 
Necesitatea de suport este mai mare în rândul fetelor, care au și fost cele mai afectate psiho-emoțional de 
criza pandemică (43% din totalul fetelor și 17,9% dintre băieți s-au încadrat în grupul celor afectați 
negativ). 
Deși grupul cel mai afectat de criza pandemică a avut cea mai mare nevoie de ajutor pentru a depăși 
situațiile de criză, acesta au beneficiat de cel mai puțin suport. 47,6% dintre tinerii cu cel mai jos nivel de 
bunăstare psiho-emoțională au avut nevoie de suport în perioada pandemiei, pentru a putea depăși 
momentele de anxietate. Cu toate acestea, doar aproximativ 42,6 % dintre ei au solicitat ajutor, iar 20% nu 
au reușit să obțină acest suport. 
În vederea redresării situației privind bunăstarea psiho-emoțională a populației, în special a tinerilor, 
autoritățile naționale trebuie să elaboreze un răspuns comprehensiv și adecvat de politici, programe și 
măsuri de suport. În vederea realizării acestui scop, sunt necesare câteva elemente: 
(i) Integrarea aspectului de bunăstare psiho-emoțional și de sănătate mintală în răspunsul de politici al 
autorităților la impactul pandemiei COVID-19 – problematica bunăstării psiho-emoționale trebuie să se 
regăsească în planurile guvernamentale de depășire a crizei provocate de pandemie: în strategii, planuri de 
acțiuni, prevederi naționale. 
(ii) Dezvoltarea strategiilor de combatere a efectelor pandemiei provocate de COVID-19 care să răspundă 
la necesitățile tinerilor – întrucât efectele pandemiei au avut un caracter distinct asupra tinerilor, politicile 
și programele, la fel, trebuie să manifeste un caracter specific în funcție de aria afectată și grupurile 
vulnerabile expuse riscului. 
(iii) Implicarea tinerilor în procesul de conceptualizare și elaborare a răspunsului de politici și programe, 
pentru a asigura abordarea coerentă a necesităților specifice ale tinerilor, în special ale celor din 
categoriile vulnerabile (tineri cu venituri reduse, din mediul rural, tineri cu dizabilități etc.).
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 Participarea poate fi definită ca un drept și un proces în care copiii și tinerii devin contribuitori 
activi în propria lor viaţă și sunt conectaţi la viaţa comunităţilor lor. (Convenţia privind Drepturile 

Copilului, Art. 12, 15, 31)*
 

 Drepturile, mijloacele, spaţiul, oportunitatea și sprijinul tinerilor de a participa la viaţa democra- 
tică a oricărui tip de comunitate. (Consiliul Europei) 

 Implicarea tineretului în acţiuni inovative și responsabile, care să întrunească atât nevoile autentice 
ale tinerilor, cât și oportunitățile pentru planificarea și/sau luarea deciziilor, ce afectează întreaga 
societate. (Comitetul National pentru Resurse pentru Tineret din Statele Unite ale Americii) 

 Participarea prevede implicarea activă a tinerilor în procesul de luare a deciziilor, consultări pu- 
blice, realizarea de activităţi care se produc în societate și care îi vizează în mod direct sau indi- 
rect. 

Introducere 
Criza pandemică provocată de virusul COVID-19, precum și măsurile întreprinse la nivel 

național pentru a combate efectele negative ale acesteia, au produs abateri semnificative în 

viața socială, politică și economică a întregii populații, inclusiv a tinerilor. 

La nivel global, tinerii cuprinși între 15 și 20 de ani se află printre grupurile cele mai afectate de criza 

pandemică. Chiar dacă tinerii nu au fost identificaţi ca și grup de risc din punct de vedere al infectării 

cu virusul COVID-19, totuși aceștia fac parte din grupul cel mai vulnerabil la efectele crizei pandemice. 

Conform unui studiu recent publicat de OECD1, tinerii se află printre categoria cea mai afectată de 

creșterea nivelului de șomaj. Acest factor este explicat de lipsa economiilor a acestei categorii de vârstă 

a populaţiei. În același timp, tinerii afirmă că pandemia le-a influenţat cel mai mult sănătatea mintală, 

angajarea, implicarea în educaţie, precum și a determinat o limitare a libertăților individuale. 

Un element important ce urmează a fi monitorizat din perspectiva efectelor crizei pandemice 

COVID-19 este participarea tinerilor. Pornind de la premiza că restricţiile impuse de pandemie au 

limitat libertatea tinerilor de a se manifesta în toate sferele de activitate, prin intermediul prezentei 

cercetări ne-am propus să identificăm cum s-a răsfrânt pandemia asupra procesului de implicare a 

tinerilor în activităţile civice și procesul decizional din județul Gorj. Și anume, prin a analiza în 

dinamică cum a oscilat nivelul de participare a tinerilor până la și în timpul crizei pandemice. 

Ce este participarea? La nivel internaţional și naţional, în studiile de specialitate specifice ce abordează 

situaţia tinerilor în diferite arii de activitate sunt oferite numeroase interpretări ale participării. Pentru 

claritate și o înţelegere a procesului analitic, în cadrul cercetării date   de  participarea tinerilor a fost 

definită ca dreptul şi oportunitatea persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15-20 de ani de a se implica 

în activităţi civice şi de luare a deciziei în scopul promovării intereselor şi necesităţilor acestora, prin a 

influenţa pozitiv deciziile luate la nivel local şi naţional, fără a se confrunta cu vreo formă de excluziune. 

 

Contextul analitic 

Cadrul legal cu privire la participarea tinerilor în sfera economică, politică și socială capătă 

contur prin abordare sistemică de reglementare. Participarea și protecţia drepturilor tinerilor au la 
 

1 OECD 2020 https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resili- 

ence-c40e61c6/ 

  

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resilience-c40e61c6/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resilience-c40e61c6/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resilience-c40e61c6/
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baza cadrul normativ adoptat și stipulat în 1999 prin aprobarea Legii nr.279-XIV din 1999 cu privire la 

tineret. În 2003 cadrul legal a fost completat cu Strategia pentru Tineret, care propune o abordare mai 

specifică privind participarea civică a tinerilor, începând cu 20082. Ulterior a fost dezvoltată Strategia 

Naţională a Tineretului  care a proclamat rolul participării tinerilor drept o prioritate naţională și o 

arie de intervenţie pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Strategia Naţională de 

Dezvoltare a Tineretului a devenit platforma și stimulentul pentru dezvoltarea ulterioară a cadrului legal 

prin aprobarea Legii cu privire la voluntariat.  

Prezența unui cadrul legal nu este suficientă pentru determinarea tinerilor de a se implica în 

procesul decizional. Constatările reliefate atât de rapoartele internaţionale6, cât și cele naţionale, 

ce vin să evalueze prezenţa tinerilor în activităţile civice și de luare a deciziilor, arată clar un nivel 

scăzut de participare. 

