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CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, elaborarea Proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Strategiei de tineret a judeţului Timiş pentru perioada 2017-2021.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare 
de recomandare privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tineret a 
judeţului Timiş pentru perioada 2017-2021,

Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, dl. Călin- 
lonel Dobra, înregistrată cu nr. 21895/13.11.2017 şi Raportul nr. 21896/13.11.2017 al Direcţiei 
Administraţie Publică Locală - Serviciul Monitorizare şi Transparenţă Decizională prin care se 
propune aprobarea Strategiei de tineret a judeţului Timiş pentru perioada 2017-2021,

Ţinând cont de adresa cu nr. 21569/07.11.2017, prin care Fundaţia Judeţeană pentru Tineret 
Timiş a remis intenţia de aprobare a Strategiei de Tineret a Judeţului Timiş, elaborată în cadrul 
proiectului „împreună pentru tineri”, finanţat prin programul Erasmus+, Acţiunea Cheie 3 -  
Dialog Structurat,

Propunerile, sugestiile şi opiniile se vor depune la Registratura general a Consiliului 
Judeţean Timiş, sau se vor transmite pe e-mail bogdan.nadastean@citimis.ro, până la data de 8

mailto:bogdan.nadastean@cjtimis.ro


decembrie 2017, în atenţia d-lui Bogdan Nădăştean, consilier superior în cadrul Direcţiei 
Administraţie Publică Locală -  Serviciul Monitorizare şi Transparenţă Decizională.

Prezentul anunţ a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1 şi alin. 4 din 
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

Alăturat vă anexăm textul integral al proiectului de hotărâre:
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Doina-Adriana TĂR ÎLĂ
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Bogdan NĂDĂŞTEAN



R O M Â N I A  
JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind aprobarea Strategiei de tineret a judeţului Timiş pentru perioada 2017-2021

Consiliul Judeţean Timiş,
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, dl. 

Călin-lonel Dobra, înregistrată cu nr. 21895/13.11.2017 şi Raportul nr. 2189613.11.2017 al 
Direcţiei Administraţie Publică Locală - Serviciul Monitorizare şi Transparenţă Decizională 
prin care se propune aprobarea Strategiei de tineret a judeţului Timiş pentru perioada 2017
2021; ^

în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale, 
republicată, actualizată, art. 91 alin. 3, lit. d, Consiliul judeţean adoptă strategii, prognoze şi 
programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a judeţului şi art. 91 alin. 5 lit. a pct. 
5, Consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind tineretul;

Luând în considerare adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Timiş cu nr. 
21569/07.11.2017, prin care Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş ne-a remis intenţia de 
aprobare a Strategiei de Tineret a Judeţului Timiş;

Luând în considerare prevederile art. 3 şi art. 4 ale Legii tinerilor nr. 350/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională;

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art. 44-45 şi de art. 94-98 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind avizarea proiectelor de hotărâri în Comisiile de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Timiş;

în temeiul prevederilor art, 91 alin. 1 lit. e, alin.6 lit. a, alin. 5 lit. a, pct. 1, şi art. 97 
alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem spre aprobare prezenta

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 - Se aprobă Strategia de tineret a judeţului Timiş pentru perioada 2017-2021, 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 -  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei 
Administraţie Publică Locală -  Serviciul Cultură, învăţământ, Minorităţi, Sport.



Art. 3 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Timiş şi pe site-ul 
propriu şi totodată, se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Direcţiei Administraţie Publică Locală - Serviciul Cultură, Învăţământ, Minorităţi şi 
Sport;
- Direcţiei Generale Economică şi Informatizare;
- Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Timiş.
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SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ
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Anexă la HCJT nr........./

STRATEGIA DE TINERET A 

JUDEŢULUI TIMIŞ pentru 

perioada 2017 -  2021



Proiecţia anului 2021

D ezid era tu l p en tru  anul 2021 
este ca tânărului din judeţul Timiş să-i fie 
asigurat accesul la o instituţie de învăţământ 
care îndeplineşte indicatorii naţionali şi 
europeni de performanţă, care îndeplineşte 
standardele de calitate europene privind:
4- Infrastructura bine dotată şi
atractivă;
4- Corpul profesoral şi personalul
auxiliar cu acces permanent la resurse 
informaţionale de specialitate, la grupuri de 
lucru internaţionale şi la metode noi
pedagogice şi de lucru cu tinerii;
4- Serviciile educaţionale, de consiliere
şi orientare, cu conţinut actualizat, 
prezentat în maniere atractive şi concentrate 

pe dezvoltarea intelectuală şi emoţională a tânărului, dublate de încurajarea acestuia să ia parte la activităţi extracuriculare de 
învăţare non-formală şi informală desfăşurate mai ales în contexte interculturale.

Pentru îndeplinirea acestei viziuni pentru anul 2021, încurajăm PARTENERIATUL PENTRU EDUCAŢIE - cooperarea strânsă 
între sectorul public, cel privat şi mediul neguvernamental şi implicarea comunităţii, prin dezvoltarea de programe şi proiecte 
comune, în care fiecare partener să-şi asume iniţiativa şi să-şi aducă aportul în funcţie de atribuţiile, domeniul de activitate şi aria de 
expertiză.

De asemenea, încurajăm rolul activ al părinţilor, al structurilor de reprezentare a elevilor şi studenţilor, asociativitatea 
cadrelor didactice, dar încurajăm mai ales implicarea comunităţii, precum şi dezvoltarea, din partea conducerilor instituţiilor de 
învăţământ şi a inspectoratului şcolar, a unei atitudini deschise şi prietenoase faţă de beneficiarii săi şi faţă de posibilii parteneri 
neguvernamentali şi privaţi.

Pentru a spori rata de succes a îndeplinirii viziunii, direcţiile de acţiune sunt gândite ca programe de dezvoltare.
Proiectele, acţiunile şi serviciile vor fi implementate, în perioada 2017 -  2021, cu scopul ducerii la îndeplinire a acestor mari
programe. Această metodă va facilita inclusiv monitorizarea publică a îndeplinirii indicatorilor pentru fiecare obiectiv în parte, 
indiferent de coordonatorul/implementatorul/furnizorul proiectului, acţiunii sau serviciului.



Situaţia actuală
Popu la ţia  şcolara, potrivit datelor INSSE, în judeţul Timiş, pe niveluri de educaţie, pentru anul şcolar 2015/2016, dintr-un 

număr total (de la preşcolar la superior) de 138.220 de înmatriculaţi (în creştere faţă de ultimii 5 ani, de la 137.405 în 2011/2012) a 
fost următoarea:
4- învăţământ liceal: 22.139 (în scădere în ultimii 5 ani, de la 30.231 în 2011/2012);
4- învăţământ profesional şi de ucenici: 1.892 (în creştere faţă de ultimii 5 ani, de la 123 în 2011/2012);
4- învăţământ postliceal şi de maiştri: 3.396 (în creştere faţă de ultimii 5 ani, de la 2.239 în 2011/2012);
4- învăţământ superior (licenţă, maşter, cursuri postuniversitare, doctorat şi programe postdoctorale): 39.898 (în creştere
faţă de ultimii 5 ani, de la 36.519 în 2011/2012)

Răspunsurile  t in e rilo r , în urma analizei chestionarelor, relevă următoarele procente:
4- în ce măsură eşti mulţumit(â) de ultima şcoală absolvită (gimnaziu, liceu, facultate) sau la care eşti acum?: 29,05% - foarte
mulţumit(ă); 41,12% - mulţumit(ă); 21,47% - relativ mulţumit(ă); 5,78% - nemulţumit(ă); 2,59% - foarte mulţumit(ă).
4- Eşti convins(ă) că ţi se potriveşte şcoala pe care ai urmat-o sau la care eşti înscris(ă) acum?: 49,74% - Da. Sunt convins(ă), a
fost cea mai bună alegere; 28,02% - Da. A fost o alegere cel puţin la fel de bună ca şi alte variante; 13,28% - A fost o alegere e 
compromis, relativ bună; 6,55% - Nu. A fost o alegere mai puţin bună faţă de alte variante; 2,41% - Nu. Sunt convins(ă), a fot cea mai 
nepotrivită alegere.
4- Ai beneficiat în mod concret de consiliere şcolară?: 31,41% - Da; 68,59% - Nu.
4- Câtă încredere ai în consilierea şi sfaturile venite din partea consilierului educativ?: 15,66% - Am încredere într-o măsură
foarte mare; 14,84% - Am încredere într-o măsură mare; 24,18% - Am încredere într-o măsură medie; 23,35% - Am încredere într-o
mică măsură; 14,29% - Nu am încredere deloc; 7,69% - NS/NR.1
4- Câtă încredere ai în consilierea şi sfaturile venite din partea profesorilor?: 12,64% - Am încredere într-o măsură foarte mare;
20,33% - Am încredere într-o măsură mare; 26,92% - Am încredere într-o măsură medie; 21,70% - Am încredere într-o mică măsură; 
11,81% - Nu am încredere deloc; 6,59% - NS/NR.
4- Câtă încredere ai în consilierea şi sfaturile venite din partea furnizorilor de cursuri specializate?: 10,16% - Am încredere într-o
măsură foarte mare; 18,68% - Am încredere într-o măsură mare; 25,27% - Am încredere într-o măsură medie; 21,70% - Am încredere 
într-o mică măsură; 15,66% - Nu am încredere deloc; 8,52% - NS/NR.

1 NS = nu ştiu; NR = nu răspund.



4- Câtă încredere ai în consiliul de conducere al liceului?: 6,05% - Foarte multă încredere; 10,20% - Multă încredere; 28,69% -
încredere nici multă, nici puţină; 23,85% - încredere puţină; 15,73% - încredere foarte puţină; 15,47% - NS/NR/Nu este cazul.
4- Câtă încredere ai în Inspectoratul Judeţean Şcolar?: 3,63% - Foarte multă încredere; 9,94% - Multă încredere; 29,13% -

încredere nici multă, nici puţină; 27,83% - încredere puţină; 15,30% - încredere foarte puţină; 14,17% - NS/NR/Nu este cazul.
4- Câtă încredere ai în Decanatul facultăţii?: 6,74% - Foarte multă încredere; 17,46% - Multă încredere; 24,55% - încredere nici
multă, nici puţină; 20,74% -încredere puţină; 14,61% -încredere foarte puţină; 15,90% - NS/NR/Nu este cazul.
4- Câtă încredere ai în Rectoratul universităţii?: 6,22% - Foarte multă încredere; 17,03% - Multă încredere; 26,36% - încredere
nici multă, nici puţină; 18,41% - încredere puţină; 15,47% - încredere foarte puţină; 16,51% - NS/NR/Nu este cazul.
4- Cât de mult te afectează calitatea slabă a învăţământului preuniversitar românesc? (Notarea de la 1 la 10, unde 1 = Nu mă
afectează deloc, iar 10 = Mă afectează profund): 1=3,72%; 2=1,47%; 3=2,60%; 4=3,72%; 5=8,14%; 6=10,56%; 7=13,25%; 8=16,97%; 
9=13,16%; 10=21,56%; NS/NR=4,85%.
4- Cât de mult te afectează calitatea slabă a învăţământului universitar românesc? (Notarea de la 1 la 10, unde 1 = Nu mă
afectează deloc, iar 10 = Mă afectează profund): 1=3,11%; 2=1,56%; 3=3,29%; 4=4,07%; 5=10,73%; 6=11,85%; 7=13,67%; 8=16,18%; 
9=11,07%; 10=19,20%; NS/NR=5,28%.

Analiza SWOT

Puncte le  ta ri pe care trebuie construite obiectivele strategiei, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, fac trimitere 
la: capitalul de încredere în celula de bază a sistemului de educaţie formală -  cadrul didactic (profesorul), în detrimentul 
structurilor în care aceştia sunt organizaţi (consiliu, inspectorat etc.); gradul de satisfacţiei cu privire la şcoala absolvită / în curs de 
absolvire, în aceeaşi măsură cu gradul de convingere că aceasta a fost alegerea potrivită; creşterea cu peste 1500% în ultimii 5 ani a 
numărului de tineri înmatriculaţi în sistemul de învăţământ profesional şi de ucenicie; creşterea cu 151% a numărului de 
înmatriculaţi în învăţământul postliceal şi de maiştri; accesul facil la infrastructură; precum şi la faptul că există nu doar unele cadre 
didactice implicate, dar şi iniţiative civice de implementare de proiecte generatoare de învăţare non-formală şi informală.

Purn i ■ N • sl i l i  ce trebuie eliminate, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, subliniază deficite semnificative de: 
inovare şi reforme în sistemul educaţional; transparenţă a procesului educaţional; programe educaţionale bazate pe nevoile reale 
ale tinerilor; oportunităţi educaţionale egale la nivel rural, urban mic şi urban mare cu accent pe cele din contextul non-formal şi la 
nivel de acces pentru sistemul formal (la resurse financiare, informaţionale etc.); număr redus / inexistenţa sectorului 
neguvernamental în mediul rural şi urban mic; deschiderea instituţiilor către tineri (instituţii neprietenoase cu tinerii); 
adaptabilitate a programului şcolar şi al curriculei la nevoile tinerilor; încrederea tinerilor în furnizorii de programe alternative de 
formare; calitatea stagiilor de practică; cooperare între educaţia formală, cea non-formală şi cea informală; eficienţă şi
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sustenabilitate a implementării programelor de educaţie non-formală; profesionalism ; mecanisme de evaluare, recompensare şi 
sancţionare a furnizorilor de educaţie.

O p o rtu n ită ţile  identificate care trebuie exploatate, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, marchează: 
poziţionarea geografică favorabilă a judeţului (la graniţă); programele de anvergură, cu impact asupra tinerilor (Timişoara - Capitala 
Tineretului din România 2016-2017; candidatura Timişoarei la Capitala Europeană a Tineretului; Timişoara - Capitala Europeană a 
Culturii 2021); resursă umană în domeniul educaţiei care acţionează în Timişoara, dar care poate activa şi în judeţ; surse variate de 
finanţare; programe de sprijin la nivel european; modele străine pe partea de educaţiei; autoreprezentarea tinerilor la nivel de new 
media; singurul centru european de tineret din România.

A m e n in ţă r ii« :■ care trebuie îndepărtate, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, sunt: comunicare dintre actorii din 
domeniul educaţiei, percepţia negativă a părinţilor asupra programelor de educaţie non-formală; inegalităţile; oportunităţi reduse; 
birocratizarea excesivă a sistemului educaţional; dezinteresul mass-media în problematica educaţiei; incapacitatea ONG-urilor de a 
atrage sistemul formal de educaţiei (în special în mediul rural şi urban mic) în proiecte educaţionale.

Obiective şi programe pentru perioada 2017-2021

O B IEC TIVE DIRECŢII DE A C Ţ IU N E M ĂSU R I

= P R O G R AM E  =

1. Dezvoltarea 
infrastructurii şi de 

echipare a 
instituţiilor de 

învătământ

1.1.
„Şcoala 2021" 

(Program judeţean implementat 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comunităţii)

2. Perfecţionarea 
corpului profesoral şi

2.1.

1.1.1. Renovarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de învăţământ, 
precum şi a spaţiilor de cazare şi masă care le deservesc: maparea 
tuturor obiectivelor din judeţ, evaluarea, identificarea surselor de 
finanţare.
1.1.2. Amenajarea spaţiilor educaţionale pentru a fi prietenoase cu 
elevii şi studenţii.
1.1.3. Amenajarea de spaţii alternative de studiu şi optimizarea 
spaţiilor de studiu existente.
1.1.4. Utilizarea resurselor de finanţare nerambursabile cât mai 
variate disponibile pentru investiţie în infrastructură (ex.: parteneriate 
euro-regionale)
2.1.1. Cursuri de perfecţionare pentru cadrele didactice tinere -  în 
special pentru cele din mediul rural şi urban mic.
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al personalului 
auxiliar

3. Dezvoltarea 
serviciilor 

educaţionale, de 
consiliere şi 

orientare, centrate 
pe elev / student

„ Profesorii VIITORULUI" 
(Program judeţean implementat 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comunităţii)

3.1.
„Educaţia A Z I"  

(Program judeţean implementat 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comunităţii)

2.1.2. Diseminarea modelelor de bună practică în domeniul 
educaţional, existente în Europa.
2.1.3. Creşterea numărului mobilităţilor naţionale şi europene, pentru 
cadre didactice -  în special în mediul rural (pentru perfecţionare şi 
schimburi de bune practici).
2.1.4. Utilizarea resurselor de finanţare nerambursabile cât mai 
variate disponibile pentru îmbunătăţirea procesului educaţional.
3.1.1. Dezvoltarea mecanismelor de testare şi identificare timpurie a 
abilităţilor fiecărui tânăr, astfel încât, pe baza acestora şi prin 
învăţarea prin experienţă, tânărul să fie orientat în educaţie spre 
discipline şi specializări pentru care are înclinaţie şi spre care este 
atras, astfel încât, rata de succes a procesului educaţional să fie 
sporită, iar cea a abandonului şcolar să fie scăzută.

(Pentru categoria de vârstă 14/15-18/19 ani, cele mai 
importante abilităţi de viaţă sunt: abilitatea de "a învăţa să 
înveţi"; abilităţi de autocunoaştere; abilităţi de comunicare; 
abilităţi de gestionare (organizare şi planificare) a timpului; 
abilităţi sociale, abilităţi artistice; abilităţi practice (amenajarea 
locuinţei, amenajarea grădinii, amenajarea spaţiului de lucru); 
abilităţi antreprenoriale (managementul afacerii, marketing, 
cum să îmi întemeiez propria afacere, alegerea meseriei / 
profesiei, cum să administrezi un buget în familie); abilităţi 
TIC (cunoaşterea mijloacelor moderne de comunicare); abilităţi 
de voluntariat (de a derula activităţi din proprie iniţiativă în 
folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială); abilităţi 
de luare a deciziilor; abilităţi de autogospodărire (mai ales 
pentru copiii din mediul rural şi cei ai căror părinţi sunt plecaţi 
în străinătate).