Participarea poate fi interpretată prin analiza atât a factorilor intrinseci, cât  și  ai  celor  

extrinseci. Factorii intrinseci se referă mai mult la motivaţia tinerilor de a participa la activităţi civice 

și de luare a deciziilor, ce este influenţată totodată și de percepţia acestora vizavi de dimensiunea 

participării, iar factorii extrinseci– la accesul la participare (mediul permisiv de participare în care 

se află tinerii, posibilităţile de a se implica). În contextul manifestării crizei pandemice COVID-19 

și al impactului determinat de aceasta asupra tuturor sferelor sociale, efectele pandemiei le putem 

cataloga drept un factor extern ce a influenţat inclusiv și nivelul de participare al tinerilor. 

Cercetarea în cauză vine să identifice cum s-a schimbat specificul implicării tinerilor sub 

influența crizei pandemice. Este înţeles faptul că pandemia provocată de virusul COVID-19 s-a 

răsfrânt atât asupra gradului de implicare a tinerilor din județul Gorj, cât și din întreaga lume. În 

cadrul acestei analize ne-am propus să evidenţiem în ce măsură efectele crizei și măsurile 

întreprinse pentru combaterea acesteia au impactat decizia tinerilor de a se implica și posibilităţile 

acestora de a participa la viaţa socială și decizională. 

 

Înţelegerea modului cum pandemia s-a răsfrânt asupra participării tinerilor va permite să fie 

identificate măsurile specifice şi relevante de politici publice. Astfel, o atenţie sporită urmează 

a fi acordată măsurilor ce într-un mod imperativ se solicită a fi implementate în scopul 

diminuării impactului negativ pe termen lung al pandemiei, ce poate contribui la o 

reducere cronică a participării tinerilor din județul Gorj. 

   Cercetarea a avut la bază datele generate de sondajul de  opinie,  desfășurat  în  rândul  

populației de 15-20 de ani. În condiţiile în care din martie 2020, în România a fost 

instaurată starea de urgenţă pentru a diminua impactul nociv al crizei pandemice, iar 

multe activităţi au fost sistate sau au fost debusolate, sondajul de opinie desfăşurat în 

rândul tinerilor de 15-20 din județul Gorj de ani ne-a permis să evidenţiem în ce măsură 

s-a modificat nivelul de participare al acestora. Urmărirea traiectoriei de participare a 

tinerilor, a conturat tabloul general și specific al influenţei crizei pandemice asupra 

accesului și motivaţiei de participare a persoanelor de 15-20 din județul Gorj. 

 

 
 

2 Legea cu privire la Tineret  http://mts.ro/wp-content/uploads/2017/05/LEGEA-TINERETULUI_avizare-

interna_varianta-consultare-publica.pdf  

3 OECD, 2018 https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resi- 
lience-c40e61c6/  

4  https://www.youtube.com/watch?v=HHcqRufwz7U. 

http://mts.ro/wp-content/uploads/2017/05/LEGEA-TINERETULUI_avizare-interna_varianta-consultare-publica.pdf
http://mts.ro/wp-content/uploads/2017/05/LEGEA-TINERETULUI_avizare-interna_varianta-consultare-publica.pdf
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resi-
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resi-
https://www.youtube.com/watch?v=HHcqRufwz7U
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Metodologia 

Cercetarea a fost elaborată în baza analizei  cantitative  a rezultatelor  sondajului de opinie realizat 

în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-20 de ani din județul Gorj. Datele au fost colectate în 

luna noiembrie 2020 de către Vlădoiu Natalia Adela, pentru Direcția Județeană pentru Sport și 

Tineret Gorj, iar sondajul de opinie a cuprins un eșantion de 250 persoane. Interviurile au fost 

realizate în baza chestionarul redactat în limba română în Google Forms. 

Metoda de colectare a datelor: sondaj online cu metoda CAWI – Computer Assisted Web 

Interview, introduse în SPSS pentru analiză. 

Criterii de stratificare: nivelul de învățământ (gimnazial, liceal, postliceal, universitar), gen 

(feminin, masculin), vârsta (15-20), ocupația (elev, student, șomer, fără ocupație), mediu 

rezidenţial (urban-rural), filiera/ profil  (8 tipuri). 

Eșantionare: Un eșantion reprezentativ pentru populația tânără din județul Gorj cu vârsta între 

15-20 de ani este de 319 persoane. 

Reprezentativitate: eşantionul este reprezentativ pentru populaţia de 15-20 de ani a județului 

Gorj. 

T1. Structura eşantionului 
 

 Număr %* 

Total 319 100,0 

Genul respondentului: 
Masculin 96 30,1 

Feminin 223 60,9 

 
Vârsta respondentului: 

15 -16 ani 143 44,9 

17-18 ani 167 52,6 

19-20 ani 9 2,5 

 
 
Studiile respondentului: 
 

Elev/ student 313 96,6 

Superioare 6 3,4 
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 Număr %* 

 
Filieră/ Profil: 

Filieră tehnologică, profil Servicii 41 14,4 

Filieră tehnologică, profil Tehnic 46 19,7 

Filieră teoretică, profil Real 98 30,7 
 

Filieră Vocațional, profil Pedagogic 32 12,9 
 

Filieră Vocațional, profil Artistic 9 9,4 
 

Altele 30 10 

Mediul de reședință: 
Urban 205 64,3 

Rural 114 35,7 
 

* Datele procentuale sunt ponderate, pentru a îmbunătăţi calitatea estimaţiilor din eşantion şi a le face conforme cu 

totalurile din populaţia de referinţă. 

 

Limitări 

Lipsa unui nivel de referință care ar permite compararea în cadre temporale similare gradul de 

participare a tinerilor până la manifestarea pandemiei și în perioada de manifestare a acesteia.  

Cu toate că la nivel naţional sunt desfășurate diverse sondaje în rândul tinerilor pentru a evidenţia, 

inclusiv, nivelul de participare al acestora, totuși datele relevate de acestea nu oferă posibilitatea de 

a analiza comparativ situaţia tinerilor până la declararea stării de urgenţă provocate de pandemia 

COVID-19 și în timpul acesteia, ţinând cont, totodată, și de definirea distinctă a participării în 

contextul cercetării date nu a fost realizată la nivel de județ. Astfel, pentru a identifica cum 

pandemia s-a răsfrânt asupra deciziei și posibilităţii tinerilor de a participa, în cadrul acestei 

cercetări au fost definite 3 clustere, în funcţie de nivelul de participare al acestora – clusterul cu 

participare înaltă, cel cu participare medie și cu participare scăzută. Tinerii din clusterul participării 

înalte reprezintă referinţa pentru cercetarea în cauză. 