3.1.2. Utilizarea resursei umane din Timişoara pentru îmbunătăţirea 
procesului educaţional din întreg judeţul.
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4. Dezvoltare şi 
promovare de 

învăţare non-formală 
si informală

4.1.
„învăţarea ALTFEL" 

(Program judeţean implementat 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comunităţii)

3.1.3. Crearea de oportunităţi egale privind accesul la educaţie a 
tinerilor din mediul rural, urban mic şi urban mare (resurse financiare, 
informaţionale etc.)
3.1.4. Asigurarea de servicii de consiliere pentru elevi şi studenţi.
3.1.5. Sporirea eficacităţii serviciilor de consiliere din instituţiile de 
învăţământ.
3.1.6. Familiarizarea tinerilor cu programele de consiliere şcolară 
(campanii de promovare a acestora).
3.1.7. Programe de formare a consilierilor şcolari (pentru scăderea 
numărului de elevi / consilier şcolar).
3.1.8. Campanii de informare pe tema respectării drepturilor omului şi 
anti-bullying în instituţiile de învăţământ din mediul urban, urban mic 
şi rural.
3.1.9. Organizarea de evenimente anuale de conştientizare, informare 
şi tematice pentru tineri (ex. Zilele internaţionale stabilite de către 
ONU).
3.1.10. Organizarea, în instituţiile de învăţământ din mediul urban, 
urban mic şi rural, de proiecte de interes pe teme precum ecologie şi 
dezvoltare sustenabilă.
3.1.11. Crearea unei platforme de informare a tinerilor cu privire la 
oportunităţile educaţionale -  informaţii despre fiecare şcoală, burse, 
newsletter-ul şcolii. Crearea unui instrument de difuzare lunară a 
informaţiei către mass-media.
4.1.1. Creşterea gradului de încredere a tinerilor în furnizorii 
(publici/privaţi) de programe alternative de educaţie. Campanii de 
informare cu privire la metodele de învăţare non-formală pentru 
profesori, elevi şi studenţi.
4.1.2. Crearea de mecanisme de cooperare între furnizorii de educaţie 
formală şi cei de învăţare non-formală.
4.1.3. Promovarea, formarea şi utilizarea lucrătorilor de tineret în 
activitătile cu, de şi pentru tineret, cu precădere în mediul rural şi
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urbanul mic.
4.1.4. Asigurarea de servicii de consiliere în cadrul centrelor de 
tineret.
4.1.5. încurajarea, susţinerea şi promovarea colaborării dintre nivelul 
local şi internaţional pentru lucrătorii de tineret - schimb de bune 
practici.
4.1.6. Creşterea numărului mobilităţilor pentru elevi şi studenţi -  în
special în rândul celor din mediul rural._______  ___
4.1.7. Programe de învăţare non-formală în domenii de studiu care nu 
se află în programa şcolară.
4.1.8. Fructificarea oportunităţilor contextuale existente precum 
Centrul European de Tineret, Candidatura Timişoarei pentru Capitală 
Europeană a Tineretului, Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021
5.1.1. Mecanisme transparente pentru colectarea feedback-ului 
elevilor şi studenţilor cu privire la procesul educaţional.
5.1.2. Mecanisme de colectare a propunerilor privind optimizarea 
procesului educaţional din rândul beneficiarilor şi nu numai.
5.1.3. Creşterea gradului de implicare al părinţilor.
5.1.4. Crearea de mecanisme transparente privind evaluarea, 
recompensarea şi sancţionarea personalului din sistemul educaţional 
formal.

Proiecţia anului 2021
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5. Creşterea gradului 
de transparenţă şi 

deschidere a 
instituţiilor 

educaţionale

5.1.
"Educaţia TRANSPARENTĂ" 

(Program judeţean implementat 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comunităţii)



D ezid era tu l p en tru  anul 2021 
este ca fiecărui tânăr din judeţul Timiş să-i fie 
asigurat accesul informaţii, să i se acorde 
sprijin şi protecţie cu privire la raporturile de 
muncă, dar şi consiliere şi training în primii 
paşi ca angajat sau antreprenor.

Situaţia actuală
Rata şom a ju lu i la data de 31 

martie 2017, potrivit AJOFM Timiş, a fost de
1.13% (femei: 1,29% şi bărbaţi: 1,01%), faţă 
de 5,3% la nivel naţional.

N um ăru l ş o m e rilo r  în re g is tra ţi 
în  ju d e ţu l T im iş  la data de 31 martie 
2017, potrivit AJOFM Timiş, a fost de 3920. 

S ituaţia  şom a ju lu i pe g ru p e  de

4- sub 25 ani: 399 şomeri (pondere: 10,18%);
4- între 25-29 ani: 258 şomeri (pondere: 6,58%);
4- între 30-39 ani: 788 şomeri (pondere: 20,10%);
4- între 40-49 ani: 1123 şomeri (pondere: 28,65%);
4- între 50-55 ani: 564 şomeri (pondere: 14,39%);
4- peste 55 ani: 788 şomeri (pondere: 20,10%).

S ituaţia  ş o m e rilo r  în fu n c ţie  de stud ii (n ive lu l de in s tru ire ) la data de 31 martie 2017, potrivit AJOFM Timiş, a fost
următoarea:
4- cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional: 2357 şomeri (pondere: 60,13%);
4- cu nivel de instruire liceal şi postliceal: 973 şomeri (pondere: 24,82%);
4- cu nivel de instruire universitar: 590 şomeri (pondere: 15,05%).
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vârstă  la data de 31 martie 2017, potrivit AJOFM Timiş, a fost următoarea:



S ituaţia  lo cu rilo r  de m uncă în re g is tra te  în fu n c ţie  de stud ii (n ive lu l de in s tru ire ) în luna martie 2017, potrivit 
AJOFM Timiş, a fost următoarea:
4- pentru muncitori: 1583;
4- pentru studii medii: 821;
4- pentru studii superioare: 342.
Locurile de muncă au provenit din sectorul de stat (74) şi din sectorul privat (2672).

S ituaţia  şo m e rilo r  în re g is tra ţi pe u n ită ţi loca le  şi puncte  de lucru la data de 31 martie 2017, potrivit AJOFM Timiş, 
a fost următoarea:
4- Timişoara: 2180 şomeri (din care: femei: 1201);
4- Lugoj: 531 şomeri (din care: femei: 257);
4- Făget: 289 şomeri (din care: femei: 121);
4- Buziaş: 134 şomeri (d in  care : fe m e i: 61);
4- Sânnicolau Mare: 392 şomeri (din care: femei: 180);
4- Jimbolia: 202 şomeri (din care: femei: 99);
4- Deta: 192 şomeri (d in  care : fe m e i: 86).

Răspunsurile  t in e rilo r , în urma analizei chestionarelor, relevă următoarele procente:
4- Câtă încredere ai în consilierea şi sfaturile venite din partea programelor de internship (stagiile interne din organizaţii)?:
11,26% - Am încredere într-o măsură foarte mare; 16,76% - Am încredere într-o măsură mare; 26,10% - Am încredere într-o măsură 
medie; 23,63% - Am încredere într-o mică măsură; 10,71% - Nu am încredere deloc; 11,54% - NS/NR.
4- Crezi că este important pentru viitorul tău profesional să realizezi stagii de practică în instituţii sau organizaţii?: 26,92% - 
Foarte important; 20,62% - Important; 19,50% - De importanţă medie; 17,43% - Puţin important; 9,32% - Deloc important; 6,21% - 
NS/NR;
4- Câtă încredere ai în consilierea şi sfaturile venite din partea furnizorilor de cursuri specializate?: 10,16% - Am încredere într-o 
măsură foarte mare; 18,68% - Am încredere într-o măsură mare; 25,27% - Am încredere într-o măsură medie; 21,70% - Am încredere 
într-o mică măsură; 15,66% - Nu am încredere deloc; 8,52% - NS/NR.
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4- Câtă încredere ai în consilierea şi sfaturile venite din partea serviciilor de orientare şi plasare pe piaţa muncii?: 7,42% - Am
încredere într-o măsură foarte mare; 14,56% - Am încredere într-o măsură mare; 32,42% - Am încredere într-o măsură medie; 
21,98% - Am încredere într-o mică măsură; 13,19% - Nu am încredere deloc; 10,44% - NS/NR.2
4- Cât de mult te afectează lipsa de viitor în dezvoltarea profesională în localitatea ta?: (Notarea de la 1 la 10, unde 1 = Nu mă
afectează deloc, iar 10 = Mă afectează profund): 1=4,58%; 2=2,07%; 3=3,11%; 4=4,75%; 5=9,25%; 6=9,85%; 7=12,45%; 8=17,46%; 
9=9,94%; 10=21,61%; NS/NR=4,93%.
4- Cât de mult te afectează situaţia grea din economie şi accesul redus la locurile de muncă din localitatea ta?: (Notarea de la 1 
la 10, unde 1 = Nu mă afectează deloc, iar 10 = Mă afectează profund): 1=3,54%; 2=1,90%; 3=3,20%; 4=5,27%; 5=10,72%; 6=11,75%; 
7=12,79%; 8=14,35%; 9=10,89%; 10=20,83%; NS/NR=4,75%.
4- Cât de mult te afectează posibilitatea de a întâmpina greutăţi în plata ratelor la credite?: (Notarea de la 1 la 10, unde 1 = 
Nu mă afectează deloc, iar 10 = Mă afectează profund): 1=7,28%; 2=2,93%; 3=3,97%; 4=5,30%; 5=10,79%; 6=11,73%; 7=12,30%; 
8=14,76%; 9=8,51%; 10=16,18%; NS/NR=6,24%.
4- Precizează dacă în localitatea ta există sindicate şi dacă ai participat în acest an la activităţi ale acestora, ori la alte forme de 
acţiune:?: 47,63% - Da, cunosc; 52,37% - Nu cunosc.
4- Precizează dacă în localitatea ta există asociaţii profesionale în care sunt implicaţi tinerii şi dacă ai participat în acest an la 
activităţi ale acestora, ori la alte forme de acţiune:?: 46,42% - Da, cunosc; 53,58% - Nu cunosc.
4- Intenţia de a pleca în străinătate pentru un loc de muncă, studii, afaceri?: 59,26% - Da; 40,74% - Nu.

Analiza SWOT

Puncte le  ta ri pe care trebuie construite obiectivele strategiei, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, fac trimitere 
la: şomajul redus faţă de restul ţării; încrederea tinerilor în consilierea şi sfaturile venite din partea serviciilor de orientare şi plasare 
pe piaţa muncii; subvenţiile pentru angajatori; sprijinul pentru tinerii antreprenori; burse pentru absolvenţi; deschiderea 
angajatorilor faţă de recrutarea tinerilor; companiile străine care angajează tineri; cadru legal favorabil angajării tinerilor şi al 
şomerilor; microîntreprinderi la nivel de judeţ; piaţa locurilor de muncă diversificată; târguri de job-uri; voluntariatul recunoscut ca 
experienţă; incubatoarele de afaceri.

I 'un i N;l<! sI. I.n • ce trebuie eliminate, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, subliniază deficite semnificative de: 
încrederea tinerilor în furnizorii de programe alternative de formare; calitatea stagiilor de practică; faptul că sindicatele şi 
asociaţiile profesionale în care sunt implicaţi tinerii nu sunt cunoscute decât de jumătate din tineri; oportunităţi de muncă scăzute 
în mediul rural; transportul între localităţi care să faciliteze accesul la locul de muncă; lipsa oportunităţilor de practică şi slaba lor

2 NS = nu ştiu; NR = nu răspund.



calitate; tinerii nu îşi cunosc drepturile cu privire la angajare; puţine afaceri de economie socială (în România, economia sociala se 
afla in stadiu incipient - doar 1,7% dintre angajaţi fac parte din întreprinderi sociale, faţă de media UE de 6,5%), lipsa comunicării şi 
transparenţei întreprinderilor sociale; accesul scăzut al tinerilor cu dizabilităţi la locurile de muncă; lipsa reglementărilor legale cu 
privire la internship; lipsa programelor de orientare în carieră pentru tineri; supraaglomerare pe anumite domenii; tinerii nu ştiu 
cum să îşi pornească o afacere proprie sau sunt descurajaţi; nu toate companiile asigură training-uri de pregătire la angajare.

O p o rtu n ită ţile  identificate care trebuie exploatate, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, marchează: procentul 
foarte ridicat al tinerilor care consideră ca fiind peste medie importanţa pentru viitorul profesional a realizării de stagii de practică 
în instituţii sau organizaţii; posibilitatea accesării fondurilor europene; poziţionarea geografică (conectarea cu vestul Europei); 
mobilitatea forţei de muncă; Job shadowing pentru liceeni; stagiul de practică şi programul special pentru tinerii antreprenori 
Erasmus; producătorii locali; antreprenorialul social (resursele acordate din fonduri europene, programele guvernamentale si 
reglementările legale existente creează premisele dezvoltării întreprinderilor sociale); fondurile pentru prima afacere; Start-up-urile; 
implicarea şomerilor în diferite proiecte/training-uri pe diferite domenii.

A m e n in ţă r ile  care trebuie îndepărtate, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, sunt: procentul ridicat privind 
percepţia lipsei de viitor în dezvoltarea profesională, situaţia grea din economie şi accesul redus la locurile de muncă din localitatea 
de domiciliu, precum şi posibilitatea de a întâmpina greutăţi în plata ratelor la credite; munca la negru/gri; nivelul descurajant al 
salarizării; minimalizarea aptitudinilor; lipsa deschierii tinerilor spre acumularea de experienţă prin practică sau voluntariat; 
atitudinea angajatorilor faţă de tineri şi experienţa lor; procentul ridicat al tinerilor care doresc să plece din ţară; inegalitatea de 
şanse (discriminări); percepţia faţă de nivelul corupţiei.

Obiective şi programe pentru perioada 2017-2021

6. Susţinerea şi 
dezvoltarea cadrului 

legal pentru 
economia socială

6.1.
„Pentru o cauză" 

(Program judeţean implementat 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea

6.1.1. Promovarea prevederilor legale în domeniul economiei sociale
6.1.2. Susţinerea afacerilor sociale

ii



comunităţii)
7.încurajarea 
asociativităţii 

economice

7.1. 7.1.1. Colaborarea între antreprenorul urban şi antreprenorul rural. 
„împreuna pentru 2021" 7.1.2. Crearea unui program de dezvoltare a asociativităţii

(Program judeţean implementat economice- 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comunităţii)

8. Utilizarea 
infrastructurii

8.1. 8.1.1. Recondiţionare spaţii părăsite pentru a crea noi afaceri şi locuri

„Clădire veche pentru de munca- 
afacere nouă"

(Program judeţean implementat 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comunităţii)

9.Informarea asupra 
oportunităţilor de 

angajare

9.1. 9.1.1. Colaborarea dintre ONG-mediu privat-AJOFM 
Vreau un Job Fain" 9.1.2. Programe de înţelegere şi aplicare a feedback-ului 

(Program judeţean implementat 9-1-3- Training-uri de scriere a CV-ului încă din liceu + facultate 
prin cooperarea strânsă între 9.1A. Promovarea platformelor online pentru găsirea locurilor de 
sectorul public, cel privat, mediul muncă^atât pentru antreprenori 
neeuvernamental si implicarea 9.1.5. Promovarea job shadowing-ului
comunitătii) 9.1.6. îmbunătăţirea programelor de consiliere profesională şi

pregătirea persoanelor specializate pe acest domeniu
10. Facilitarea 

accesului la legislaţie
10.1. 10.1.1. Accesibilizarea site-urilor 

“Lucrăm lega l" 10.1.2. Transparentizarea proceselor şi prevederilor legislative. 
(Program judeţean implementat 10.1.3. încurajarea colaborării inter-instituţionale. 
prin cooperarea strânsă între 10.1.4. Organizarea campaniilor de informare cu privire la legislaţia în 
sectorul public, cel privat, mediul V|g°are



11. Promovarea 
oportunităţilor de 

participare la proiecte 
judeţene sau 
internaţionale

12. Dezvoltarea Start- 
up-urilor sau 

afacerilor proprii

13.Integrarea pe 
piaţa muncii a 

tinerilor cu probleme 
de cazier

neguvernamental şi implicarea 
comunităţii)

11.1.
"O  Afacere ca A fa ră " 

(Program judeţean implementat 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comunităţii)

12.1.
"Tim Start"

(Program judeţean implementat 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comunităţii)

13.1.
"Ucenic"

(Program judeţean implementat 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comun

11.1.1. Proiecte de susţinere a antreprenorilor şi a schimburilor de 
bune practici.

12.1.1. Conferinţe şi seminare de informare pentru tineri.
12.1.2. Sprijinirea producătorilor locali şi a antreprenorilor din rural şi 
urban mic.
12.1.3. Finanţarea incubatoarelor de afaceri in mai multe domenii - 
spaţii ieftine pentru birourile afacerilor aflate la început.

13.1.1. î  ncurajarea perioadei de proba pentru tineri ( cu contract de 
proba pe min. 1-2 luni)
13.1.2. Egalitate de şanse
13.1.3. Implementarea unui program de tranziţie de la şcoală la locul 
de muncă

Proiecţia anului 2021
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D ezid era tu l p en tru  anul 2021 
este ca toţi actorii din mediul public, cel 
privat şi sectorul neguvernamental să-şi 
aducă aportul în informarea, educarea şi 
susţinerea tinerilor pentru a convieţui 
armonios şi în condiţii optime, fără bariere 
provenite din sau menţinute de diferite 
surse de discriminare.

Situaţia actuală
S ituaţia  p o p u la ţie i t in e re  

p en tru  vârsta  15-34 an i, pe e tn ii, 
potrivit INS (Recensământ 2011), a fost 
următoarea: români: 214265, maghiari:
6793, romi: 4770, sârbi: 1951, ucraineni: 
1618, germani: 1507, bulgari: 898, altă 
etnie: 799, slovaci: 307, ceangăi: 82, italieni: 

70, croaţi: 59, greci: 53, turci: 49, cehi: 43, ruşi-lipoveni: 37, evrei: 37, polonezi: 17, armeni: 5, chinezi: 3. (Informaţie nedisponibilă 
cu privire la etnia unui număr de 20305 de tineri).

R ăspunsurile  t in e rilo r , în urma analizei chestionarelor, relevă următoarele procente:
4- în ce măsură consideri că în şcoala (universitatea) ta tinerii sunt discriminaţi din cauză că:

■S aparţin unui gen: 7.08% - într-o măsură foarte mare sau permanent; 9.15% - într-o măsură medie; 22.95% - într-o măsură 
medie; 23.99% - într-o măsură mică; 27.44% - într-o măsură foarte mică sau deloc; 9.40% - NS/NR.

■S au o anumită situaţie economică (fie sărac, fie bogat): 6.82% - într-o măsură foarte mare sau permanent; 11.13% - într-o 
măsură medie; 27.87% - într-o măsură medie; 27.52% - într-o măsură mică; 19.33% - într-o măsură foarte mică sau deloc; 
7.33%-NS/NR.

■S aparţin unei confesiuni religioase: 5.69% - într-o măsură foarte mare sau permanent; 10.70% - într-o măsură medie; 22.78% - 
într-o măsură medie; 25.11% -în tr-o  măsură mică; 27.26% -în tr-o  măsură foarte mică sau deloc; 8.46% - NS/NR.

■S aparţin unui grup etnic: 6A7%  - într-o măsură foarte mare sau permanent; 11.99% - într-o măsură medie; 23.99% - într-o 
măsură medie; 25.37% -în tr-o  măsură mică; 23.04% -în tr-o  măsură foarte mică sau deloc; 9.15% - NS/NR.
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■S au un anumit nivel de educaţie: 7.51% - într-o măsură foarte mare sau permanent; 12.77% - într-o măsură medie; 25.02% - 
într-o măsură medie; 27.78% -în tr-o  măsură mică; 18.98% -în tr-o  măsură foarte mică sau deloc; 7.94% - NS/NR.

■S au anumite opţiuni politice: 4.57% - într-o măsură foarte mare sau permanent; 8.97% - într-o măsură medie; 21.92% - într-o 
măsură medie; 24.42% -în tr-o  măsură mică; 28.73% -în tr-o  măsură foarte mică sau deloc; 11.39% - NS/NR.

■S provin dintr-o anumită regiune a României: 7.08% - într-o măsură foarte mare sau permanent; 11.99% - într-o măsură medie;
23.12% -în tr-o  măsură medie; 24.59% -în tr-o  măsură mică; 23.55% -în tr-o  măsură foarte mică sau deloc; 9.66% - NS/NR.

■S provin dintr-un anumit mediu de rezidenţă (rural sau urban): 6.21% - într-o măsură foarte mare sau permanent; 10.61% - 
într-o măsură medie; 23.73% - într-o măsură medie; 25.45% - într-o măsură mică; 25.11% - într-o măsură foarte mică sau 
deloc; 8.89%-NS/NR.

■S au anumite opţiuni sexuale: 10.27%-în tr-o  măsură foarte mare sau permanent; 11.73%-în tr-o  măsură medie; 24.42%-în tr - 
o măsură medie; 21.66% - într-o măsură mică; 21.74% - într-o măsură foarte mică sau deloc; 10.18% - NS/NR.

4- Există un alt motiv din cauza căruia în şcoala (universitatea) ta tinerii sunt discriminaşi?: 98.62% - Nu; 1.38% - Da.
4- Unii tineri din şcoli şi chiar din facultăţi acuză apariţia unor comportamente de BULLYING (termen ce face trimitere la
conduite în care un coleg este hărţuit repetat de către alţii). A i întâlnit astfel de cazuri în şcoală sau facultate?: 38.74% - Da; 61.26% - 
Nu.
4- Câtă încredere ai în consilierea şi sfaturile venite din partea familiei şi prietenilor?: 23.08% - Am încredere într-o măsură 
foarte mare; 17.31% - Am încredere într-o măsură mare; 20.60% - Am încredere într-o măsură medie; 21,98% - Am încredere într-o 
mică măsură; 10.16% - Nu am încredere deloc; 6.87% - NS/NR.
4- în ce măsură admiţi ca etnici bulgari, evrei, germani, maghiari, români, romi, ruşi, sârbi, ucraineni să fie: prietenii tăi
apropiaţi: 75.6%; vecinii tăi: 75.4%; colegii tăi: 78.9%; cetăţeni ai ţării tale: 77.4%; turişti în ţara ta: 86%; expulzaţi din ţara ta: 25.2%. 
4- Câtă încredere ai în fiecare grup sau persoană, pe o scară de la 1 (nu am încredere) la 10 (am totală încredere): 8.82%:
membrii familiei (părinţi, fraţi, bunici); 7.38% Prieteni; 7.37% Rude; 6.22% Colegi (şcoală, liceu, facultate, serviciu); 6.21% Persoane 
cu cetăţenie a ţărilor europene; 6.14% Persoane de altă religie, din România; 6.07% Persoane ce aparţin altor etnii; 6.05% Persoane 
cu cetăţenie occidentală; 5.96% Persoane care au opţiuni sexuale diferite; 5.83% Persoane cu alte opinii politice, din România; 5.81% 
Persoane cu cetăţenie orientală sau africană; 5.52% Preoţi, pastori, predicatori, prelaţi; 5.38% Vecini.
4- Cât de mulţumit(ă) eşti de prieteni din grupul tău cel mai apropiat, cel în care toată lumea se cunoaşte cu toată lumea şi în 
care prietenii petrec mult timp împreună? 40.24% - Foarte mulţumit(ă); 47.32% - Mulţumit(ă); 8.64% - Nici mulţumit(ă), nici 
nemulţumit(ă); 2.33% - nemulţumit(ă); 0.43% - Foarte nemulţumit(ă); 1,04% - NS/NR.3
4- Cât de mult te afectează violenţa în familie?: (Notarea de la 1 la 10, unde 1 = Nu mă afectează deloc, iar 10 = Mă afectează
profund): 1=9.48%; 2=2.72%; 3=3.34%; 4=3.34%; 5=8.60%; 6=9.48%; 7=11.50%; 8=15.36%; 9=10.10%; 10=19.75%; NS/NR=6.32%.

3 NS = nu ştiu; NR = nu răspund.



i -  Cât de mult te afectează violenţa din spaţiul public?: (Notarea de la 1 la 10, unde 1 = Nu mă afectează deloc, iar 10 = Mă 
afectează profund): 1=5.62%; 2=2,37%; 3=4.13%; 4=5,00%; 5=10,10%; 6=10,45%; 7=13,78%; 8=15,19%; 9=10,01%; 10=18,17%; 
NS/NR=5,18%.

Analiza SWOT

Puncte le  ta ri pe care trebuie construite obiectivele strategiei, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, fac 
trimitere la: asociaţii eficiente de profil in judeţ; programe special adresate tinerilor cu oportunităţi reduse; mulţi tineri cu 
oportunităţi reduse in judeţ care isi doresc sa se implice si sa participe; Rata mica a şomajului la nivelul Timişoarei si a judeţului; 
oraş cosmopolit -  istoria oraşului împleteşte mai multe etnii; studii si documente in acest sens la nivel European ce sunt folosite de 
ONG-uri; legi in sprijinul persoanelor cu oportunitati reduse (ex.: subvenţii; obligativitatea angajarii persoanelor cu dizabilitati; 
întreprinderi sociale; venit minim garantat vs. ore de munca in folosul comunitatii); s-a început accesibîlizarea oraşului si a 
institutiilor de invatamant; exista fonduri speciale pe domeniu, iar incluziunea sociala e o prioritate la acordarea finantarilor 
nerambursabile; facilitate/scutire de taxa la universitate pentru minorităţi, etnici romani, orfani, persoane cu dizabilitati; fonduri 
speciale pentru tineri din medii defavorizate (ex. burse speciale); departamente de orientare si consiliere in scoli si facultati; 
gratuitati sau facilitati in ceea ce priveşte accesul la cultura (Opera, Teatru, festivaluri)

I ' ui m 11• I<• sI.iIh! ce trebuie eliminate, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, subliniază deficite semnificative 
de: conceptul de incluziune sociala nu e cunoscut in judeţ; lipsa egalitatii de sanse; diferenţa mare intre mediul rural si urban, intre 
Timişoara si restul judeţului; inegalitatea sanselor in ceea ce priveşte genul persoanelor; procentul mare de tineri aflaţi in sărăcie; 
mulţi tineri au preconcepţii legate de minoritati etnice si religioase; discriminarea tinerilor romi, LGBTQIA, HIV+ si altor grupuri 
vulnerabile; programele de incluziune sociala sunt puţine sau nu sunt vizibile; exista segregare in comunitati; munca la negru; şomaj 
de 14% in rândul tinerilor in Timiş; greutatea de a ajunge la grupul tinta -  la beneficiarii tineri cu oportunitati reduse; asociaţiile de 
profil nu isi cunosc beneficiarii sau nu au acces la ei; tinerii cu oportunitati reduse nu cer ajutor asociaţiilor de profil sau nu sunt 
interesati sa se implice; tinerii cu oportunitati reduse nu isi pot face vocea auzita la nivelul autoritatilor publice locale; autoritatile 
sunt nepasatoare la situatia tinerilor cu oportunitati reduse; angajatorii nu cunosc/ nu sunt interesati de respectarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilitati; mediul este neaccesibilizat, neofertant, lipseste accesibîlizarea infrastructurii in judeţul Timiş; 
discriminarea este prezenta si lipseste deschiderea in mentalitatea oamenilor (colegi, profesori, societate); oamenii nu sunt 
informaţi cu privire la categoriile de persoane cu oportunitati reduse; serviciile pentru copii si tineri lipsesc (consiliere, persoana de 
suport, mediator); nu exista proceduri/standarde de tratare diferenţiata in sistemul educaţional pentru persoanele cu dizabilitati sau 
cu oportunitati reduse; lipsa de masuri de echitate in procesul educaţional; lipsa modelelor pentru tinerii cu oportunitati reduse;
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lipsa unui suport pentru mamele tinere (<18); nu exista date si sprijin la nivel judeţean pentru cei ce ies din sistemul de protectie 
sociala; transportul nu este facilitat pentru persoanele cu dizabilitati; tinerii cu oportunitati reduse nu isi cunosc drepturile; 
informatiile(site-urile institutiilor) sunt adesea inaccesibile persoanelor cu dizabilitati; informaţiile ajung rar si sunt greu de înţeles 
pentru persoanele cu oportunitati reduse; categoriile defavorizate sunt folosite ca masa de manevra (politic de cele mai multe ori); 
birocraţia si legislaţia este stufoasa (ex. pentru crearea actelor de identitate); inca se foloseste denumirea de "persoane cu 
handicap" in loc de "dizabilitati"; comisia de evaluare a handicapului da verdicte deficitare in ambele sensuri; institutiile nu sunt 
mereu deschise sa răspundă solicitărilor venite din partea persoanelor cu dizabilitati; atunci cand se fac diverse lucruri pentru tineri, 
nu sunt consultati reprezentanţii categoriilor defavorizate.

O p o rtu n ită ţile  identificate care trebuie exploatate, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, marchează: 
programe implementate pe incluziune sociala la nivel European (pentru schimb de bune practice, colaborarea cu ONG internaţionale 
ce activeaza in acest domeniu); alocarea elevilor pe scoli in zona de rezidenta; mass-media; reintegrarea la locul de munca prin 
economia sociala; centru European de tineret in judeţ; finanţare la nivel European pe incluziune sociala in rândul tinerilor, aceasta 
fiind o prioritate; lege si plan de aplicare pentru reducerea segregării la nivel naţional; exista persoane tinere cu experienţa in 
domeniu; regulament interior in universitati in vederea accesibilizarii spatiilor si diferenţierii procesului educaţional; unei persoane 
cu dizabilitate in consiliul local; realizarea unor proiecte in comun cu tineri cu si fara oportunitati reduse.

A m e n in ţă r ile  care trebuie îndepărtate, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, sunt: climat European de 
intoleranta la adresa imigranţilor/refugiaţilor; gestionarea ineficienta sau greşita a fenomenului de migratie sociala; ascensiunea 
asociaţiilor sau partidelor extremist; creşterea valului de naţionalism si viziuni extremiste in rândul tinerilor; lipsa de colaborare 
(ONG-ONG, ONG-institutii); sunt institutii care ignora existenta discriminării in incinta lor; influenta Bisericii; mitinguri si marşuri 
împotriva avortului, a comunităţilor LGBTQ+; lipsa unor persoane de suport -  mediator, job-coach, consilier, persoana de support; 
prejudecăţile la adresa persoanelor cu oportunitati reduse pot duce la marginalizare sociala si dependenta fata de stat; exista o serie 
de considerente populare/rivalitati bine inradacinate; alocarea elevilor pe scoli in zona de rezidenta; familiile tinerilor cu oportunitati 
reduse ii influenteaza pe aceştia in sens negativ (ex. ii pot determina sa renunţe la şcoala); familiile tinerilor le pot transmite acestora 
prejudecăţi; tinerii nu conştientizează impactul discriminării si efectele sale negative; ajutorul social nu e conditionat de îndeplinirea 
unor criterii (cautarea unui loc de munca, înscrierea copiilor la şcoala, etc.); serviciile existente nu au rezultatele scontate; mass- 
media; lipsa de transparenta in acordarea locuinţelor sociale.

Obiective şi programe pentru perioada 2017-2021
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12. Creşterea 
conştientizării 

prezentei si nevoilor 
persoanelor cu 

oportunitati reduse in 
societate

13. Susţinere

12.1.
„To ţi la fe l"

(Program judeţean implementat 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comun

13.1.
„Toţipentru  unul" 

(Program judeţean implementat 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea

12.1.1. Identificarea barierelor cu privire la persoanele cu 
oportunitati reduse si stoparea propagarii acestora la nivelul 
institutiilor publice
12.1.2. Identificarea barierelor cu privire la persoanele cu 
oportunitati reduse si stoparea propagarii acestora la nivelul tinerilor 
si comunităţii
12.1.3. Implicarea tinerilor cu oportunitati reduse in procesul 
decizional - dialog intre tineri si autoritati publice sau decidenti 
(empowerment)
12.1.4. Monitorizarea egalitatii de sanse in judeţ (rural-urban, femei- 
barbati)
12.1.5. Promovarea culturii si traditiilor minorităţilor din judeţ sau a 
persoanelor din alte zone geografice (ex. sarbatoarea satului, cu toti 
locuitorii de toate etniile)
12.1.6. Prezentarea modelelor si mentorilor din rândul tinerilor cu 
oportunitati reduse
12.1.7. Mese rotunde cu privire la nevoile tinerilor cu oportunitati 
reduse
12.1.8. Informare cu privire la conceptul de incluziune sociala la 
nivelul judeţului
12.1.9. Informare cu privire la gradul real de discriminare la nivelul 
judeţului
13.1.1. Accesibilizarea judeţului pentru persoanele cu dizabilitati (si 
promovarea necesitatii acestor accesibilizari)
13.1.2. Consiliere juridica pentru persoanele cu oportunitati reduse
13.1.3. Internship-uri si job-uri pentru persoane cu oportunitati 
reduse
13.1.4. Dezvoltarea unor servicii de suport si tranzitie pentru tinerii 
ce părăsesc sistemul de protectie sociala (o perioada de tranzitie in
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comun

14. Informarea tinerilor 
cu oportunitati reduse

14.1.
„mo-

(Program judeţean implementat 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul

care sa beneficieze de ajutor financiar si sa invete abilitati de viata,
urmata de suport si asistenta pentru integrare si oferirea unor joburi
in mediu protejat)
13.1.5. Oferirea de facil itati sau premii pentru angajatorii care 
angajeaza tinerii cu oportunitati reduse, inclusiv pe cei condamnaţi
13.1.6. Limitarea solicitării cazierului judiciar la angajare sau
sensibilizarea angajatorilor cu privire la semnificaţia acestuia
13.1.7. Consiliere vocationala, orientare şcolara si profesionala 
pentru nivelul fiecărei persoane
13.1.8. Realizarea unor ghiduri pentru persoane cu
dizabilitati/oportunitati reduse, ex. -  cum se obţine certificatul de 
handicap, pensia de boala, facilitati la locul de munca.
13.1.9. înlesnirea accesului tinerilor cu oportunitati reduse la 
activitati artistice, culturale (de la spectacole la cursuri de arta sau 
dans)
13.1.10. Crearea unui program de suport oferit de experţi din diferite 
dom eniija niveljudetean^ pentru cei care dobândesc o dizabilitate
13.1.11. Crearea unor masuri de reinsertie sociala si profesionala, 
precum subvenţionarea cursurilor de calificare, reevaluarea nivelului 
educaţional necesar sau preluarea organizarii acestora de alti 
operatori (PNG, AJOFM etc.)
13.1.12. Crearea unei structuri specializate unde condamnaţii isi pot 
executa munca in folosul comunitatii -  potential aducatoare de 
venituri
13.1.13. Prioritate in finantarile de tineret pe grupul tinta al tinerilor 
cu oportunitati reduse
14.1.1. Crearea unor canale de comunicare eficiente si accesibile 
intre institutii si tineri defavorizaţi
14.1.2. Campanii de informare cu privire la cadrul legislativ in ceea ce 
priveşte persoanele cu dizabilitati sau oportunitati reduse
14.1.3. Realizarea unei cercetări in vederea analizei cauzelor care duc
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neguvernamental şi implicarea la fiecare tip de discriminare (sondaj deschis) 
comunităţii)

15. Colaborare 15.1. 15.1.1. încurajarea asociativitatii tinerilor, in special a celor cu 
..ActivIN "  oportunitati reduse (empowerment)

(Program judeţean implementat 15.1.2. Dezvoltarea colaborarii intre ONG de autoreprezentare si cele 
prin cooperarea strânsă între care doresc sa ajute
sectorul public, cel privat, mediul 15.1.3. Dezvoltarea colaborarii intre ONG si institutii prin stabilirea si 
neguvernamental şi implicarea urmarirea unor tinte comune in domeniul incluziunii sociale 
comunităţii) 15.1.4. Facilitarea accesului la mecanisme de implicare/voluntariat

pentru tineri ce vor sa ajute alti tineri
15.1.5. Realizarea de acţiuni comune intre tinerii cu si fara 
oportunitati
15.1.6. Implicarea tinerilor in proiecte si activitati atat ca beneficiari 
cat si ca organizatori (empowerment)
15.1.7. încurajarea, stimularea si sprijinirea afacerilor de economie 
sociala
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SĂNĂTATE
&

MEDIU

Proiecţia anului 2021

D ezid era tu l p en tru  anul 2021 
este ca informaţiile relevante pentru 
sănătatea tinerilor să ajungă la aceştia, 
campaniile de conştientizare să ocupe un rol 
primordial în prevenţie. De asemenea, 
relaţia tinerilor cu sistemul de sănătate să 
devină mult mai prietenosă.