 

Fenomenul participării nu este caracteristic unui număr mare de tineri, ceea ce a și determinat  

ca analiza impactului pandemiei COVID-19 asupra participării acestora să fie desfășurată mai 

mult prin prisma clusterului celor caracterizaţi printr-un activism civic înalt. În contextul în care 

ponderea celor mai activi este considerabil mai mică comparativ cu persoanele ce se manifestă 

printr-o participare medie și scăzută , o dezagregare multicriterială a datelor pentru a determina 

cum pandemia a impactat diferite categorii de tineri în funcţie de caracteristicile socio-demografice 

ai acestora (cum ar fi genul, vârsta, etc.) nu a fost posibil de efectuat pentru toate etapele de 

analiză. 

 
Orice variație a nivelului de participare a tinerilor în perioada martie - noiembrie 2020 a fost 

atribuită pandemiei COVID-19. Nu excludem faptul că au fost și alţi factori ce au influenţat nivelul de 

activism civic al tinerilor în această perioadă, dar, totuși, considerăm că anume pandemia a 

reprezentat factorul dominant. 

Ținând cont de măsurile de protecţie impuse în perioada de criză pandemică, datele ce au        

stat la baza  acestei  cercetări  au  fost  colectate  online. Aceasta a determinat o reducere a 

numărului de subiecte abordate în chestionarul de intervievare. Prin urmare, unele aspecte 

adiţionale ce vizează participarea tinerilor și efectele pandemice asupra acesteia nu a fost posibil 

de identificat. 
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Abordarea analitică utilizată 

Impactul crizei pandemice asupra tinerilor va fi analizat  prin  prisma  participării acestora în 

procesul decizional comunitar și a  accesării  serviciilor  oferite  de  diferite instituții abilitate, cât 

și din punct de vedere psiho-emoțional. Participarea tinerilor a fost determinată prin măsurarea 

prezenţei acestora în procesul decizional și implicarea în viaţa comunitară – frecventarea 

ședinţelor/adunărilor unde s-au luat decizii pentru localitate, organizaţie, centru de tineret; 

demonstraţiilor stradale, mitingurilor, semnarea petiţiilor; prezenţa la ședinţele de lucru ale 

ONG/centru de tineret/în calitate de voluntar și ajutorul oferit vârstnicilor. Cuantificarea 

beneficierii de servicii a fost efectuată prin analiza abordării de către tineri a suportului oferit de 

ONG-uri, Centre de tineret și Consilii locale sau raionale a tinerilor, precum și accesarea 

serviciilor de participare și dezvoltare profesională și personală necesare. 

Determinarea impactului crizei pandemice necesită  identificarea  unui  nivel  de  referință 

existent până la instituirea restricțiilor de autoizolare și distanțare socială.  În lipsa unor date    

de referinţă cu privire la participarea tinerilor, ceea ce a constituit o limitare extrem de 

importantă în procesul analitic, pe care ni l-am propus, am considerat necesar de a determina 

structura populaţiei de tineret prin prisma activismului civic al acestora. Pornind de la ideea că 

tinerii nu constituie un grup de persoane omogen, fiecare având o manifestare unică, inclusiv și 

când ne referim la domeniul participării, în cadrul acestei cercetări a fost definitivat instrumentul 

Activismul Civic, care a permis să fie identificate trei clustere de tineret distincte în funcţie de gradul 

implicare, despre care s-a vorbit mai sus. 

 

Activismul Civic al Tinerilor a fost calculat în baza a doi factori: (i)  intenția  de  participare 

definită de motivaţia tinerilor de a se implica în viaţa civică și percepţia acestora faţă de considerarea 

opiniei lor în procesul decizional și (ii) participarea efectivă a tinerilor în ultimele 12 luni (a se vedea 

tabelul de mai jos). Pornind de la premiza că intenţia determină și participarea de facto, considerăm 

că ambii factori au efect asupra activismului civic al tinerilor în egală măsură. Astfel, fiecărui factor 

i-a fost atribuită o pondere de 50% din valoarea totală. 

T2. Metoda de calcul a Activismului Civic al Tinerilor 
 

 
Întrebarea 

Conversia opţiunilor de 
răspuns 

Ponderea 
variabilei 

 
INTENȚIA DE 

PARTICIPARE 

1. În ce măsură crezi că este luată în con- 
sideraţie opinia tinerilor? 

În foarte mare măsură – 1 

În foarte mică măsură - 0 

 

50% 
2. În opinia ta tinerii sunt motivaţi să se 
implice în procesele decizionale? 

DA- 1 

NU- 0 

 
 
 

PARTICIPAREA 
EFECTIVĂ 
(în ultimele 12 luni) 

3. Ai ajutat persoanele în vârstă din loca- 
litate? 

DA- 1 

NU- 0 

 
 
 

 
70% 

4. Ai participat la proiecte, ședinţe / adu- 
nări unde s-au luat decizii pentru localita- 
te, organizaţie, centru de tineret? 

DA- 1 

NU- 0 

5. Ai participat la demonstraţii stradale, 
mitinguri, semnat petiţii? 

DA- 1 

NU- 0 

6. Ai participat la ședinţele de lucru ale 
ONG / centru de tineret / sau în calitate 
de voluntar? 

DA- 1 

NU- 0 
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CLUSTERELE DE 

TINERI 

Valoarea Activismului Civic al Tinerilor  a  fost  determinată  prin  intermediul  datelor  generate 

de sondajul de opinie. Opţiunile de răspuns pentru toate șase întrebări au fost convertite în valori 

de 0 și 1, după cum este prezentat în tabelul de mai sus. Prin aplicarea mediei aritmetice a fost 

stabilită valoarea finală a Activismului Civic al Tinerilor, care se plasează pe o scală de la 0 la 1, unde: 

0-0,33 reprezintă clusterul de tineri cu participare scăzută; 0,34-0,66 – tineri cu participare medie; 

0,67-1 - tineri cu participare înaltă. 
 

 
 

   
 

   

F1. Definirea clusterelor de tineret prin prisma Activismului Civic 

 

 

Pornind de la ipoteza că activismul tinerilor cu participare înaltă este mai predictibil, datorită faptului 

că au o implicare permanentă şi consistentă, că sunt mai motivaţi în acest sens, probabilitatea că 

anume ei se vor include în activităţi și pe parcursul ultimelor 3 luni este mult mai mare. Altfel spus, 

spre deosebire de alte grupuri la care participarea variază chiar și în lipsa crizei pandemice, tinerii 

cu participare înaltă vor manifesta un activism stabil și pe timpul crizei pandemice. Prin urmare, 

constatările conturate în baza dinamicii de participare a acestui cluster în perioada pandemiei pot fi 

interpretate drept efectele pandemiei asupra gradului de participare generală a tinerilor din județul 

Gorj. 

PARTICIPARE ÎNALTĂ 

(0,67 - 1) 

PARTICIPARE MEDIE 

(0,34 – 0,66) 

PARTICIPARE 

SCĂZUTĂ (0 -0,33) 

 
Caracterizati prin: 

Motivație înaltă de a se implica 
în procesul decizional; 

Predispoziţia de a crede că 
opinia tinerilor este luată în 
considerare în mare măsură; 

Participare activă în activităui 
asociate cu activism civic 
(participare la ședinte, unde se iau 
decizii, demonstratii stradale, 
voluntariat etc.) 