R ăspunsurile  t in e rilo r , în urma 
analizei chestionarelor, relevă următoarele 
procente:
4- Cât de des mergi/ participi la:

■S Activităţi sportive: 10.96% - foarte des (chiar şi zilnic); 20.28% - des (chiar şi săptămânal); 28.13% - nici des, nici rar (uneori 
lunar); 17.00% - rar (de câteva ori pe an); 23.64% - foarte rar (sau niciodată).

■S Drumeţii sau alpinism: 5.52% - foarte de (chiar şi zilnic); 14.24% - des (chiar şi săptămânal); 20.97% - nici des, nici rar (uneori
lunar); 33.39% - rar (de câteva ori pe an); 25.88% - foarte rar (sau niciodată).
Cât de des se întâmplă să participi la activităţi de timp liber unde:

■S Se consumă alcool: 14.15% - foarte des (chiar şi zilnic); 22.09% - des (chiar şi săptămânal); 24.25% - nici des, nici rar (uneori
lunar); 21.66% - rar (de câteva ori pe an); 17.86% - foarte rar (sau niciodată).

■S Se fumează: 22.95% - foarte des (chiar şi zilnic); 21.23% - des (chiar şi săptămânal); 23.73% - nici des, nici rar (uneori lunar);
15.27% - rar (de câteva ori pe an); 16.82% - foarte rar (sau niciodată).

■S Se consumă droguri uşoare (marijuana, canabis): 5.35% - foarte des (chiar şi zilnic); 7.85% - des (chiar şi săptămânal);
15.79% - nici des, nici rar (uneori lunar); 20.36% - rar (de câteva ori pe an); 50.65% - foarte rar (sau niciodată).

■S Se consumă etnobotanice: 2.93% - foarte des (chiar şi zilnic); 8.37% - des (chiar şi săptămânal); 11.73% - nici des, nici rar
(uneori lunar); 13.89% - rar (de câteva ori pe an); 63.07% - foarte rar (sau niciodată).
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S  Se consumă droguri grele (extasy, cocaină, heroină etc.)\ 4.23% - foarte des (chiar şi zilnic); 7.94% - des (chiar şi săptămânal);
11.13% - nici des, nici rar (uneori lunar); 11.48% - rar (de câteva ori pe an); 65.23% - foarte rar (sau niciodată).

4- Cât de mult te afectează numărul mic de facilităţi şi baze sportive din localitatea ta? (Notarea de la 1 la 10, unde 1 = Nu mă
afectează deloc, iar 10 = Mă afectează profund): 1=4.08%; 2=3.04%; 3=5.30%; 4=6.60%; 5=10.59%; 6=12.93%; 7=12.15%; 8=14.32%; 
9=9.90%; 10=16.32%; NS/NR=4.77%.
4- Cât de mult te afectează propaganda reţelelor de distribuţie a drogurilor şi a altor substanţe interzise??: (Notarea de la 1 la 
10, unde 1 = Nu mă afectează deloc, iar 10 = Mă afectează profund): 1=7.48%; 2=2,61%; 3=4.18%; 4=4.87%; 5=9.92%; 6=11.92%; 
7=12.62%; 8=14.80%; 9=8.62%; 10=16.88%; NS/NR=6.09%.
4- Te rugăm să precizezi dacă în localitatea ta există următoarele categorii de organizaţii şi dacă ai participat în acest an la 
activităţi ale acestora, ori la alte forme de acţiune:

•f asociaţii şi cluburi sportive: 55.45% - DA; 40.55% - NU
■S organizaţii de mediu, ecologiste şi de turism: 50.39% - DA; 49.61% - NU.

4- Cât de mult te afectează serviciile publice de foarte slabă calitate (transport, infrastructură pentru biciclete, curăţenia, 
sistemul de taxe): (Notarea de la 1 la 10, unde 1 = Nu mă afectează deloc, iar 10 = Mă afectează profund): 1= 3.43%; 2= 2.22%; 3= 
2.50%; 4= 5.84%; 5= 10.84%; 6= 11.03%; 7= 13.81%; 8= 15.1%; 9= 10.29%; 10= 20.11%; NS/NR= 4.82%.
4- Cât de mult te afectează lipsa programelor moderne de educaţie sexuală în şcoală? (Notarea de la 1 la 10, unde 1 = Nu mă
afectează deloc, iar 10 = Mă afectează profund): 1= 5.30%; 2= 2.35%; 3= 3.30%; 4= 5.13%; 5= 10.61%; 6= 11.04%; 7= 14.52%; 8= 
15.57%; 9= 10.17%; 10= 16.96%; NS/NR= 5.04%.

Analiza SWOT

Puncte le  ta ri pe care trebuie construite obiectivele strategiei, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, fac trimitere 
la: există facultate de medicină în Timişoara; nivel ridicat de cultură în zona de Vest; Guvernul subvenţionează diverse elemente 
(tratament HIV, planificare familială); există specialişti; colaborări instituţionale (Prefectura, ISJ Timiş, OPECA, etc.); tinerii devin 
conştienţi de necesitatea unei alimentaţii sănătoase; există aparatură în spitale; accesul la medicamente este facil; platforma UVT 
unde studenţii se adresează online unor psihologi.

P u iic tv lr  • ,1. 111 ce trebuie eliminate, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, subliniază deficite semnificative de: 
resursele umane şi financiare insuficiente; campanii începute într-o guvernare se sistează brusc pentru a se lansa alte campanii; 
sportul nu este promovat; mulţi medici tineri pleacă din România; cabinetele medicale din şcoli nu funcţionează corespunzător; 
educaţie sexuala slabă (nu se cunosc metode de prevenţie pentru BTS), neadaptată vârstelor; nu se are în vedere sănătatea şi igiena
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psihică şi emoţională; nu se studiază medicina complementara sau alternative; discriminarea persoanelor cu HIV (datorita lipsei de 
informare); lipsa educaţiei cu privire la alimentatie; in sate si comune dotări si personal redus; nu exista programe clare de 
preventive; tinerii nu stiu sa gateasca (in acord cu principii de alimentatie sanatoasa); se abuzeaza de autodiagnoza si automedicatie.

O p o rtu n ită ţile  identificate care trebuie exploatate, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, marchează:
parteneriate cu institutii si ONG; atragere de fonduri externe (ex. OMS); dezvoltarea conceptului de wellness; dezvoltarea comerţului 
de produse naturiste; exista ONG-uri dornice sa dezvolte programe (educaţie antidrog, antifumat, anti-alcool).

A m e n in ţă r ile  care trebuie îndepărtate, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, sunt: politizarea sistemului; idei 
extremiste legate de sanatate; corupţia in domeniul sanatatii (mita, etc.); stilul de viata al tinerilor e unul sedentar, cu alimentatie 
nesanatoasa; mass-media promoveaza un stil de viata nesănătos; sa nu existe un echilibru intre un corp sănătos si unul frumos 
(anorexie, etc.); poluarea aerului si cea fonica; deşeuri aruncate in locuri necorespunzatoare; lipsa reciclării selective; management 
defectuos al stresului; telefoanele mobile ne afecteaza sanatatea si relaţiile interumane.

Obiective şi programe pentru perioada 2017-2021

16. Educare si prevenţie 16.1.
„Cum să fim  sănătoşi" 

(Program judeţean implementat 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comunităţii)

16.1.1. Desfăşurarea de campanii în şcoli şi licee pe teme privind 
educaţia pentru sănătate, inclusiv alimentaţia sănătoasă şi sănătatea 
reproducerii;
16.1.2. Facilitarea accesului tinerilor la serviciile de sănătate, 
făcându-le mult mai prietenoase faţă de pacienţi şi sprijinirea 
consolidării accesibilităţii, eficienţei şi calităţii serviciilor publice de 
educaţie pentru sănătate, inclusiv prin prestarea acestora de către 
sectorul privat sau întreprinderile sociale
16.1.3. încurajarea realizării educaţiei pentru sănătate adaptata 
vârstei, de la egal la egal prin susţinerea proiectelor de prevenire a 
bolilor cu transmitere sexuală şi atenuare a impactului infecţiei cu 
HIV;
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16.1.4. Desfăşurarea de acţiuni aliniate la Strategia Naţională 
Antidrog 2013 -  2020 pentru prevenirea consumului de droguri, 
alcool şi tutun în rândul adolescenţilor şi tinerilor
16.1.5. Oferirea de suport tinerilor prin consiliere centre de 
detoxifiere pentru tineri
16.1.6. Crearea unui instrument de difuzare lunară a informaţiei
16.1.7. Implicarea mass-media in sens pozitiv in educaţia pentru 
sanatate a tinerilor

17. Susţinerea de 
evenimente şi proiecte

17.1. 17.1.1. Organizarea unor evenimente anuale pentru tineri, precum: 
împreuna pentru sanatate" ^iua internaţi°na^  ° sănătăţii, Ziua mondială anti-SIDA, Ziua 

(Program judeţean implementat internaţională împotriva abuzului de droguri şi a traficului ilicit şi

prin cooperarea strânsă între altele
sectorul public, cel privat, mediul 17-1-2- Lansarea de apeluri de proiecte locale de şi pentru tineret cu 
neguvernamental si implicarea finanţare asigurată de Consiliile Locale. Evaluarea realizată de o
comunitătii) comisie de exPe1' externi-

17.1.3. Imbunatatirea percepţiei asupra consilierii si terapiei
psihologice

18. Stil de viata sănătos 18.1. 18.1.1. Realizarea de campanii de promovare a participării în 
„ M ai activi, mai sănătoşi" activităţi sportive 

(Program judeţean implementat 18-1'2- Organizarea de evenimente sportive adresate diferitelor 
prin cooperarea strânsă între categorii de tineri (pe cartiere, pe grupe de vârstă, discipline 
sectorul public, cel privat, mediul sP°rtive> etc), Precum ?' susţinerea cluburilor locale de sport, 
neguvernamental si implicarea 18.1.3. Combaterea sedentarismului, a excesului de greutate, 
comunitătii) obezitate în rândul tinerilor prin programe speciale de activităţi

fizice;
18.1.4. Dezvoltarea in rândul tinerilor a abilitaţilor de a gati si a 
combina alimentele in acord cu principii de alimentatie sanatoasa

19. Sistemul de 
sanatate

19.1. 19.1.1. Alocarea dotărilor si personalului in sate si comune unde 

„A ltfe l lângă medici" 11 psesc
(Program judeţean implementat 19.1.2. Campanii de retentia medicilor in sistemul Romanesc

19.1.3. încurajarea parteneriatelor si colaborarii cu institutii si ONG
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prin cooperarea strânsă între 19.1.4. Campanii de reducere a politizării si a corupţiei din sistemul 
sectorul public, cel privat, mediul de sanatate
neguvernamental şi implicarea 19.1.5. Funcţionarea conforma a cabinetelor medicale şcolare 
comunităţii) 19.1.6. Programe şi proiecte de formare a medicilor pentru a putea

utiliza aparatura existenta
20. Mediu 20.1. 20.1.1. Campanii de ecologizare 

„M ediu sânătos pentru 20.1.2. Aplicarea mai stricta a masurilor coercitive existente cu

tineri sănătosi" privire la reciclare' debarasarea deşeurilor, poluare, defrişare
. . . . . . . 20.1.3. Identificarea poluanţilor majori din judeţ (Program judeţean implementat  ̂ 1 1

. ' . * - - * 20.1.4. încurajarea transportului alternativ si in comun prin cooperarea stransa intre 1 ^
sectorul public, cel privat, mediul
neguvernamental şi implicarea
comunităţii)



mr\J  OS V*Ep ţ

VOLUNTARlAf
P ro iecţia  an u lu i 2021
LJr 7  ido râtul rpi'ntni .inul 2D2'\ este ca 
tinerii să fie informaţi despre drepturile, 
responsabilităţile, dar mai ales beneficiile 
voluntariatului (impactul direct în 
dezvoltarea personală şi profesională a 
tânărului); ca ONG-urile şi instituţiile publice 
să aplice corect prevederile legii 
voluntariatului, ca numărul voluntarilor din 
mediul urban şi rural să sporească; ca 
proiectele, eforturile şi implicarea 
voluntarilor să fie cunoscute de către 
comunitate; ca aceasta din urmă să înţeleagă 
dimensiunea şi impactul social & financiar 
pozitiv al voluntariatului.

R ăspunsurile  t in e rilo r , în urma analizei chestionarelor, relevă următoarele procente:
4- Crezi că este important pentru viitorul tău profesional să prestezi muncă voluntară într-un ONG sau asociaţii ce puţin o zi pe

săptămână?: 24,85% foarte important; 19,33% important; 19,84% importanţă medie; 19,24% puţin important; 9,58% deloc 
important: 7,16% nu ştiu/nu răspund.
-1- Crezi că este important pentru viitorul tău profesional să participi la campanii publice de voluntariat organizate în localitatea
ta?: 20,88% foarte important; 21,57% important; 21,66% importanţă medie; 20,28% puţin important; 9,58% deloc important; 6,04% 
nu ştiu/nu răspund.
4- Crezi că este important pentru viitorul tău profesional să participi la acţiuni de strângere de fonduri sau materiale pentru
cauze sociale?: 18,90% foarte important; 21,05% important; 24,25% importanţă medie; 18,64% puţin important; 11,13% deloc 
important; 6,04% nu ştiu/nu răspund.
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4- Crezi că este importat pentru viitorul tău profesional să participi voluntar la activităţi de susţinere într-un azil de bătrâni? 
16,91% foarte important; 19,84% important; 25,88% importanţă medie; 19,07% puţin important; 10,96% deloc important; 7,33% nu 
ştiu/nu răspund.

Analiza SWOT

Puncte le  ta ri pe care trebuie construite obiectivele strategiei, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, fac 
trimitere la: Dezvoltarea personală şi profesională; Ajutorarea pe plan social şi cultural a celorlalţi din jurul nostru; Reprezentare şi 
reprezentativitate; Voluntarii=voce puternică; Idei inovative în orice domeniu; Garanţi ai luptei asupra valorilor morale şi exemplelor 
în societate; Lideri puternici care militează pentru dezvoltarea sistemului; încurajarea opiniei proprii; încurajarea dezvoltării sportive; 
Tinerii din Timişoara doresc să facă voluntariat; Legea voluntariatului; Mediul privat şi public a început să conştientizeze importanţa 
voluntariatului; Exista ONG şi instituţii de tineret (ex: FITT, DJST; CTR; etc.); Recunoaşterea ca experienţă de muncă a voluntariatului; 
Platformele de voluntariat; Companiile din mediul privat încurajează voluntariatul.

I ' uim ii le s la l io  ce trebuie eliminate, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, subliniază deficite semnificative
de: Voluntariatului nu este sprijinit suficient; Nemotivarea voluntarilor; Lipsa de încredere a voluntarilor; Nerespectarea 
regulamentelor; Număr mic de voluntari (în raport cu nr. De studenţi dintr-o universitate); Reticenţa instituţiilor publice privind 
voluntariatul; Voluntari supraîncărcaţi; La nivel de judeţ, nu există ONG-uri care să motiveze tinerii sa se implice în comunitate prin 
voluntariat; Nivel scăzut de tineri care fac voluntariat (judeţ vs. Timişoara); Nu există coordonatori de voluntari; Lipsa de 
profesionalism a ONG-urilor.

O p o rtu n ită ţile  identificate care trebuie exploatate, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, marchează:
Programul de finanţare ROSE; Universităţile de vară pentru elevi; Facilităţi pentru voluntari; Consultări publice dintre instituţii şi 
voluntari; Linii de finanţare; ANOSR; FITT; CTR; CCS; Proiecte la nivel naţional sau internaţional; Dobândirea de noi abilităţi; 
Recunoaşterea internaţională a voluntariatului; SEV (Serviciul European de Voluntariat) + altele.

A m e n in ţă r ile  care trebuie îndepărtate, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, sunt: Politizarea ONG-urilor; 
Lipsa sprijinului financiar; Proiecte slabe calitativ; Universităţi care nu sprijină ligile studenţeşti; Fuga de responsabilitate; 
Concentrarea voluntarilor pe evenimente culturale şi mai puţin pe cele sociale; Exploatarea voluntarilor; Voluntariatul văzut ca 
pierdere de timp; Voluntariatul doar pentru diplome; Fac voluntariat, fac cât vreau şi ce vreau; Reticenţă din partea comunităţii;
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Aparenta deschidere a comunităţii faţă de voluntariat; Voluntariatul văzut numai ca muncă de caritate; Beneficiile materiale oferite 
voluntarilor de anumite ONG-uri.

Obiective şi programe pentru perioada 2017-2021

21. Combaterea 
exploatării în domeniul 

voluntariatului

21.1. 21.1.1. Formare coordonatori de voluntari;
^ Drepturile mele ca 21.1.2. Protecţia muncii voluntarului

Voluntar" 21.1.3. Informare asupra cadrului legislativ;
,n . . . . 1 . . 21.1.4. Promovarea respectării Legii Voluntariatului (Program judeţean implementat  ̂ b

î„ tra 21.1.5. Intrarea în conformitate cu legea a ONG-urilor prin coopera rea strânsa intre
sectorul public, cel privat, mediul
neguvernamental şi implicarea
comunităţii)

22. îmbunătăţirea 
percepţiei asupra 

voluntariatului

22.1. 22.1.1. Promovarea voluntariatului ca oportunitate de dezvoltare
„Ca Voluntar, mă dezvolt" profesionala 

(Program judeţean implementat 22.1.2. Transparenţa în recrutare
prin cooperarea strânsă între 22.1.3. Creşterea nivelului de responsabilitate a voluntarilor 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comunităţii)

23. Extinderea 
activităţilor de 

voluntariat în mediul

23.1. 23.1.1. Crearea unor centre de voluntariat în mediul rural 
Voluntariat rura l" (recondiţionarea căminelor culturale) + lucrători de tineret
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rural (Program judeţean implementat 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comunităţii)

24. Extinderea 
activităţilor de 

voluntariat în mediul 
business

24.1. 24.1.1. Centre/oportunităţi de voluntariat în cadrul companiilor 
„ Voluntariatul, cel mai bun 24.1.2. încurajarea voluntariatului şi după absolvire

teambuidling"
(Program judeţean implementat 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comunităţii)

25. Colaborarea între 
voluntarii din mediul 

rural şi urban

25.1. 25.1.1. Implicarea comunităţii în organizarea sau participarea în 

„ Punţii între voluntari" Proiecte de tineret
(Program judeţean implementat 25.1.2. Schimburi de experienţă între urban şi rural
prin cooperarea strânsă între
sectorul public, cel privat, mediul
neguvernamental şi implicarea
comunităţii)

26. Mediul 
preuniversitar să 

încurajeze şi să ofere 
oportunităţi de 

voluntariat

26.1. 26.1.1. încurajarea activităţilor de voluntariat (ex: parteneriate între

„Voluntar la 15+" ?coli 0NG>
(Program judeţean implementat 261-2' Activităţi de voluntariat în Săptămâna Altfel (ex: pe conceptul
prin cooperarea strânsă între job-shadow-ing) în cadrul ONG sau instituţii publice
sectorul public, cel privat, mediul
neguvernamental şi implicarea
comunităţii)

27. Creşterea 
numărului de tineri 

care participă la

27.1. 27.1.1. Campanie de promovare a voluntariatului in judeţ 
La cât mai mulţi 27.1.2. Organizarea de evenimente care să conţină componenta de

voluntariat
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activităţi de voluntariat 
în judeţul Timiş

Voluntari!" 27.1.3. Atragerea tinerilor care nu sunt in sistemul educaţional 
(Program judeţean implementat 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comunităţii)

28. Dezvoltarea 28.1. 28.1.1. încurajarea folosirii platformei Voluntaria de ONG-uri şi tineri
serviciilor şi 

infrastructurii pentru 
activitatea de 

voluntariat

Sustenabilitatea 28.1.2. Formarea de coordonatori de voluntari 
Voluntariatului" 28.1.3. Crearea unui centru de voluntariat 

(Program judeţean implementat 28.1.4. Program de incluziunea voluntariatului în instituţiile publice

prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comunităţii)

29. Voluntariatul ca 
instrument de 

transformare socială

29.1. 29.1.1. Crearea de grupuri de voluntari în cartiere, sate şi comune 
„Voluntariat peste tot si 29.1.2. Crearea unui spaţiu favorabil pentru oferirea de continuitate

în domeniul voluntariatului în rândul absolvenţilor de studiipeste ani .
(Program judeţean implementat suPerioare 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comunităţii)

30.Educarea 
organizaţiei gazdă 

pentru corecta

30.1. 30.1.1. Campanii de informare 
„Ne pasâ de voluntarii 30.1.2. Conştientizarea rolului coordonatorului de voluntar 

noştri" 30.1.3. Training-uri de managementul voluntarilor
implementare a Legii 

Voluntariatului
,n . . ' . 1 . . 30.1.4. Campanii de promovare a oportunităţilor legii voluntariatului(UKrtCTKsm 11 inQTOQn imn omontat 1 1  1 » 0^riUgidlII JUUclcall II11 fJIc 11 Ic 11 la l

30.1.5. Platforme de voluntari, cu filtre de selecţie pe toate prin cooperarea stransa intre ' • r
sectorul public, cel privat, mediul dOITieniile
neguvernamental si implicarea 30.1.6. Transparenţa ONG

30.1.7. Schimb de bune practici în mediul rural
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comunităţii) 30.1.8. Promovarea oportunităţilor internaţionale EVS + altele
30.1.9. Program de voluntariat în instituţiile publice
30.1.10. Susţinerea ONG-urilor din rural şi urban mic pentru EVS şi 
voluntariat autohton

31.încurajarea 
colaborării dintre 

organizaţiile gazdă

31.1. 31.1.1. Sprijinirea ONG-urilor deja existente în judeţ şi promovarea 
Voluntari de pretutindeni" activităţii acestora prin crearea de evenimente tematice, toate 

(Program judeţean implementat organizaţiile de profil ca participe 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comunităţii)

32. Promovarea 
voluntariatului în 

rândul tinerilor din 
judeţ

32.1. 32.1.1. Promovare prin metode atractive 
Devino Voluntar!" 32.1.2. Campanii de conştientizare 

(Program judeţean implementat 32.1.3. Activităţi pentru tineri nevoluntari ţinute de ONG 
prin cooperarea strânsă între 32.1.4. Caravana voluntarului
sectorul public, cel privat, mediul 32.1.5. Testimoniale ale celebrităţilor pentru încurajarea
neguvernamental şi implicarea voluntariatului
comunităţii)

33. Schimbarea 
percepţiei cu privire la 

voluntariat

33.1. 33.1.1. Promovarea Galei Proiectelor de Tineret in judeţ şi 
Ce fac voluntarii?" încurajarea participării ONG-urilor 

(Program judeţean implementat 33.1.2. Analiza în rândul tinerilor - de ce ar face ei voluntariat 
prin cooperarea strânsă între 33.1.3. Facilitarea participării la activităţii de voluntariat a tinerilor 
sectorul public, cel privat, mediul ^in mediu rural 
neguvernamental şi implicarea 
comunităţii)

34. încurajarea 
recunoaşterii 

beneficiilor aportului 
voluntarului în 

comunitate

34.1. 34.1.1. Activităţi de voluntariat desfăsurate în comun de către 
„Ce aduce Voluntarul generaţii diferite

comunitătii7"  34.1.2. Tineri părinţi voluntari - model pentru copii
. . . 34.1.3. Modelul tânărului profesor voluntar (Program judeţean implementat

34.1.4. Imoactul financiar al voluntariatului a nivel rural şi urban
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-  PAR TIC IPAR E

prin cooperarea strânsă între 34.1.5. Concurs între comunităţi
sectorul public, cel privat, mediul 34.1.6. Voluntar cu 2 ore - after school în comunităţi
neguvernamental şi implicarea
comunităţii)

Proiecţia anului 2021
fKvickuvitu I pentru  .mul 2021. este ca tinerii să înţeleagă rolul primordial pe care aceştia îl au în dezvoltarea şi evoluţia 
comunităţii timişene, dialogul structurat dintre autorităţi şi aceştia să prezinte să capete formă şi eficienţă, precum şi ca 
mecanismele de co-management în luarea deciziilor cu privire la domeniile de interes ale tinerilor să devină instrumente 
prietenoase de construcţie a viitorului comun.
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Răspunsurile tinerilor, în urma analizei chestionarelor, relevă următoarele procente:
-I- Câtă încredere ai în consilierea şi sfaturile venite din partea organizaţiilor studenţeşti? 10,44% - Foarte multă încredere; 
16,76% - Multă încredere; 25,27% - încredere nici multă, nici puţină; 25,82% - încredere puţină; 12,36% - încredere foarte puţină; 
9,34% - NS/NR/Nu este cazul
4- Câtă încredere ai în consilierea organizaţiilor civice şi profesionale? 8.52% - Foarte multă încredere; 15.38% - Multă

încredere; 29.40% - încredere nici multă, nici puţină; 22.80% - încredere puţină; 12,09% - încredere foarte puţină; 11.81% - 
NS/NR/Nu este cazul
4- Câtă încredere ai în consilierea şi sfaturile venite din partea mass-media? 5,49% - Foarte multă încredere; 14,29% - Multă 

încredere; 25,00% - încredere nici multă, nici puţină; 25,82% - încredere puţină; 21,98% - încredere foarte puţină; 7,42% - NS/NR/Nu 
este cazul
4- Te rugăm să precizezi dacă în localitatea ta există următoarele categorii de organizaţii şi dacă ai participat în acest an la 
activităţi ale acestora, ori la alte forme de acţiune:

■S Sindicate: Cunosc astfel de organizaţii/acţiuni: 47,63% Da; 52,37% Nu 
S  Asociaţii de tineret internaţionale cu filială locală: 47, 73% - DA; 52,37% - NU
S  Asociaţii şi cluburi sportive: 59,45% - DA; 40,55% - NU
S  Fan-cluburi ale artiştilor, formaţiilor, echipelor: 49,27% - DA; 50,73% - NU 
S  Consiliul local al tinerilor: 49,53% - DA; 50,47% - NU 
S  Asociaţii civice în care sunt implicaţi tinerii: 49,09% - DA; 50,91% - NU;
■S Asociaţii profesionale în care sunt implicaţi tinerii: 46,42% - DA; 53,58% - NU;
S  Consilii ale elevilor (licee): 58,93% - DA; 41,07% - NU;
S  Organizaţii de mediu, ecologiste şi de turism: 50,39% - DA; 49,61% - NU 
S  Organizaţii de tineret ale partidelor: 47,28% - DA; 52,72% - NU;
S  Acţiuni de tip protest: 48,58% - DA; 51,42% - NU;
S  Acţiuni de tip flashmob: 44,87% - DA; 55,13% - NU;
■S Acţiuni de tip semnare a unei petiţii sau scrisori deschise: 48,84% - DA; 51,16% - NU;

4- Cât de des se întâmplă să participi la activităţi de timp liber unde:
■S Discuţi politică cu familia: 9,32% - foarte des (chiar şi zilnic); 16,05 % - des (chiar şi săptămânal); 21,48% - nici des, nici rar 

(uneori lunar); 26,92% - rar (de câteva ori pe an); 26,23% - foarte rar (sau niciodată).
■S Discuţi politică cu prietenii şi colegii: 7,42% - foarte des (chiar şi zilnic); 13,72% - des (chiar şi săptămânal); 30,11% - nici

des, nici rar (uneori lunar); 22,52% - rar (de câteva ori pe an); 26,23% - foarte rar (sau niciodată).
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S  Urmăreşti ştirile politice locale: 7,25% - foarte des (chiar şi zilnic); 14,67% - des (chiar şi săptămânal); 23,99% - nici des, nici 
rar (uneori lunar); 26,49% - rar (de câteva ori pe an); 27,61% - foarte rar (sau niciodată).

■S Urmăreşti ştirile politice din România: 8,37% - foarte des (chiar şi zilnic); 18,72% - des (chiar şi săptămânal); 21,83% - nici 
des, nici rar (uneori lunar); 21,66% - rar (de câteva ori pe an); 29,42% - foarte rar (sau niciodată)

■S Urmăreşti ştirile politice internaţionale: 7,16% - foarte des (chiar şi zilnic); 16,05% - des (chiar şi săptămânal); 22,78%-n ici 
des, nici rar (uneori lunar); 23,04% - rar (de câteva ori pe an); 30,97% - foarte rar (sau niciodată).

■S Participi la evenimente organizate de partide sau politicieni 4,40% - foarte des (chiar şi zilnic); 11,82% - des (chiar şi
săptămânal); 18,55 % - nici des, nici rar (uneori lunar); 17,26% - rar (de câteva ori pe an); 47,97% - foarte rar (sau
niciodată).

■S îţi asumi un rol militant pentru o idee politică sau partid: 5,61% - foarte des (chiar şi zilnic); 11,65% - des (chiar şi
săptămânal); 17,34% - nici des, nici rar (uneori lunar); 14,58% - rar (de câteva ori pe an); 50,82% - foarte rar (sau
niciodată).

4- Câtă încredere ai în următoarele instituţii?
■S Consiliul de conducere al liceului meu: 6,05% - Foarte multă încredere; 10,20% - Multă încredere; 28,69% - încredere nici 

multă, nici puţină; 23,85% - încredere puţină; 15,73% - încredere foarte puţină; 15,47% - NS/NR/Nu este cazul 
■S Inspectoratul Judeţean Şcolar: 3,63% - Foarte multă încredere; 9,94% - Multă încredere; 29,13% - încredere nici multă, nici 

puţină; 27,83%-încredere puţină; 15,30%-încredere foarte puţină; 14,17% - NS/NR/Nu este cazul
■S Decanatul facultăţii mele: 6,74% - Foarte multă încredere; 17,46% - Multă încredere; 24,55% - încredere nici multă, nici

puţină; 20,74%-încredere puţină; 14,61%-încredere foarte puţină; 15,90% - NS/NR/Nu este cazul
■S Rectoratul universităţii mele: 6,22% - Foarte multă încredere; 17,03% - Multă încredere; 26,36% - încredere nici multă, nici 

puţină; 18,41%-încredere puţină; 15,47%-încredere foarte puţină; 16,51% - NS/NR/Nu este cazul 
■S Liga /  organizaţia studenţilor din universitatea mea: 10,98% - Foarte multă încredere; 13,22% - Multă încredere; 26,36%- 

încredere nici multă, nici puţină; 19,62% - încredere puţină; 14,09% - încredere foarte puţină; 15,73% - NS/NR/Nu este 
cazul

■S Primăria /  Consiliul local: 5,88% - Foarte multă încredere; 13,31% - Multă încredere; 30,25% - încredere nici multă, nici
puţină; 23,16%-încredere puţină; 19,10%-încredere foarte puţină; 8,30% - NS/NR/Nu este cazul 

■S Consiliul Judeţean: 5,70% - Foarte multă încredere; 12,27% - Multă încredere; 29,73% - încredere nici multă, nici puţină;
22,04% - încredere puţină; 20,40% - încredere foarte puţină; 9,85% - NS/NR/Nu este cazul 

■S Parlamentul României: 4,24% - Foarte multă încredere; 5,10% - Multă încredere; 22,90% - încredere nici multă, nici puţină; 
25,32% - încredere puţină; 32,93% - încredere foarte puţină; 9,513,98% - NS/NR/Nu este cazul
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■S Guvernul României: 3,98% - Foarte multă încredere; 6,05% - Multă încredere; 22,04% - încredere nici multă, nici puţină;
27,83% - încredere puţină; 30,60% - încredere foarte puţină; 9,51% - NS/NR/Nu este cazul 

■S Preşedintele României: 4,41% - Foarte multă încredere; 7,35% - Multă încredere; 25,84% - încredere nici multă, nici puţină;
23,94% - încredere puţină; 29,21% - încredere foarte puţină; 9,25% - NS/NR/Nu este cazul 

■S Biserica: 6,48% - Foarte multă încredere; 11,06% - Multă încredere; 25,15% - încredere nici multă, nici puţină; 20,48%- 
încredere puţină; 28,09% - încredere foarte puţină; 8,73% - NS/NR/Nu este cazul 

S  Poliţia: 5,79% - Foarte multă încredere; 12,27% - Multă încredere; 28,00% - încredere nici multă, nici puţină; 22,30% - 
încredere puţină; 23,34% - încredere foarte puţină; 8,30% - NS/NR/Nu este cazul 

■S Justiţia: 6,40% - Foarte multă încredere; 13,83% - Multă încredere; 27,48% - încredere nici multă, nici puţină; 20,66%- 
încredere puţină; 23,42% - încredere foarte puţină; 8,21% - NS/NR/Nu este cazul 

■S Armata: 12,79% - Foarte multă încredere; 15,04% - Multă încredere; 26,36% - încredere nici multă, nici puţină; 16,16% - 
încredere puţină; 21,18% - încredere foarte puţină; 8,47% - NS/NR/Nu este cazul

-I- Cât de mult te afectează barierele birocratice din instituţiile publice din localitatea ta?: (Notarea de la 1 la 10, unde 1 = Nu mă 
afectează deloc, iar 10 = Mă afectează profund): 1= 5,03%; 2= 1,65%; 3= 4,43%; 4= 5,21%; 5= 11,55%; 6= 10,85%; 7= 13,02%; 8= 
15,71%; 9= 9,38%; 10= 17,88%; NS/NR= 5,30%.
A- Cât de mult te afectează serviciile publice de foarte slabă calitate (transport, infrastructură pentru biciclete, curăţenia, sistemul 
de taxe?: (Notarea de la 1 la 10, unde 1 = Nu mă afectează deloc, iar 10 = Mă afectează profund): 1= 3,43%; 2= 2,22%; 3= 2,50%; 4= 
5,84%; 5= 10,84%; 6= 11,03%; 7= 13,81%; 8= 15,1%; 9= 10,29%; 10= 20,11%; NS/NR= 4,82%.
-I- Cât de mult te afectează corupţia de la nivelul administraţiei locale?: (Notarea de la 1 la 10, unde 1 = Nu mă afectează deloc, iar 
10 = Mă afectează profund): 1= 3,43%; 2= 2,00%; 3= 4,19%; 4= 4,39%; 5= 11,25%; 6= 11,44%; 7= 12,87%; 8= 13,35%; 9= %; 10= %; 
NS/NR= %.