 
Caracterizati prin: 

Motivatie relativ scăzută de a se 
implica în procesul decizional; 

Predispoziţia de a crede că 
opinia tinerilor este luată în 
considerare într-o anumită 
măsură; 

Participare inconsecventă în 
activităti asociate cu activism 
civic. 

 

 
Caracterizati prin: 

Lipsa motivatie de a se implica 
în procesul decizional; 
Predispoziţia de a crede că 
opinia tinerilor este luată în 
considerare în mică măsură; 

Reticență în implicarea în 
activități asociate cu  activism 
civic. 
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77,1
0 

Da 

Nu 

NȘ/NR 

22,9 

Participarea tinerilor în ultimele 
luni, % 

0,9 

I. Participarea tinerilor. Caracteristica 
generală 

 
Participarea reprezintă un element esențial atât pentru dezvoltarea tinerilor ca și personalități,  

cât și pentru prosperitatea întregii societăți. Astfel, o deosebită atenţie la nivel naţional și local 

urmează a fi acordată aspectului implicării și  motivării tinerilor de a participa activ  în viaţa 

comunităţii ce o reprezintă și în activităţile ce determină fortificarea capacităţilor personale și 

profesionale ale lor. În special, ne referim la elaborarea și implementarea mecanismelor eficiente 

care ar facilita acest proces și ar contribui la sporirea numărului de tineri ce beneficiază de 

drepturile lor în procesul decizional local/județean și în activităţile civice. 

În ultimul an, 22,9% dintre tinerii din județul Gorj au  participat  la  activități  de  influențare a 

procesului decizional. Sondajul de opinie desfășurat în rândul tinerilor, în perioada noiembrie 

2020, a evidenţiat că doar a cincea parte dintre tinerii ţării au fost implicaţi în ultimul an în câteva 

activităţi ce ar determina manifestarea acestora ca și verigă a procesului decizional. Ne referim 

atât la participarea la adunări unde s-au luat decizii, inclusiv pentru comunitate, ședinţe de lucru a 

entităţilor pentru tineret, cât și la demonstraţii stradale/mitinguri etc.  
 

În ultimele 12 luni ai participat vreodată la …. ? 
 

Da Nu NȘ/NR 

 
 
 

Proiecte, ședințe, adunări unde s-au luat 
decizii pentru localitate, organizație, 

centru de tineret 

 
Demonstratii stradale, mitinguri, semnat 

petitii 

 
Ședințele de lucru al ONG/ centru de 

tineret/în calitate de voluntar 

0 50 100 

 

0,2 

 

 
1,2 

 

 
1,2 

 

F2. Nivelul de auto-apreciere a participării în rândul tinerilor, % 

Sursa: Sondajul de opinie desfăşurat de DJST Gorj, noiembrie 2020 

 
Atunci când ne referim la potențialele motive ce ar explica rata generală atât de scăzută de 

participare a tinerilor, o atenție sporită acordăm percepției acestora  privind  considerarea  

opiniei lor. Motivaţia unui tânăr de a aborda un comportament sau altul, ori de a se implica civic 

este determinată atât de imboldul lui interior, cât și de factori externi. O condiţie importantă ce 

stimulează semnificativ participarea civică a tinerilor, identificată în cadrul acestei cercetări, o 

constituie nivelul de considerare  a opiniei  lor de către instituţiile guvernamentale de luare a 

deciziilor, precum și măsura lor de reprezentare. Prin intermediul regresiilor și instrumentelor 

statistice a fost demonstrat faptul că participarea tinerilor în influenţarea procesului decizional 

crește odată cu cât ei sunt mai predispuși să creadă că opinia lor este luată în considerare (a se 

vedea figura mai jos).  

22,9                     77,1 

 

   29,2                    70,8 

 

29,5 70,5 
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Astfel, cu cât opinia tinerilor este considerată într-o măsură mai mare, cu atât aceștia se implică 

mai efectiv civic, prin participarea la ședinţe de lucru ale ONG-urilor, centrelor de tineret, cât și 

în procesul decizional. Acest fenomen demonstrează că părerile subiective de percepţie asupra 

incluziunii tinerilor în procesul decizional este unul semnificativ și nu trebuie neglijat în momentul 

definirii politicilor publice. 

 
Cercetarea a evidențiat  că  mai  mult  din  jumătatea  populației  tinere  intervievate  consideră  

că opinia acestora este neglijată în procesul decizional. Figura 3 reflectă ponderea tinerilor în 

funcţie de percepţia acestora vizavi de subiectul abordat. Astfel, doar 33,2% sunt de părerea că 

vocea tinerilor este auzită. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3. Impactul considerării opiniei tinerilor asupra participării lor efective 

Sursa: Sondajul de opinie desfăşurat de DJST Gorj, noiembrie 2020 

Tinerii de 15-17 ani au avut o implicare mai mare în activitățile civice. Analiza detaliată prin 

prisma criteriilor socio-demografice (precum genul, vârsta, mediul de rezidență,etc.) a 

evidenţiat inegalităţi mai pronunţate prin prisma criteriului de vârstă. Astfel, datele au relevat că, 

odată cu înaintarea în vârstă, tinerii sunt mai puţin activi civic. Figura 4 relevă ponderea tinerilor care 

au participat în activităţi de luare a deciziilor sau de influenţare a acestora. Se observă că cei din 

categoria de 15-17 ani predomină în rândul tinerilor celor mai activi. Aceasta se explică prin faptul 

că instituţiile școlare reprezintă un mediu favorabil pentru implicarea civică a tinerilor și accesarea 

activităţilor extra-curriculare. Tinerii sunt în căutare de oportunităţi de dezvoltare a abilităţilor “soft” 

pentru a completa cunoștinţele obţinute în cadrul programului școlar. 

În cazul persoanelor de 19-20 de ani, o explicaţie ce vine să argumenteze implicarea mai 

redusă a acestora ţine de faptul că, în majoritatea cazurilor tinerii din această categorie fie sunt 

încadraţi în câmpul muncii, fie se află în proces de angajare. Aceștia contribuie la prosperarea 

localităţii prin activitatea lor economică și mai puţin se afiliază unei structuri de tineret,  

precum centre de tineret, ONG. Aceste tendinţe sunt resimţite și la nivel internaţional, unde 

tinerii care sunt înrolaţi în studii prezintă o rată mai mare de participare în cluburi de tineret.10
 

 

 

 

 

5 European Youth Participation Barometer, 2018 https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2163_455_ENG 

Opinia tinerilor este luată în considerație 
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F4. Ponderea tinerilor ce au participat în ultimul an la activităţile menţionate, pe criteriul de vârstă, % 

Sursa: Sondajul de opinie desfăşurat de DJST Gorj, noiembrie 2020 

În ultimele 12 luni au participat la.... 

Proiecte, ședințe, adunări unde s-au luat decizii pentru localitate, organizație, centru de tineret 

Ședințele de lucru al ONG/ centru de tineret/în calitate de voluntar 

Demonstrații stradale, mitinguri, semnat petiții 

0 10 20 30 40 50 60 70 

15-16 ani 44,9 12,1 38,2 

17-18 ani 33,2 7,8 27,6 

19-20 ani 19,6 9,6 13,4 
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II. Participarea tinerilor în perioada 
pandemiei 

Măsurile instaurate pentru depășirea efectelor nocive ale crizei pandemice s-au răsfrânt negativ      

și asupra nivelului de participare a tinerilor. Impunerea distanţării sociale, a sistării  activităţii 

pentru majoritatea entităţilor, inclusiv a instituţiilor educaţionale și a ale celor ce activează în interesul 

tinerilor (ONG-uri, Centre de tineret, consilii de tineret etc.), cu siguranţă au redus posibilităţile 

tinerilor de a se implica în activităţi de participare în viaţa socială și în cele ce le-ar permite fortificarea 

capacităţilor în scopul influenţării procesului decizional. Despre aceasta vin să confirme și rapoartele 

internaţionale, cu privire la impactul pandemiei asupra participării tinerilor din întreaga lume.11   

Efectul pandemiei asupra nivelului de participare a tinerilor a fost  măsurat  prin  prisma  

dinamicii de implicare ai celor mai activi tineri. Precum a fost menţionat mai sus, lipsa unui nivel 

de referinţă care ar permite să fie comparat în cadre temporale similare gradul de participare a 

tinerilor până la manifestarea pandemiei și în perioada de declanșare a acesteia, a constituit o 

limitare esenţială în procesul analitic. În scopul depășirii acestei limitări au fost definite 3 clustere 

de tineret: cu participare înaltă, medie și scăzută. Acceptând premisa că tinerii cu participare înaltă, 

sunt cei mai motivaţi și consecvenţi în procesul de implicare, perioada de pandemie nu ar putea fi 

un impediment pentru manifestarea spiritului de activism. Prin urmare, situaţia specifică acestui 

cluster poate fi echivalată cu nivelul de referinţă în procesul de stabilire a impactului cauzat de criza 

pandemică. 

Doar a zecea parte dintre tinerii 

din județul Gorj se caracterizează 

printr-un nivel de participare 

înaltă   în   procesul   decizional 

și viața socială a comunității, 

determinată de motivaţia înaltă a 

acestora și convingerea că opinia 

lor este considerată. În urma 

efectuării calculelor primare, 

conform modelului analitic 

prezentat, a fost determinată 

ponderea fiecărui cluster de 

tineret în rândul populaţiei 

F5. Ponderea activismul civic al tinerilor  

intervievate. Cea mai semnificativă prevalenţă o deţin tinerii cu participare scăzută – 50%, urmată 

de ponderea tinerilor cu participare medie – 40%. Conform acelorași calcule, doar 10 % din tineri 

au în mediu o participare înaltă. În contextul în care la baza identificării ponderilor clusterelor de 

tineri au fost întrebările ce reflectă nivelul motivaţiei de a se implica, percepţia faţă de includerea și 

participarea efectivă a lor, aceste ponderi descoperă un tablou ce merită atenţia politicilor publice 

privind incluziunea tinerilor în procesele decizionale. 

 
Printre motivele ce vin să argumenteze această implicarea activă a doar 10 % de tineri se 

enumeră (i) încrederea scăzută a tinerilor în autorităţi și în faptul cât de mult aceștia sunt orientaţi 

să le asculte părerea şi cât de predispuşi sunt ei să intervină cu măsuri ce ar răspunde necesităţilor 

6 OECD, 2018 https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resi- 
lience-c40e61c6/ 

Ponderea clusterilor de tineret 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resilienc
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resilienc
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resilienc
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tinerilor;12 (ii) necorespunderea serviciilor oferite tinerilor din comunităţi cu necesităţile acestora; (iii) 

complexitatea activităţilor orientate spre dezvoltarea lor profesională și personală, ceea ce solicită 

mai mult timp pentru implicare; (iv) prioritizarea altor responsabilităţi decât cele de participare (griji 

de familie, de încadrare în câmpul muncii, cariera profesională) etc. 

Analiza pe clustere confirmă predispunerea tinerilor de 15-17 ani de a se implica mai activ în viața 

socială. Evaluarea prin prisma criteriilor socio-demografice a tinerilor ce fac parte din clusterul asociat 

cu participarea înaltă, în comparaţie cu populaţia generală de tineri chestionaţi, a permis să fie identificat 

profilul distinct al celor ce se manifestă printr-un activism civic mai sporit. Astfel, în cadrul clusterului 

participării înalte, ponderea tinerilor de 15-18 ani depășește cu mult ponderea celor de 19-20 ani. 

Fiind încadraţi  încă  în procesul educativ (fie școală, fie colegiu sau școală profesională etc.), tabloul 

creat vine să confirme o dată în plus faptul că instituţiile educaţionale reprezintă un mediu favorabil 

adolescenţilor de 15-18 ani pentru a se manifesta și a participa la diverse activităţi ce au drept scop 

sporirea implicării lor. 

Adițional au ieșit în evidență și tinerii din mediul rural, care au o prevalență în cadrul acestui 

cluster – circa 60% din categoria celor cu participare înaltă sunt reprezentaţi anume de acest 

contingent. Chiar dacă în cadrul populaţiei generale, diferenţa dintre persoanele din mediul rural 

și urban nu este atât de semnificativă (2,2pp), în cadrul clusterului cu participare înaltă, tinerii din 

mediu rural se evidenţiază. Această situaţie poate fi interpretată ca o necesitate mai mare în rândul 

celor din mediul rural de a se asocia cu grupuri de interacţiune, distanţa socială în cadrul localităţilor 

rurale fiind mai mică decât în orașe. 

Pandemia a influențat diferit nivelul de participare a tinerilor și a tinerelor, cele din urmă  resimțind mai 

pronunțat efectul negativ a acesteia. Interpretarea datelor sondajului specifice pentru perioada 

corespunzătoare instaurării măsurilor de distanţare socială și sistare a activităţilor mai multor entităţi, au 

reliefat un tablou divers atunci când rezultatele sunt analizate prin prisma criteriilor socio-demografice. 

Astfel, s-a observat că în perioada respectivă tinerelor le-a fost caracteristică o retenţie mai mică în 

activităţile civice comparativ cu situaţia specifică băieţilor. Din totalul populaţiei feminine tinere, ce se 

manifestă printr-un activism civic sporit până la instaurarea măsurilor restrictive, în perioada pandemiei 

doar 65% din ele au avut posibilitatea să se implice în activităţi civice. 