Analiza SWOT

Puncte le  ta ri pe care trebuie construite obiectivele strategiei, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, fac trimitere la:
ONG-uri care pun din ce in ce mai mult accentul pe acest domeniu; Numărul mare de tineri in judeţ; Implicarea unei bune părţi a 
comunităţii; Şansa să existe printre tinerii din comunitate alţi tineri care se implică în activităţi; Existenţa unei comunităţi de ONG-uri 
bine stratificate; Disponibilitate şi interes din partea tinerilor.
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P u n c t ' -Ic •. I; 1111 ■ ce trebuie eliminate, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, subliniază deficite semnificative de:
Dezinteresul autorităţilor locale de a implica tinerii în procesul decizional; Lipsa programelor sau orelor de educaţie civică; Lipsa 
suportului oferit tinerilor pentru a participa; Nu există mecanisme prietenoase cu tinerii (în instituţii publice); Informaţii ascunse pe 
site-uri; Incompetenţa funcţionarilor publici; Tinerii nu mai au încredere în cei aflaţi la conducere; Tineri neinformaţi privind 
drepturilor lor şşi aplicarea acestora în societate / dezinteresaţi; Tinerii nu cunosc conceptul de participare publică; Tinerii nu ştiu să 
ceară ceea ce îşi doresc, ce au nevoie; Lipsa proiectelor în comunităţi care să motiveze tinerii să se implice; Instituţiile publice sunt 
reticente la a implica tinerii în luarea deciziilor (neîncredere de ambele părţi); Tinerii nu sunt conştienţi de importanţa şi efectele 
implicării lor în comunitate; Tinerii sunt demotivaţi; Lipsa interesului tinerilor faţă de scena politică naţională şi internaţională; Lipsa 
educaţiei din familie; Stima de sine scăzută; Disiparea instituţională şi a mecanismelor societăţii civile (lipsa de competenţă); Nevoia 
constantă a unui îndrumător; Tinerii sunt lipsiţi de energie şi repere;

O p o rtu n ită ţile  identificate care trebuie exploatate, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, marchează: CCPT; FITT; 
Existenţa singurului centru european de tineret din ţară; Poziţia geografică; Linii de finanţare diverse; Existenţa consiliilor elevilor + a 
ligilor studenţeşti; Actori interesaţi de acest domeniu; Bază de date cu toţi actorii; Parteneriate DJST+GT+ONG; Mecanisme deja 
existente; înfiinţarea mai multor ONG-uri; Existenţa unei instituţii pentru tineri; Posibilitatea de a participa la proiecte internaţionale 
pe domeniul participării publice (schimb de know-how); Existenţa documentelor internaţionale pe participare publică; Conferinţe 
academice; Existenţa unor grupuri infórmale de dezbateri politice privind evenimente politice sociale.

A m e n in ţă r ile  care trebuie îndepărtate, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, sunt: Neimplicarea autorităţilor locale în 
viaţa tinerilor; Instinctul de turmă; Conduita ONG-urilor faţă de activităţile pe care le întreprind; Lipsa încrederii adulţilor în raport cu 
tinerii / percepţie greşită; Autorităţi aparent deschise; Mediul politic se schimbă foarte des; Programe de mass-media de slabă 
calitate/informează greşit/sunt părtinitoare politic; Mentalitatea familiei/a grupului de prieteni au o influenţă puternică asupra 
tinerilor; Manipularea tinerilor de organizaţii extremiste.

Obiective şi programe pentru perioada 2017-2021

35. Respectarea 35.1. 35.1.1. Constituirea CCPT pe lângă GT şi primăriile comunelor din judeţul
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cadrului legal (crearea 
unui cadru 

institutional).

36. încurajarea 
colaborării dintre 

autorităţile publice 
locale şi judeţene şi 

tineri.

37.îmbunătăţirea 
procesului de 
guvernare, 

reglementare, 
transparenţă şi 
accesibilitate.

„Transparenţa & Dialog" 
(Program judeţean implementat 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comunităţii)

36.1.
„Dialog structurat" 

(Program judeţean implementat 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comunităţii)

37.1.
„Educaţia participării" 

(Program judeţean implementat 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comuni

Timiş;
35.1.2. Desemnarea unei persoane responsabile de domeniul tineret în 
fiecare autoritate locală şi judeţeană.
35.1.3. Toate autorităţile şi instituţiile locale şi judeţene să aibă un site 
funcţional şi updatat.
35.1.4. Accesibilizarea site-urilor autorităţilor şi instituţiilor locale şi 
judeţene.
36.1.1. Crearea unui fond nerambursabil destinat activităţilor de tineret la 
nivelul Consiliului Judeţean Timiş şi al Primăriilor de comună din judeţul 
Timiş
36.1.2. Crearea de mecanisme de dialog structurat ca metodă de 
participare a tinerilor la luarea deciziilor la niveljudeţean^i la nivel local.
36.1.3. Programe de informare asupra dialogului structurat dintre tineri şi 
autorităţi publice locale şi judeţene.

37.1.1. Crearea unui modul de participare publică pentru elevii de liceu.
37.1.2. Promovarea proiectelor internaţionale pe tema participării publice 
pentru tineri.
37.1.3. încurajarea cooperării transfrontalière pe tema participării publice 
a tinerilor.
37.1.4. Organizarea de evenimente de simulare ale procesului de luare a 
deciziilor în autorităţile locale şi judeţene.
37.1.5. Ateliere pentru dezvoltarea competenţelor tinerilor de a dialoga cu 
autorităţile publice.
37.1.6. Existenţa unor centre de tineret/spaţii pentru tineri în fiecare 
cartier din Timişoara, în oraşele din urbanul mic şi în comunele din judeţul 
Timiş.
37.1.7. Pregătirea lucrătorilor de tineret pentru a putea susţine tinerii să 
participe la luarea deciziilor şi la transformarea comunităţii.
37.1.8. Crearea unui cadru/evenimente comune in care sa colaboreze 
tinerii cu APLJ
37.1.9. APLJ sa colaboreze cu CSE si CJE;
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38.încurajarea si 
oferirea de sprijin 

tinerilor din judeţul 
Timiş sa candideze la 
funcţii publice in anul 

2020.

38.1.
„Tinerii reprezentanţi" 

(Program judeţean implementat 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea

37.1.10. Program de internship @ CJT & APL (vezi exemplu 
lnternship@Gov)
37.1.11. Evenimente nonformale in scoli şi licee pentru promovarea 
participării
37.1.12. Concursuri de proiecte pentru tineri care sa rezolve probleme din 
comunitate
37.1.13. Finanţarea grupurilor infórmale de tineri, grupurile de iniţiativă 
Sa invatam ONG-urile sa identifice nevoile tinerilor si sa le rezolve
37.1.14. Training pt formarea CCPT & CCPTJ ca sa poata sa acţioneze (sa 
devină activişti pt participarea tinerilor)
37.1.15. încurajarea si schimbul de buna practica din Europa si alte judeţe 
ale României.
37.1.16. Sondaje frecvente in rândul tinerilor vizavi de nevoile lor
37.1.17. Campanii creative de promovare a exercitării dreptului la vot.
37.1.18. Program de educaţie pentru participare publica in cadrul Scolii 
Altfel
37.1.19. Program deformare pentru CSE pe participare
37.1.20. Campania de promovare a participării
37.1.21. Competitie intre cartiere, sate pe proiecte făcute deţineri
37.1.22. Evenimente o data la 3 luni de implicare in comunitate in tot 
judeţul -  gen zile de acţiune comune
37.1.23. Schimb de oferte -  ceva pt implicare
37.1.24. Training-uri despre modul de a lua decizii si funcţionarea 
institutiilor statului sau campanii de promovare
37.1.25. Program de educaţie pentru informare (combatere fake news)
38.1.1. Campanii extinse şi de lungă durată, focalizate pe public ţintă
-  TINERII, promovare a drepturilor de a alege şi de a fi ales în funcţii 
publice, mai ales în contextul seturilor de alegeri din 2019 şi 2020.
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C U LTU R A

D ezideratu l pentru  .inul ZLIZ I. este ca şi 
tinerii din mediul rural şi urban mic ale 
judeţului Timiş să fie consumatori şi creatori 
de acte culturale, nu dor cei din municipiul 
Timişoara. Iar autorităţile publice să 
repoziţioneze cultura în categori 
necesităţilor şi nu a luxului, în ierarhia 
nevoilor, mai ales când beneficiarii sunt 
tinerii. De asemenea, contextul favorabil al 
deţinerii de către municipiul Timişoara al 
titlului de Capitală Europeană a Culturii în 
anul 2021, să-şi extindă efectele asupra 
întregului judeţ.

R ăspunsurile  t in e rilo r , în urma analizei 
chestionarelor, relevă următoarele procente: 
4- Te rugăm să precizezi dacă, în 

localitatea ta, există fan-cluburi ale artiştilor, formaţiilor, echipelor şi dacă ai participat în acest an la activităţi ale acestora ori la alte 
forme de acţiune: 49,27% - Da; 50,73% - NU;
-I- Cât de des mergi/ participi la spectacole de teatru? 6,12% - Foarte des (chiar şi zilnic); 14,41% - des (săptămânal); 30,20% - 
nici des, nici rar (uneori, lunar); 31,84% - rar (de câteva ori pe an); 17,43% - foarte rar (sau niciodată).
4- Cât de des mergi /  participi la filme în săli de cinema /  festivaluri? 7,85% - Foarte des (chiar şi zilnic); 24,85% - des
(săptămânal); 40,55% - nici des, nici rar (uneori, lunar); 19,84% - rar (de câteva ori pe an); 6,91% - foarte rar (sau niciodată).
4- Cât de des mergi /  participi la concerte sau festivaluri muzicale? 7,42% - Foarte des (chiar şi zilnic); 20,97% - des
(săptămânal); 34,24% - nici des, nici rar (uneori, lunar); 26,40% - rar (de câteva ori pe an); 10,96% - foarte rar (sau niciodată).
4- Cât de des mergi /  participi la săli de lectură, biblioteci? 8,11% - Foarte des (chiar şi zilnic); 19,84% - des (săptămânal);
29,68% - nici des, nici rar (uneori, lunar); 23,38% - rar (de câteva ori pe an); 18,98% - foarte rar (sau niciodată).

Analiza SWOT
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Puncte le  ta ri pe care trebuie construite obiectivele strategiei, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, fac trimitere la:
Evenimente de tradiţie; Mediul business deschis faţă de manifestaţii culturale; Conceptul Music Travel Festival; Artişti locali ce pot 
susţine fenomenul; Capitală Culturală Europeană 2021; Organizaţii care îşi asumă partea culturală; Linii de finanţare pe domeniu; 
Existenţa teatrelor, galeriilor de artă, muzeelor, etc.; Interesul autorităţilor în domeniul culturii (mai ales datorită capitalei culturale); 
Există festivaluri ce atrag voluntari care să se implice activ (ex: Plai, Revolution); Evenimente organizate de studenţi/tineri; 
Poziţionarea geografică; Deschidere la colaborare cu alte ONG/entităţi care realizează evenimente în alte oraşe; Deschiderea 
autorităţilor/instituţiilor publice faţă de iniţiativele culturale (se obţine relativ repede şi uşor aprobări etc.,); Existenţa Bienalei de 
Artă (la care participă şi studenţi); Existenţa liceelor vocaţionale şi a facultăţilor de arte şi faptul că sunt deschise la colaborare; 
Colaborare bună între ONG-uri şi instituţii pe domeniul cultural; Evenimente culturale realizate de voluntari (tineri); Implicarea 
evenimentelor culturale/artistice în alte tipuri de evenimente; Existenţa unor evenimente culturale de substanţă în Timişoara; Este 
apreciat voluntariatul în domeniu; Instituţiile de educaţie sunt apreciate ca fiind cele mai de încredere; Aria de acoperire a mai 
multor domenii -  culturale; Perioada de când se desfăşoară (vechimea unor proiecte de tradiţie); Atragerea ca parteneri a unor 
companii sau instituţii publice importante.
Pun. i i'l<1 slabe ce trebuie eliminate, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, subliniază deficite semnificative de: Tinerii 
nu sunt încurajaţi să facă ce îşi doresc (familie, prieteni, profesori); Foarte puţine festivaluri culturale sau artistice pentru tineri; Nu 
există cercuri/ateliere artistice sau sunt puţine şi nepromovate; Birocraţia instituţiilor şi atitudinea lor faţă de tineri; Tinerii nu au un 
cadru de exprimare artistică; Muzeele şi instituţiile de artă nu încearcă să atragă tineri; Galeriile de artă nu sunt promovate în rândul 
tinerilor; Nu toate evenimentele artistice sunt la îndemâna tinerilor (costisitoare sau îndepărtate); Slabă pregătire a 
implementatorilor; Lipsa evenimentelor la nivelul comunităţilor mici; Public „neinstruit"; Nu sunt transparente agendele culturale; 
Inegalitatea de şanse în ceea ce priveşte participarea; Lipsa „culturii" participării la evenimente culturale; Lipsa spaţiilor adecvate 
manifestaţiilor / pregătirilor expunerii (repetiţii); Superficialitatea unor evenimente declarate culturale; Dorinţa de a avea un număr 
mare de proiecte culturale fără a şti exact ce scop au; Folosirea voluntarilor în evenimente menite să obţină profit; Deşi Timişoara 
este un important centru cultural, nu putem spune acelaşi lucru şi la nivelul judeţului; Desfăşurarea a prea multe evenimente într-un 
timp scurt; Tinerii nu sunt informaţi cu privire la actualele şi următoarele evenimente; Lipsa transparenţei din administraţia publică şi 
dezinteresul acesteia; Promovarea şi lipsa unui centralizator al evenimentelor sau cercurilor culturale; Insuficienţa cunoştinţelor 
pentru a aplica pe linii de finanţare; Lipsa sau accesul dificil la spaţiile de lucru (sedii); Discrepanţă între mediul urban şi rural) nu se 
pune la fel de mult accentuai pe artă şi cultură); Consumul de cultură la un nivel nu foarte înalt în rândul timişorenilor (aceleaşi 
grupuri participă); Tinerii artişti locali sau studenţi sunt superficial încurajaţi să se afirme; Tinerii nu se află uneori în grupul ţintă al 
organizatorilor de evenimente culturale; Multe dintre evenimentele culturale din Timişoara nu implică tinerii; Existenţa 
evenimentelor culturale nedocumentate (făcute după ureche); Confuzia dintre folclor şi cultură; Evaluarea necorespunzătoare a 
proiectelor depuse spre finanţare; Nedeschidere din partea autorităţilor înspre cultura urbana.
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O p o rtu n ită ţile  identificate care trebuie exploatate, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, marchează: Multe linii de 
finanţare; Lipsa unor programe reale de susţinere a formării/descoperirii abilităţilor; Timişoara 2021; Zona geografică; Consiliu 
Consultativ a Actorilor Culturali din Timişoara -  Primăria Timişoara; Strategia Culturală a Judeţului Timiş; Multe ONG-uri care 
activează în domeniul cultural; Evenimente stradale; Zilele comunei; Mass-media; Existenţa de spaţii neexploatate; Spaţiul urban 
permite manifestări culturale; Noaptea muzeelor; Zone pietonale; Muzeul Satului; Parcul Rozelor; Concursuri sau olimpiade de artă, 
evenimente de recunoaştere a meritelor; Cultura ca instrument pentru a rezolva problem mai profunde ale societăţii; înaltul 
patronaj al Administraţiei Prezidenţiale; Cartarea actorilor culturali; Reduceri la instituţii culturale; Crearea unor noi parteneriate; 
Crearea de noi proiecte inovatoare; Promovarea mai eficientă a proiectelor existente; Posibilitatea tinerilor de a se afirma; 
Posibilitatea tinerilor de a intra în contact cu persoane cu experienţă şi cunoştinţe; Existenţa evenimentelor culturale ce au 
gratuitate pentru publicul larg; Ambulanţa Culturală şi extinderea acestui concept.
A m e n in ţă r ile  care trebuie îndepărtate, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, sunt: Superficialitatea evaluărilor liniilor 
de finanţare / lipsa pregătirii; Mass-media; Lipsa voinţei / abilităţii de promovare a evenimentelor organizate de autorităţi sau 
instituţii (tinerii află greu de ele); Necooperarea dintre ONG şi instituţii (neîncrederea); Scăderea bugetului destinat activităţilor 
culturale; Promovarea festivalurilor lipsite de substanţă; Neexploatarea spaţiilor (infrastructură) pentru evenimente culturale 
(desfiinţarea celor existente); Discriminare culturală; Lipsa modelelor culturale pentru tineri sau a liderilor din domeniul culturii; 
Mentalităţile defectuoase ale unor oameni asupra domeniului cultural; Birocraţia; Monotonie (promovarea aceloraşi evenimente); 
Lipsa interesului oamenilor; Apariţia mai multor evenimente în aceeaşi perioadă; Pierderea interesului voluntarilor de a se implica; 
Vreme proasta (în cazul evenimentelor outdoor); încrederea scăzută în ceea ce priveşte transmiţătorul informaţiei; Neparticiparea 
tinerilor la proiecte organizate "pentru ei"; Finanţări limitate sau prea birocratice; Lipsa de interes; în TM2021 să nu fie implicaţi 
activ şi constant tinerii.