Măsurile impuse pe perioada pandemiei au determinat ca tinerii să aloce până la 6 ore pe zi, uneori 

și mai mult, pentru activitățile desfășurate pe platforme online. În baza datelor specifice 

populaţiei generale de tineret ce a participat în sondajul de opinie s-a observat că preponderent 

aceștia au alocat mai mult timp pentru activităţile de pe reţelele de socializare și lecţiile online în 

perioada pandemiei. În cazul când tinerii au fost lipsiţi de interacţiunea fizică cu semenii lor, 

utilizarea acestor mijloace pentru a socializa au reprezentat o soluţie optimă în perioada distanţării 

sociale. Din cauza sistării activităţii instituţiilor de educaţie, procesul educativ s-a desfășurat 

online, solicitând de la elevi și studenţi mai mult timp pentru a reuși să asimileze materialul 

educativ conform curriculumului. Suprasolicitarea studiilor formale prin intermediul 

platformelor online este un fenomen ce a afectat dorinţa tinerilor de a participa la seminare/ateliere 

online, ceea ce i-a și determinat să aloce un număr mai mic de ore pentru alte activităţi. 

O formă de participare în perioada pandemiei a reprezentat-o implicarea tinerilor în informarea 

persoanelor despre măsurile de protecție, inclusiv prin  apelarea  la  rețelele  de  socializare.  Fiind 

important procesul de informare a populaţiei cu privire la virusul COVID-19 și a măsurilor ce ar 

diminua riscul de contaminare, mai mulţi tineri au manifestat deschiderea și iniţiativa de a disemina 

repere relevante despre pandemie. Astfel, în medie circa jumătate dintre tinerii din județul Gorj, 

au contribuit la informarea mai multor persoane despre metodele de protecţie, inclusiv 

publicând informaţie și pe reţelele de socializare utilizate. 

Totodată, în această perioadă tinerii s-au implicat activ în oferirea suportului social vârstnicilor din 
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localitatea unde trăiesc. Din totalul tinerilor, 78,4% au manifestat deschidere pentru a susţine 

persoanele în etate în perioada respectivă. În contextul în care vârstnicii au fost identificaţi ca 

grupul cel mai vulnerabil în faţa efectelor drastice ale virusului COVID-19, activitatea de informare 

și ajutorare a acestora prin diverse activităţi de voluntariat a fost identificată drept o formă de 

implicare, pe care tinerii și-au asumat-o.  

 

III. Accesul la informații și servicii 

La această etapă de analiză ne-a preocupat să înţelegem în ce măsură instituţiile au oferit 

suficiente informații despre COVID-19 și acces la servicii pentru depășirea situației tinerilor, și 

cum pandemia a afectat deferite categorii de tineri. 

Dintre respondenții sondajului, 37% apreciază că pentru copiii din comunitatea lor există „unele 

provocări” în contextul pandemiei COVID-19, în timp ce 35,1% sunt de părere că provocările cu 

care aceștia se confruntă sunt semnificative pentru tinerii vulnerabili. În același timp, 11,3% 

dintre respondenți consideră că nu există provocări pentru tinerii din comunitatea lor, iar 16,6% 

dintre aceștia nu știu dacă există provocări. Evaluările nu diferă semnificativ în funcție de genul 

respondenților sau categoria de vârstă. Singura mențiune notabilă, privește categoria 

respondenților cu vârsta sub 15 ani, care tind să asume în mai mică măsura existența unor 

astfel de provocări. 

 

 

F6. Ce știi despre provocările cu care se confruntă copiii din comunitatea ta, în  contextul pandemiei 

COVID-19? Sursa: Sondajul de opinie desfăşurat de DJST Gorj, noiembrie 2020  

 

        În categoria grupurilor vulnerabile cele mai afectate la nivelul comunităților, 66,1% dintre 

subiecți au menționat tinerii care trăiesc în sărăcie, 39,8% tinerii în risc de violență, abuz sau 

neglijare și câte 35,4% tinerii cu dizabilități, 38,4% au făcut referire la tinerii care trăiesc în 

locuințe supraaglomerate și la cei ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. În timp ce 

diferențele în evaluările respondenților în funcție de gen sunt minime, apar unele deosebiri în 
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funcție de vârsta respondenților. Astfel, copiii sub 15 ani identifică în mai mare măsură drept 

grupuri vulnerabile afectate de pandemia COVID-19 în comunitățile lor tinerii care locuiesc în 

condiții de supraaglomerare și pe cei ai căror părinți sunt plecați în la muncă în străinătate, 

comparativ cu cei din categoria 15-19 ani, care indică într-o măsură mai mare drept grupuri 

vulnerabile tinerii cu dizabilități sau aflați în risc de violență și neglijare. 

     Principala problemă de ordin personal pe care au menționat-o respondenții vizează 

închiderea școlilor, menționată de 69,6% dintre cei ce au răspuns la chestionar (Figura 7). 

Următoarele două probleme, în ordinea mențiunilor, vizează lipsa informațiilor concrete privind 

situația actuală 42% și distanțarea socială 39,8%. Practic, respectarea regulilor de distanțare 

socială și închiderea școlilor, care implică limitarea contactelor sociale între elevi, constituie cele 

mai importante obstacole în perioada actuală pentru aproape două treimi din populația analizată. 

Doar 9,7% dintre participanții la sondaj au declarat că se confruntă cu probleme determinate de 

lipsa unor bunuri sau servicii. Se impune a fi menționat și faptul că datele arată o puternică 

simetrie a răspunsurilor la această întrebare, atât în funcție de gen, cât și în funcție de categoria 

de vârstă, ceea ce indică lipsa unor diferențe notabile în evaluare.   

 

 
F7. Având în vedere situația generată de COVID-19, care este principala problemă/ dificultate pentru tine? 

 Sursa: Sondajul de opinie desfăşurat de DJST Gorj, noiembrie 2020  

 

În directă legătură cu rezultatele prezentate mai sus, o altă problemă importantă în perioada 

actuală este, pentru 57,7% dintre subiecți, respectarea regulilor de izolare (Figura 4). Aproape 

jumătate dintre respondenții de gen masculin (49%) au oferit acest răspuns, în timp ce în cazul 

celor de gen feminin procentul a fost semnificativ mai redus (40%). Următoarea problemă 

semnalată, în ordinea mențiunilor, a fost cea referitoare la nesiguranța locului de muncă al 

părinților (50,5% în cadrul eșantionului general, cu următoarea variație: 25% în rândul tinerilor cu 

vârsta între 15-16 ani, 33% în cazul tinerilor de 17-19 ani, 34% în rândul fetelor și 24% în 

categoria băieților).   