Obiective şi programe pentru perioada 2017-2021
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40. încurajarea şi 
crearea de evenimente 
culturale pentru tinerii 

din mediul rural şi 
urban mic.

prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comuni

41. Creştere calităţii 
evenimentelor 

culturale în Timişoara şi 
Timiş.

40.1.
„Cultura pentru Toţi" 

(Program judeţean implementat 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comunităţii)

41.1.
„Cultură pe bune" 

(Program judeţean implementat 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comun

Timişoara şi Timiş, ca spaţii pentru desfăşurarea de activităţi culturale şi de 
tineret
39.1.4. Revitalizarea spaţiilor deschise în favoarea activităţiilor culturale şi 
de tineret
39.1.5. Renovarea şi punerea în funcţiune a Căminelor Culturale
39.1.6. Revitalizarea spaţiilor destinate tinerilor, în mod creativ
40.1.1. Infinţarea fondului de tineret şi cultură a consiliilor locale
40.1.2. Sprinjin pentru obţinerea de finanţare a organizaţiilor din mediul 
rural
40.1.3. Organizarea de evenimente culturale în mediul rural 

tinerelor40.1.4. Identificarea 
competiţii/activităţi

talente din judeţul Timiş prin

40.1.5. Organizarea de activităţi culturale şi de tineret la Căminele 
culturale
40.1.6. Susţinerea şijpromovarea tinerelor talente din comunitate
41.1.1. Extinderea intervalului orar pentru evenimentele culturale din 
spaţiul outdoor
41.1.2. Centralizarea tuturor evenimentelor culturale din judeţ 
(site/aplicaţie)
41.1.3. Realizarea de evenimente culturale pe teme modern / 
contemporane, mai ales în mediul rural
41.1.4. Realizarea de ateliere artistice şi culturale care să contribuie la 
educaţia artistică
41.1.5. Evenimente nonconformiste (concept şi spaţiu)
41.1.6. Extinderea evenimentelor culturale în cartierele din Timişoara
41.1.7. Educaţie culturală prin dezbatere şi implicarea publicului
41.1.8. Parteneriate cu oraşe înfrăţite sau alte oraşe/state pe domeniul 
cultural (schimb de bune practice)
41.1.9. Informarea publicului şi promovarea consumului de cultură 
(campanie informare)
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Proiecţia anului 2021

Dl'Z ide râtul |)«*nti ' i .inul 202 I. este ca şi 
tinerii din judeţul Timiş să descopere
activităţi comune de recreere, atât în 
interior, cât mai ales în aer liber, în spaţii 
special amenajate pentru stimularea
creativităţii şi bunei dispoziţii a acestora.

R ăspunsurile  t in e rilo r , în urma analizei 
chestionarelor, relevă următoarele procente: 
4- Cât de des mergi /  participi la ieşiri cu 
prietenii sau familia în afara localităţii, în 
weekend? 18% - Foarte des (chiar şi zilnic); 
30% - des (săptămânal); 22% - nici des, nici

4- Cât de des m ergi/ participi la clubbing, discotecă? 6,82% - Foarte des (chiar şi zilnic); 19,50% - des (săptămânal); 35,89% -
nici des, nici rar (uneori, lunar); 21,14% - rar (de câteva ori pe an); 16,65% - foarte rar (sau niciodată).
4- Cât de des mergi / participi la ieşiri cu prietenii în baruri sau restaurante? 14,24% - Foarte des (chiar şi zilnic); 27,96% - des
(săptămânal); 28,90% - nici des, nici rar (uneori, lunar); 19,67% - rar (de câteva ori pe an); 9,23% - foarte rar (sau niciodată).
4- Cât de des mergi /  participi la săli de jocuri de noroc sau jocuri de noroc organizate la cineva acasă? 6,04% - Foarte des (chiar
şi zilnic); 12,68% - des (săptămânal); 22,52% - nici des, nici rar (uneori, lunar); 21,31% - rar (de câteva ori pe an); 37,45% - foarte rar 
(sau niciodată).
4- Cât de des mergi/ participi la activităţi sportive? 10,96% - Foarte des (chiar şi zilnic); 20,28% - des (săptămânal); 28,13% - nici
des, nici rar (uneori, lunar); 17,00% - rar (de câteva ori pe an); 23,64% - foarte rar (sau niciodată).
4- Cât de des mergi/ participi la SPA-uri? 3,37% - Foarte des (chiar şi zilnic); 10,44% - des (săptămânal); 27,35% - nici des, nici
rar (uneori, lunar); 24,33% - rar (de câteva ori pe an); 34,51% - foarte rar (sau niciodată).
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4- Cât de des mergi/ participi la cercuri tematice sau cluburi ştiinţifice ori de hobby? 4,75% - Foarte des (chiar şi zilnic); 17,08% -
des (săptămânal); 24,16% - nici des, nici rar (uneori, lunar); 23,90% - rar (de câteva ori pe an); 30,11% - foarte rar (sau niciodată).
4- Cât de des mergi /  participi la jocuri pe calculator în reţea sau competiţii de jocuri? 8,20% - Foarte des (chiar şi zilnic); 18,64%
- des (săptămânal); 19,84% - nici des, nici rar (uneori, lunar); 19,24% - rar (de câteva ori pe an); 34,08% - foarte rar (sau niciodată).

Analiza SWOT

Punctele ta ri pe care trebuie construite obiectivele strategiei, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, fac trimitere la:
Programe derulate de ONG; Diversitatea activităţilor posibile; Oferta recreaţională a actorilor necorelată cu nevoile tinerilor; Tineri 
cu experienţă în arhitectură şi design urban; Diversitatea locurilor din oraş (cinema, cafenele etc.); Parcuri; Instituţii culturale cu 
gratuitate sau reducere pentru tineri; Cluburi sportive; Ai unde sa inveti lucruri noi de la oameni.
P u n  ii Ii 1 s liibe ce trebuie eliminate, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, subliniază deficite semnificative de: Slaba 
promovare a mai multor tipuri de sport; Lipsa de terenuri/săli de sport/ bazine de înot în cartiere sau la sate/commune/orase mici, 
pentru practicarea spotului de masa; Mulţi nu ştiu cum să îşi organizeze timpul; Pierederea timpului cu activităţi care nu sunt 
necesare, respectiv lipsa de echilibru in organizarea timpului liber; Interes scăzut; Sustenabilitatea programelor ONG-urilor; Lipsa de 
spaţii dedicate "clubbingului" pentru tinerii sub 15 ani (nu au spatii sigure de recreere si petrecere/dans); Oferta recreaţională a 
actorilor necorelată cu nevoile tinerilor; în timiş şi Timişoara sunt foarte puţine spaţii amenajate pentru recreere; Lipsa pistelor de 
bicicletă (conectete între ele); Se suprasolicitează zonele centrale; Nu există oportunităţi de recreere în cartiere şi sate/commune din 
Timiş; Nu există oportunităţi de recreere în instituţile de învăţământ; Nu se organizeaza activităţi sportive pentru tineri outdoor cu 
participare gratuită; Parcuri neamenajate sau ne întreţinute; Nu se organizează activităţi în spaţiile verzi; Nu se promovează turismul 
în judeţ; Sub-finanţarea domeniului de sport; Cinematografele din Timişoara şi din judeţ; Lipsa spaţiilor alternative de recreere şi 
petrecre a timpului liber gratuite.
O p o rtu n ită ţile  identificate care trebuie exploatate, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, marchează: Interesul 
crescut al tinerilor; Zone turistice în judeţ; Malurile Begăi; Voluntarii; Zona Timiş/Albina; Parcul dendrologic (km6); Parc acvatic; 
Atragerea fondurilor străine; Teatrul de vară; Cinema în aer liber în zona rurală; Youth hub; Spaţii neexploatate; Amenajare piste 
biciclete; Amenajare skate park; Insula de pe Bega de la Sân Mihai; Terenuri de sport/divertisment; Reamenajare locuri din judeţ (ex. 
Buziaş, Sat Chinez).
A m en in ţă rile ' care trebuie îndepărtate, pentru îndeplinirea misiunii şi atingerea viziunii, sunt: Lipsa de sprijin a tinerilor; Efectul 
de turmă; Implicarea limitată a autorităţiilor; Cadrul greoi pentru finanţare; Numărul mare de evenimente care expun tinerii la 
consumul de droguri; Programa şcolară foarte încărcată (limitarea timpului); Jocurile pe calculator; Nu se investeşte în infrastructură
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(rămân zone deyafectate); Să nu se aloce buget pentru yone de recreere; Autorităţiile nu se consultă cu tinerii în exploatarea 
spaţiilor; Internetul; Procrastinarea în rândul tinerilor; Degradarea locurilor deja existente; Cluburile sportive contra cost şi numai 
pentru performanţă; Autorităţiile nu au iniţiativa de a creea spaţii şi oportunităţi de recreere; Toate activităţiile numai în centru 
oraşului.

Obiective şi programe pentru perioada 2017-2021

42. Amenajarea şi 
reamenajarea 

locurilor de 
recreere

42.1. 42.1.1. Reamenajarea căminelor culturale si deschiderea lor pentru acţiuni

„Recreerea are locul e i" ,e;-,ef  ve de tine,et, 42.1.2. Amenajarea, securizarea si intretinerea parcurilor din sate si 
(Program judeţean implementat ' ** ' ' comune
prin cooperarea strânsă între ^213 Va|orificarea spatiNor turistice din judet _ amenajare si 
sectorul public, cel privat, mediul promovare (ex. Buzias -  parc si strand, Bazos, etc.) 
neguvernamental şi implicarea 42.1 .4. Posibilitatea desfasurarii de activitati recreative in scoli 
comunităţii) 42.1.5. Realizarea unei analize de nevoi in ceea ce priveşte recreerea in

mediul rural
43. Implicarea 

comunităţii în alegerea
4 3 . I .  43.1.1. încurajarea colaborarii in vederea obţinerii surselor de finanţare 

a/p recreăm  îm nrpună "  externe
şi amenajarea spaţiilor 

de recreere

if/VC 1 cLi CUflI ill/wl CUl/u . 1 .. . . 1 . . 1 ., 43.1.2. Consultare publica in ceea ce priveşte destinatia spatiilor detinute 
(Program judeţean implementat , . ., . . f .. ■ „ „ „ de autoritati (ex. cinematografe)
prin cooperarea strânsă între 4 3 13  Centralizarea saptamanilor de desfasurare a Şcoala Altfel in licee si 
sectorul public, cel privat, mediul realizarea de activitati recreative pentru tineri in aceste saptamani 
neguvernamental şi implicarea 4 3 .1.4 . Realizarea unui ghid si oferirea de consultanta ONG care doresc sa 
comunităţii) depună proiecte de tineret

43.1.5. Creşterea interesului si colaborarii intre tineri si autoritati
43.1.6. Realizarea de parteneriate public-private in vederea reamenajarii si 
administrării spatiilor pentru recreere
43.1.7. Crearea de spatii alternative pentru recreere (ex. Skate-park, parc 
pentru sporturi extreme, street workout, parkour, freerunning, patinoar,
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44. Promovarea 
activitătilor recreative

44.1.
„Cum ne recream" 

(Program judeţean implementat 
prin cooperarea strânsă între 
sectorul public, cel privat, mediul 
neguvernamental şi implicarea 
comun

zone pentru auto/moto, dotarea parcurilor cu tehnologie wi-fi)
43.1.8. Reconditionarea malului Begai si oferirea de facilitati in zona
43.1.9. Amenajarea zonelor pentru activitati sportive in parcuri (ex. mese 
de ping-pong)
43.1.10. Conectarea pistelor de biciclete si extinderea lor inclusiv in judeţ
43.1.11. Asigurarea protectiei si siguranţei biciclistilor -  refacerea pistelor 
distruse, foarte mici sau obstructionate, utilizarea de materiale sigure
43.1.12. Amenajarea si intretinerea parcurilor, locurilor de joaca si spatiilor 
verzi -  posibil cu ajutorul tinerilor artişti, arhitecti, etc.
43.1.13. Permiterea utilizării spaţiului verde din parcuri pentru picnic
43.1.14. Reabilitarea si reamenajarea clădirilor publice vechi pentru a putea 
fi folosite in beneficiul tinerilor
43.1.15. Amenajarea de spatii neconventionale si prietenoase de recreere 
in licee
43.1.16. Crearea de spatii sigure de recreere pentru tineri minori, unde sa 
poata dansa si socializa fara a se expune alcoolului, drogurilor, etc.
43.1.17. Facilitarea existentei spatiilor pentru activitati educative si board
games dar gratis -  pot fi amenajate si intretinute de tineri
44.1.1. Competiţii outdoor pentru jocuri video
44.1.2. Competitii si evenimente sportive pentru sporturi de masa
44.1.3. Sprijinirea acţiunilor in zone rurale -  ex. caravan filmelor
44.1.4. încurajarea evenimentelor recreative pentru tineri -  seri de film, 
animaţie, etc.
44.1.5. Promovarea oportunitatilor publice/gratuite de recreere (ex. bazin 
de inot din Dacia, cluburi sportive deschise)
44.1.6. Stimularea descoperirii Timişoarei prin evenimente tip vanatoare de 
comori si plasarea de placate in mai multe limbi in dreptul monumentelor
44.1.7. Realizarea de activitati recreative caritabile care faciliteaza si 
dialogul intergenerational prin participarea larga, unind comunitatea 
pentru o cauza
44.1.8. Promovarea activitatilor recreative nu doar online(nu toti tinerii au 
acces) ci si fizic
Jocuri pe calculator care sa implice task-uri in lumea reala
44.1.9. Punerea la dispoziţie a bicicletelor pentru turişti
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44.1.10. Reglementarea si informarea cu privire la mersul pe bicicleta in 
centrul oraşului
46.1.4. Educarea atat a biciclistilor cat si a pietonilor si şoferilor in spiritul 
tolerantei
47.1.5. Facilitarea accesului la tehnologie si invatarea utilizării, inclusiv prin 
jocuri, a tehnologiei
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
- PREŞEDINTE-

Nr. 21895/13.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea Strategiei de tineret a judeţului Timiş pentru perioada 2017

2021 ’ ’

în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale, 
republicată, actualizată, art. 91 alin. 3, lit. d, Consiliul judeţean adoptă strategii, 
prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a judeţului şi art. 
91 alin. 5 lit. a pct. 5, Consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în 
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean 
privind tineretul

Viziunea care a stat la baza Strategiei de tineret a judeţului Timiş pentru 
perioada 2017-2021 este susţinerea dezvoltării unei generaţii tinere aducată, informată, 
activă, sănătoasă,interesată de actul de cultură, cu spirit civic de iniţiativă şi preocupată 
de mediul înconjurător.

Misiunea strategiei este de a crea programe perene, care să asigure eficienţă şi 
sustenabilitate dezvoltării sistemului de tineret din mediul rural, astfel încât, la finalul 
perioadei de implementare a acestei strategii, să atingă media nivelului de dezvoltare a 
tinerilor din mediul urban.

Obiectivele strategiei sunt următoarele:
- optimizarea programelor şi activităţilor, serviciilor existente, prin elemente 

inovative asigurate de colaborarea dintre sectoarele public, privat şi 
neguvernamental;

- crearea mediului favorabil dezvoltării tânărului: infrastructură, activităţi şi 
resursele umane implicate în susţinerea acestora;

- asigurarea tânărului acces la informaţie bine documentată şi cât mai variată, 
cu scopul susţinerii procesului său decizional.

Fac precizarea că, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, am 
considerat prioritar sprijinul pentru tinerii din judeţ, drept urmare, alocările de fonduri 
pentru acţiunile asociaţiilor de tineret au fost în cuantum de 105 mii lei în anul 2016 şi 
95 mii lei în anul 2017, în cadrul capitolului T  IV al Agendei culturale.

Ţinând cont de prevederile legale, în conformitate cu aria de competenţă a 
administraţiei publice locale în promovarea şi dezvoltarea educaţiei, prin mijloacele 
specifice, pentru o implicare activă a factorilor decizionali, propun aprobarea Strategiei 
de tineret a judeţului Timiş pentru perioada 2017-2020.