În ceea ce privește principala problemă/dificultate pentru comunitățile în care trăiesc tinerii, 

peste jumătate dintre aceștia (57,7% au menționat respectarea regulilor de izolare, 50,5% dintre 

ei au vorbit despre nesiguranța locului de muncă al părinților și 18,5% au indicat lipsa 

materialelor de igienă și protecție. Teama de sărăcie a fost menționată de 16,6% dintre 
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respondenți, iar 7,5% au menționat violența în familie. 

 

Accesul la produse și bunuri nu pare a fi o problemă generalizată în rândul respondenților 

sondajului: doar circa 23% menționează situații de acest tip (4,1% amintesc lipsa produselor de 

igienă, 9,4% lipsa medicamentelor, 4,7% lipsa alimentelor și 4,7% lipsa apei curente). O pondere 

importantă a subiecților (46,7%) au declarat că fie nu se confruntă cu niciun fel de probleme, fie 

acestea sunt legate de izolare și de regulile de distanțare (42,9%), fără a se consemna distribuții 

diferite ale răspunsurilor în funcție de gen și categorie de vârstă.   

 

Pe dimensiunea accesului la servicii, cele mai des vehiculate categorii de răspuns au fost cele 

legate de accesul la servicii medicale (47%) și cele legate de accesul la servicii educaționale 

(47,6%).(Figura 8).  

 

 

 

F8. În contextul generat de COVID-19, cu privire la accesul la servicii necesare, care este principala 

dificultate pentru tine? 

 Sursa: Sondajul de opinie desfăşurat de DJST Gorj, noiembrie 2020  

Potrivit respondenților, principalele forme de ajutor ce trebuie acordate copiilor/ tinerilor care 

sunt separați de părinți din motive ce țin de izolare și carantină sau de spitalizarea acestora sunt 

furnizarea de alimente, medicamente și alte categorii de produse (58,6% dintre evaluări), Acces la 

dispozitive și internet pentru educație (56,4%) și acordarea de sprijin pentru a putea învăța de 

acasă (48,6% dintre răspunsuri), posibilitatea de a primi sprijin (48,6%).  

    În ceea ce privește măsurile necesare pentru ameliorarea problemelor existente în comunități, 

distribuția de produse este considerată cea mai importantă măsură de către 52% dintre 

respondenți, Consilierea psihologică 49,8%, în timp ce 38,9% dintre aceștia au menționat nevoia 

de supraveghere în vederea asigurării respectării regulilor și 32,6% au considerat a fi prioritare 

acțiunile de informare. 

    La întrebarea deschisă prin care subiecților li s-a cerut să precizeze ce alte soluții sau idei ar 

propune pentru a-i proteja pe tinerii cei mai vulnerabili în contextul pandemiei COVID-19, cele 
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mai multe dintre răspunsurile primite au indicat nevoia de asigurare a furnizării produselor 

alimentare și de igienă (22%), nevoia de respectare a regulilor de izolare (17%) și informarea cu 

privire la riscurile și modalitățile de protecție în această perioadă (14%). Alte răspunsuri care au 

reunit mențiuni mai frecvente au fost: asigurarea de suport pentru acces la internet (9%), 

dezvoltarea învățării asistată de tehnologie (9%), sprijin material - ajutoare sociale (8%), 

dezvoltarea mecanismelor de sprijin din partea autorităților (7%) și asigurarea serviciilor în cadrul 

centrelor specializate (centre de zi sau centre de tip rezidențial, cu precădere pentru copiii ai 

căror părinți sunt în carantină sau pentru cei fără adăpost) (7%).    

Constatări principale 

Pandemia provocată de virusul COVID-19 a influențat activismul tinerilor evidențiind participarea 

redusă a acestora, fenomen care poate avea un efect îndelungat. În contextul instituirii măsurilor de 

protecţie pentru diminuarea efectelor negative ale pandemiei, precum distanţarea socială, sistarea 

activităţilor instituţiilor educaţionale, s-a observat o retragere și descurajare a tinerilor, reducând 

interesul acestora pentru a se implica în procesul participativ. De asemenea, a influenţat negativ și 

sistarea activităţii organizaţiilor care oferă servicii orientate spre capacitarea și reprezentarea 

intereselor tinerilor. Pe timpul  pandemiei doar 6 % din tineri au continuat să beneficieze de serviciile 

acestor instituţii.  

Categoria tinerilor de 15-17 ani a fost cea mai afectată de pandemie din punct de vedere al 

nivelului de participare. În cadrul acestei analize a fost posibil de identificat că persoanele cu 

vârsta cuprinsă între 15-17 ani manifestă un interes mai sporit de a se implica în activităţi civice 

în comunităţile pe care le reprezintă, având un spirit de activism mai pronunţat comparativ cu 

alte categorii de tineri. În ultimul an, în mediu doar 10% din totalul tinerilor din această categorie 

de vârstă au beneficiat de serviciile oferite de structurile ce organizează activităţi orientate spre 

capacitarea tinerilor și încurajează participarea. Activismul mai accentuat al acestora se datorează 

instituţiilor educaţionale, care reprezintă un mediu favorabil pentru implicarea civică a tinerilor și 

accesarea activităţilor extra-curriculare, ceea ce le permite să se dezvolte atât pe plan personal, 

cât și profesional. Astfel, reducerea implicării acestei categorii de tineri în procesul participativ 

poate fi direct asociat cu diminuarea implementării mecanismelor de încurajare a acestora ce erau 

asigurate în mediul educativ.  

Peste două treimi dintre subiecții care au răspuns la chestionarul online menționează că 

principalele grupuri vulnerabile în contextul pandemiei COVID-19 sunt tinerii din familii care 

trăiesc în sărăcie, iar aproape jumătate dintre respondenți amintesc tinerii care locuiesc în 

locuințe supraaglomerate și cei cu cerințe educaționale speciale. Condițiile de locuire 

constituiau o problemă pentru gospodăriile acestea și înainte de pandemie, cu efecte negative 

asupra a numeroase aspecte ale vieții copiilor precum starea de sănătate, performanțele școlare, 

socializarea, iar în contextul măsurilor de izolare în vigoare aceste influențe se pot accentua. 
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Peste 40% dintre respondenți încadrează în categoriile cele mai afectate de contextul actual 

tinerii cu dizabilități, cei din familii monoparentale, tinerii ai căror părinți sunt plecați la muncă 

în străinătate sau cei ai căror părinți revin în țară, inclusiv din țările cu risc crescut de infecție, și 

tinerii din gospodării multigeneraționale. O altă categorie vizibil afectată de contextul actual o 

reprezintă, conform respondenților, tinerii din familii ce prezintă risc de violență. Limitarea 

libertății de mișcare din această perioadă, locuirea împreună cu agresorul pentru o perioadă mai 

îndelungată, corelată cu dificultățile de acces la servicii specializate, la consiliere și suport, 

contribuie la exacerbarea riscurilor deja existente în cazul tinerilor victime ale violenței 

domestice. Pentru toate grupurile vulnerabile menționate în chestionar remarcăm numărul mare 

de respondenți care au identificat tinerii aparținând categoriilor respective ca fiind afectați în 

contextul actual. Acest lucru poate fi explicat prin acutizarea problemelor cu care aceste 

categorii se confruntă odată cu prelungirea stării de urgență și identificarea mai bună la nivel 

comunitar a nevoilor tinerilor și familiilor acestora. 

 

Recomandări 

În contextul evidențierii efectului mai mult negativ al pandemiei COVID-19 asupra deciziei și 

posibilității tinerilor de a fi activ implicați în procesul decizional și în activități civice, întru 

depășirea acestei situații, autoritățile ar trebui să abordeze într-un mod comprehensiv și 

sistematic această problemă. 

I. Răspunsul de politici publice ar trebui să realizeze intervenții ce ar  aborda  efectele  pe  

termen lung ale pandemiei asupra participării tinerilor. Reieșind  din  faptul  că  începând  cu 

luna septembrie, a fost reluată activitatea instituţiilor educaţionale pentru 2 luni, se conturează 

întrebarea în ce măsură vor fi reluate și mecanismele ce asigurau până la manifestarea pandemiei 

mediul favorabil de dezvoltare și încurajare a participării în rândul tinerilor. Nu excludem faptul că 

lipsa intervenţiilor ce vor determina repornirea sau regândirea tuturor activităţilor auxiliare de 

stimulare a activismului tinerilor în viaţa socială, vor avea un efect cronic pe termen lung asupra 

nivelului de participare a tinerilor. Astfel, politicile publice trebuie să fie ajustate în baza 

tendinţelor identificate în cadrul acestui studiu, precum și prin pronosticarea unei aprofundări a 

acestor tendinţe pe termen lung. 

 

II. Fortificarea tuturor mecanismelor ce influențează și inspiră participare activă.  Menţinerea 

unui nivel înalt de participare a tinerilor activi necesită o reformare a politicilor publice prin dezvoltarea 

de intervenţii noi, însă nu trebuie de neglijat fortificarea structurilor deja existente. La momentul 

actual, asigurarea unui mediu sigur de învăţare reprezintă o prioritate a politicilor naţionale pentru 

tineret. Deși o platformă importantă în scopul asigurării unei retenţii mai mari a tinerilor în procesul 
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participativ, adiţional, o deosebită atenţie urmează a fi acordată și repornirii serviciilor auxiliare. Prin 

urmare, instrumentele și mecanismele ce contribuie la educarea tinerilor de a fi implicaţi în procesul 

de influenţare a deciziilor, de implicare în viaţa socială atât la nivel local, cât și naţional, trebuiesc 

menţinute și reinventate pentru a asigura durabilitatea acestora. 

Stabilirea  unui  mecanism  de  monitorizare  continuă   și  eficientă  a  participării  tinerilor   și a 

efectelor ulterioare provocate de pandemia COVID-19. Efectele crizei pandemice, deși identificate 

și într-o măsură predictibile, sunt extrem de dinamice și necesită stabilirea unui mecanism de 

monitorizare periodică. Implementarea instrumentelor ce ar permite o evaluare consecventă a 

situaţiei tinerilor prin prisma implicării acestora, inclusiv în procesul decizional, ar permite 

identificarea tabloului actualizat de participare și adaptare a politicilor publice în timp real. 

Abordarea respectivă ar facilita procesul de definitivare și implementare a intervenţiilor eficiente ce 

ar ţinti soluţionarea problemei majore ce determină descurajarea tinerilor de a fi activ implicaţi în 

viaţa comunitară și în activităţi de advocacy ce urmăresc interesele și necesităţile acestora. 

III. Abordarea sistemică a incluziunii tinerilor cu  o  reprezentare  și  participare  minoritară.  

Tinerii din mediul rural sunt cei ce beneficiază cel mai puţin de serviciile entităţilor de 

reprezentare și suport. Această dinamică impune o analiză aprofundată a factorilor ce stau la 

rădăcina determinării barierelor întâmpinate de grupurile aflate în minoritate sau afectate de 

stereotipurile societale. Prin urmare, o abordare sistemică prin colaborarea diferitor structuri 

guvernamentale, a societăţii civile și partenerilor de dezvoltare durabilă este primordială în 

definitivarea unui răspuns agil și eficient.  

IV. Utilizarea oportunităților de participare a tinerilor drept un instrument de luptă cu 

efectele pandemiei asupra bunăstării fizice și psihologice a tinerilor. Motivarea tinerilor de a 

se implica în activităţi civice poate fi o provocare majoră odată cu persistenţa restricţiilor 

impuse de criza pandemică pe o perioadă îndelungată. Această cercetare a prezentat impactul 

crizei pandemice doar pe o perioadă de căteva luni, însă efectul negativ asupra participării poate fi 

unul progresiv. În acest context, necesitatea conștientizării beneficiilor activismului civic de către 

tineri și promovării acestuia drept un instrument de bunăstare pe termen lung va reprezenta un 

aspect pivot în dezvoltarea politicilor publice și programelor de dezvoltare locale și naţionale. 

V.     Autoritățile locale și județene pot contribui la creșterea capacității de furnizare a serviciilor 

sociale prin:suplimentarea de personal, asigurarea de resurse pentru deplasări în comunitate, 

precum și asigurarea echipamentelor de protecție pentru personal. Acestea pot fi realizate prin 

suplimentarea bugetului acordat acestor servicii, precum și prin încheierea de parteneriate 

public-private. Demersurile autorităților pot fi dublate de eforturi venite din zona ONG 

urilor/organizațiilor internaționale.  

VI.  Autoritățile la toate nivelurile (local, regional, central), precum și organizațiile 

neguvernamentale locale, județene, naționale și internaționale pot dezvolta 
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campanii/demersuri pentru informarea corespunzătoare a personalului implicat în furnizarea 

de servicii sociale cu privire la contractarea virusului. Această măsură, cuplată cu asigurarea 

echipamentelor de protecție, ar contribui la o mai bună furnizare a acestor servicii.  

VII. Pentru o cât mai bună acoperire a nevoii de servicii sociale, înregistrată la nivelul 

comunităților, autoritățile locale/județene/naționale, ONG-urile și organizațiile internaționale 

ar trebui să coopereze mult mai eficient. Încheierea de parteneriate între autorități locale și 

ONG-uri pentru a răspunde mai bine provocărilor generate de situația de urgență, precum și 

finanțarea publică a serviciilor sociale furnizate de acestea din urmă pentru rezolvarea 

diverselor probleme apărute ca urmare a pandemiei COVID-19 sunt măsuri necesare a fi 

adoptate. 

Parteneriatele și cooperarea între diverse instituții, cu scopul de a facilita accesul la servicii și a 

crește nivelul de calitate a serviciilor este o dimensiune care implică deopotrivă autoritățile 

publice, cât și actori din zona non-guvernamentală, non-profit sau a organizațiilor 

internaționale. 
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