PREŞEDINTE 
Călin-lonel DOBRA



CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ 
Direcţia Administraţie Publică Locală 

Serviciul Monitorizare şi Transparenţă 
Decizională

Nr. 21896/13.11.2017

APROB 
prezentarea în 

comisiile de specialitate 
PREŞEDINTE 

Călin-lonel DOBRA

RAPORT
privind aprobarea Strategiei de tineret a judeţului Timiş pentru perioada 2017-2021

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Timiş cu nr. 21569/07.11.2017, Fundaţia 
Judeţeană pentru Tineret Timiş ne-a remis intenţia de aprobare a Strategiei de Tineret a Judeţului 
Timiş, elaborată în cadrul proiectului „împreună pentru tineri”, finanţat prin programul 
Erasmus+, Acţiunea Cheie 3 -  Dialog Structurat.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, 
actualizată, art. 91 alin. 3, lit. d, Consiliul judeţean adoptă strategii, prognoze si programe de 
dezvoltare economico-socială si de mediu a judeţului;

Mai mult, conform Legii nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu 
completările şi modificările ulterioare, art. 91 alin. 5 lit. a pct. 5, Consiliul judeţean asigură, potrivit 
competentelor sale si în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes judeţean privind tineretul, cât si în conformitate cu prevederile art. 3 şi art. 4 ale Legii tinerilor 
nr. 350/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile legale, luând în adresa Fundaţiei Judeţeană pentru Tineret Timiş 
şi în baza Expunerii de motive înregistrată cu nr. 21895 a d-lui Călin-lonel Dobra, Preşedinte al 
Consiliului Judeţean Timiş, adoptarea şi aprobarea acestei strategii se aliniază obiectivelor 
urmărite, pe plan social, cultural şi educaţional, de către administraţia publică a Judeţului Timiş.

Proiectul „împreună pentru tineri” a plecat de la nevoia de politici de tineret corect 
fundamentate, corelate cu nevoile tinerilor şi de la discrepanţele majore de participare si oportunităţi 
disponibile tinerilor din tot judeţul Timiş, din mediul urban şi rural, aliniate cu documentele strategice 
de politică publică adoptate la nivel internaţional, european şi naţional.

Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş (FITT) şi-a propus ca, prin intermediul acestei 
iniţiative, să realizeze strategia judeţeană de tineret şi să crească capacitatea tinerilor de a intra în 
dialog cu autorităţile publice. Strategia oferă direcţia de dezvoltare a tinerilor din tot judeţul Timiş şi 
conţine obiective strategice şi măsuri de implementat, până în anul 2021, pentru îmbunătăţirea vieţii 
tinerilor.

în realizarea strategiei judeţene de tineret s-a parcurs o serie de paşi. în primă fază a 
proiectului au fost realizate 6 focus grupuri cu diferite categorii de tineri: elevi, studenţi, tineri cu un 
loc de muncă, tineri şomeri, tineri între 28 şi 35 de ani şi tineri din zona urbană mică. Cei 40 de 
tineri participanţi la focus grupuri au prezentat şi analizat problemele principale cu care se 
confruntă, de cât timp resimt aceste probleme şi dacă consideră că vocea tinerilor la nivelul 
judeţului Timiş e auzită. Rezultatele focus grupurilor au fost folosite la construcţia unui chestionar de 
analiză a nevoilor tinerilor. Chestionarul a fost aplicat unui număr de 1200 de tineri între 14 şi 35 de 
ani în: Timişoara, Sânnicolau Mare, Deta, Lugoj, Giroc, Dumbrăviţa, Biled, Becicherechul Mic,



Moraviţa, Gătaia, Cebza, Remetea Mare, Sandra. Pentru aplicarea chestionarului a fost realizată o 
aplicaţie, iar cu ajutorul tabletelor, 20 de voluntari studenţi au putut aborda tinerii direct.

„împreună pentru tineri” a presupus şi trei activităţi de formare a 60 de tineri privind dialogul 
structurat şi metode de participare publică. FITT a considerat necesar nu doar ca strategia de 
tineret să existe, ci să avem şi tineri care participă în luarea deciziilor care îi privesc şi care au 
iniţiative în comunităţile rurale şi urbane.

în cadrul proiectului a fost organizată şi o conferinţă naţională a dialogului structurat la care 
au luat parte 100 de tineri din toată ţara. Aceştia au dialogat cu reprezentanţi ai Ministerului 
Tineretului şi Sportului, Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Timiş, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean, Consiliului Tineretului din România şi a Centrului pentru Politici Publice din cadrul 
Universităţii de Vest din Timişoara pe tema situaţiei din ţară a dialogului dintre tineri şi autorităţi. în 
cadrul conferinţei, tinerii au luat parte şi la ateliere, în cadrul cărora au putut analiza ce este dialogul 
structurat, modul în care se realizează acesta în comunitatea lor şi la nivel european, cum pot iniţia 
dialog cu autorităţile locale sau judeţene şi cum se realizează o strategie de tineret. De asemenea, 
cu ocazia conferinţei, cei 100 de tineri au fost consultaţi cu privire la propuneri de acţiuni potrivite 
pentru implementarea recomandărilor europene din domeniul tineretului din ciclu V  al dialogului 
structurat la nivel european. Aceste propuneri ale tinerilor au fost transmise Grupului Naţional de 
Lucru pe Dialog Structurat şi delegaţiei României la Conferinţa Europeană de Tineret din Malta, 
pentru a susţine poziţia tinerilor români şi pentru a introduce, în declaraţia conferinţei, propunerile 
acestora.

în cadrul proiectului, timp de o săptămână, am adus împreună, în cadrul întâlnirilor de 
consultare, organizaţii nonguvernamentale de tineret, grupuri infórmale, tineri neafiliaţi, experţi în 
domeniul tineretului şi reprezentanţi ai autorităţilor publice pentru a analiza rezultatele chestionarului 
(prelucrate şi analizate de către specialiştii Universităţii de Vest din Timişoara), pentru a realiza 
analizele SW OT (puncte tari / Strengths, puncte slabe / Weaknesses, oportunităţi / Opportunities şi 
ameninţări / Threats) pentru fiecare domeniu de intervenţie, dar şi pentru a trasa obiectivele, 
măsurile de acţiune şi pentru a indica responsabilii de implementarea acestora, toate acestea, cu 
scopul de a colabora pentru o viaţă mai bună a tinerilor din judeţul Timiş.

Viziunea care a stat la baza Strategiei de tineret a judeţului Timiş pentru perioada 2017
2021 este susţinerea dezvoltării unei generaţii tinere aducată, informată, activă, sănătoasă, 
interesată de actul de cultură, cu spirit civic de iniţiativă şi preocupată de mediul înconjurător.

Misiunea strategiei este de a crea programe perene, care să asigure eficienţă şi 
sustenabilitate dezvoltării sistemului de tineret din mediul rural, astfel încât, la finalul perioadei de 
implementare a acestei strategii, să atingă media nivelului de dezvoltare a tinerilor din mediul urban.

Obiectivele strategiei sunt următoarele:
- optimizarea programelor şi activităţilor, serviciilor existente, prin elemente inovative 

asigurate de colaborarea dintre sectoarele public, privat şi neguvernamental;
- crearea mediului favorabil dezvoltării tânărului: infrastructură, activităţi şi resursele umane 

implicate în susţinerea acestora;
- asigurarea tânărului accesul la informaţie bine documentată şi cât mai variată, cu scopul 

susţinerii procesului său decizional.

Consiliul Judeţean Timiş a susţinut mereu acţiunile promovate de asociaţiile de tineri din 
judeţul Timiş. Astfel, în anul 2016, pe Agenda principalelor manifestări culturale, artistice şi de 
tineret au fost finanţate o serie de asociaţii de tineret, precum: Asociaţia Tineri Activi în Comunitatea 
Timişeană, Asociaţia Tineri Implicaţi în Dezvoltare Timişoara, Organizaţia Studenţilor din 
Universitatea de Vest Timişoara, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş, Liga Sudenţilor din 
Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică Timişoara. Valoarea totală a finanţărilor este 105 
mii lei, acordaţi în cadrul capitolului T  IV al Agendei culturale. în anul 2017 au finanţate următoarele



asociaţii de tineret: Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest din Timişoara, Asociaţia 
Studenţilor în Ştiinţe Exacte din Universitatea Timişoara, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş, 
Liga Sudenţilor din Facultatea de Automatică şi Calculatoare Timişoara, Finanţarea pe anul 2017 
este în sumă de 95 mii lei, acordaţi în cadrul capitolului T  IV al Agendei culturale.

Având în vedere expunerea de motive mai sus menţionată a preşedintelui CJTimiş, domnul 
Călin-lonel Dobra, şi ţinând cont de prevederile art. 182 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, vă rugăm să analizaţi şi să avizaţi proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Doina-Adriana TĂR ÎLĂ

întocmit 
CONSILIER SUPERIOR,

Bogdan NĂDĂŞTEAN



RAPORTUL(AVIZUL) COMISIILOR DE SPECIALITATE LA  
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Strategiei de tineret a judeţului Timiş pentru perioada 2017-2021

a) aviz favorabil pentru proiectul de hotărâre;

b) amendamente la proiectul de hotărâre;

c) aviz nefavorabil pentru proiectul de hotărâre.

COMISIA ECONOMICĂ COMISIA DE URBANISM, AM EN AJAREA
TERITORIULUI, LUCRĂRI PUBLICE Şl 

PROTECŢIA MEDIULUI
PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,
Ritivoiu Mihai Cândea Dorin-losif

COMISIA PENTRU AGRICULTURA COMISIA PENTRU SANATATE Şl
Şl DEZVOLTARE RURALĂ PROTECŢIE SOCIALĂ

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,
Oprea Nicolae Poenaru Dan

COMISIA PENTRU CULTURA, COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE
ÎNVĂŢĂMÂNT, TINERET Şl SPORT PUBLICĂ LO CALĂ

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,
Jumanca Romaniţa Adina-Delia Coifan Viorel-Gheorghe

COMISIA PENTRU RELAŢII Şl COOPERARE INTERNĂ Şl EXTERNĂ
PREŞEDINTE,

Costa Cosmin-Lăscuţ
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4- Proiectul "împreună pentru tineri" a plecat de la nevoia de 
politici de tineret corect fundamentate, corelate cu nevoile tinerilor şi 
de la discrepanţele majore de participare si oportunităţi disponibile 
tinerilor din tot judeţul Timiş, din mediul urban şi rural, aliniate cu 
documentele strategice de politică publică adoptate la nivel 
internaţional, european şi anţional
4- Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş (FITT) şi-a propus ca,
prin intermediul acestei iniţiative, să realizeze strategia judeţeană de 
tineret şi să crească capacitatea tinerilor să intre în dialog cu autorităţile 
publice. Strategia oferă direcţia de dezvoltare a tinerilor din tot judeţul 
Timiş şi conţine obiective strategice şi măsuri de implementat, până în 
anul 2021, pentru îmbunătăţirea vieţii tinerilor.
4- în realizarea strategiei judeţene de tineret s-a parcurs o serie de 
paşi. în primă fază a proiectului au fost realizate 6 focus grupuri cu 
diferite categorii de tineri: elevi, studenţi, tineri cu un loc de muncă, 
tineri şomeri, tineri între 28 şi 35 de ani şi tineri din zona urbană mică. 
Cei 40 de tineri participanţi la focus grupuri au prezentat şi analizat 
problemele principale cu care se confruntă, de cât timp resimt aceste 
probleme şi dacă consideră că vocea tinerilor la nivelul judeţului Timiş e 
auzită. Rezultatele focus grupurilor au fost folosite la construcţia unui 
chestionar de analiză a nevoilor tinerilor. Chestionarul a fost aplicat 
unui număr de 1200 de tineri între 14 şi 35 de ani în: Timişoara, 
Sânnicolau Mare, Deta, Lugoj, Giroc, Dumbrăviţa, Biled, Becicherechul 
Mic, Moraviţa, Gătaia, Cebza, Remetea Mare, Şandra. Pentru aplicarea 
chestionarului a fost realizată o aplicaţie, iar cu ajutorul tabletelor, 20 
de voluntari studenţi au putut aborda tinerii direct.
4- „împreună pentru tineri" a presupus şi trei activităţi de formare 
a 60 de tineri privind dialogul structurat şi metode de participare 
publică. FITT a considerat necesar nu doar ca strategia de tineret să

existe, ci să avem şi tineri care participă în luarea deciziilor care îi privesc 
şi care au iniţiative în comunităţile rurale şi urbane.
4- în cadrul proiectului a fost organizată şi o conferinţă naţională a
dialogului structurat la care au luat parte 100 de tineri din toată ţara. 
Aceştia au dialogat cu reprezentanţi ai Ministerului Tineretului şi 
Sportului, Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Timiş, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean, Consiliului Tineretului din România şi a Centrului 
pentru Politici Publice din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara pe 
tema situaţiei din ţară a dialogului dintre tineri şi autorităţi. în cadrul 
conferinţei, tinerii au luat parte şi la ateliere, în cadrul cărora au putut 
analiza ce este dialogul structurat, modul în care se realizează acesta în 
comunitatea lor şi la nivel european, cum pot iniţia dialog cu autorităţile 
locale sau judeţene şi cum se realizează o strategie de tineret. De 
asemenea, cu ocazia conferinţei, cei 100 de tineri au fost consultaţi cu 
privire la propuneri de acţiuni potrivite pentru implementarea 
recomandărilor europene din domeniul tineretului din ciclu V al 
dialogului structurat la nivel european. Aceste propuneri ale tinerilor au 
fost transmise Grupului Naţional de Lucru pe Dialog Structurat şi 
delegaţiei României la Conferinţa Europeană de Tineret din Malta, 
pentru a susţine poziţia tinerilor români şi pentru a introduce, în 
declaraţia conferinţei, propunerile acestora.
4- în cadrul proiectului, timp de o săptămână, am adus împreună,
în cadrul întâlnirilor de consultare, organizaţii nonguvernamentale de 
tineret, grupuri infórmale, tineri neafiliaţi, experţi în domeniul 
tineretului şi reprezentanţi ai autorităţilor publice pentru a analiza 
rezultatele chestionarului (prelucrate şi analizate de către specialiştii 
Universităţii de Vest din Timişoara), pentru a realiza analizele SWOT 
(puncte tari / Strengths, puncte slabe / Weaknesses, oportunităţi / 
Opportunities şi ameninţări / Threats) pentru fiecare domeniu de 
intervenţie, dar şi pentru a trasa obiectivele, măsurile de acţiune şi 
pentru a indica responsabilii de implementarea acestora, după cum 
urmează a fi regăsiţi în documentul ce urmează; toate acestea, cu 
scopul de a colabora pentru o viaţă mai bună a tinerilor din judeţul 
Timiş.



PROFILUL TINERILOR RESPONDENT] , .
■4- In funcţie de gen, tinerii care au răspuns la chestionare sunt:

S  57,44% - femei;
S  42,56% - bărbaţi.

4- în funcţie de naţionalitate / etnie, tinerii sunt:
^  91,83% - români;
S  3,39% - maghiari;
S  1,48%-altele; 
v ' 1,39% - rromi;
S  1,30%-sârbi;
S  0,43% - germani; 
v ' 0,09% - bulgari;
S  0,09% - cehi/slovaci.

4- în funcţie de religie, re s p o n d e n ţii a p a rţin  u rm ă to a re lo r  co n fe s iu n i:

78,46% - ortodoxă;
5,97% - catolică;

■S 4,84% - neo-protestantă (penticostală, adventistă, baptistă);
■S 3,55% - protestantă (calvină, evanghelică, luterană, reformată);
S  2,42% - fără religie, atei;
S  2,16%-altele;
■S 1,56% - agnostică;
S  1,04% - greco-catolică.

4- în funcţie de ocupaţie, tinerii care au răspuns la chestionare, se împart, după cum 
urmează:

■S 46,71% - elev/student fără raport de muncă permanent;
■f 28,08% - angajat;
■S 12,74% - elev/student în raport de muncă part-time;
■S 4,42% - elev/student în raport de muncă full-time;

Naţionalitate 
/Etnie ■

Religie

■ Români 
Maghiari

■  Altele 
Rromi

■ Sârbi
■ Germani
■ Bulgari
■ Cehi/Slovaci

i Ortodoxă 

i Catolică 

Neo-protestantă 

Protestantă 

i Fără religie 

i Altele 

i Agnostică 

i Greco-catolică

Ocupaţie
■ Elev/student fără raport de 

muncă
■ Angajat

■ Elev/student în raport de 
muncă part-time

c Elev/student în raport de 
muncă full-time

■ Şomer

■ Altă situaţie

■ Patron

■ Practicant de profesie 
liberală
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S  3,47% - şomer;
■S 1,99% - altă situaţie (inclusiv agricultor fără contract de muncă);

1,65% - patron;
■S 0,95% - practicant de profesie liberală, PFA, ş.a.

4- Şcoala la care sunt înscrişi sau ultima şcoală absolvită de către 
respondenţi:

■S 39,67% studii universitare licenţiate;
S  29,82% liceu;
S  8,47% studii de maşter;
S  6,91% post-liceale;
S  4,32% V-VIII clase;
S  3,80% colegiul tehnic;
S  3,11% IX-X clase;
■S 1,64 % şcoala profesională;
S  1,21% şcoala doctorală;
S  0,86% fără şcoală;
S  0,17 % l-IV clase.

4- Numărul de copii din familiile t in e r i lo r  re s p o n d e n ţi:

S  44,45% - 2 copii;
S  34,66% -1  copil;
S  11,65% - 3 copii;

3,70% - 4 copii;
S  3,41% - peste 5 copii;
S  2,13% - 5 copii.

4- Starea civilă a re s p o n d e n ţilo r:

S  77,25% necăsătorit(ă);
10,55% căsătorit(ă);

■S 9,08% parteneriat (fără căsătorie);

Şcoala i Studii univ licenţiate 

I Liceu 

i Maşter 

Post-liceal 

I V-VIII clase 

i Colegiul tehnic 

I IX-X clase

i Şcoala profesională 

i Şcoala doctorală 

ifără şcoală 

i l-IV clase

Nr. de copii 
din familie

■ 2 copii

■  1 copil

■ 3 copii 

4 copii

■  peste 5 copii

■  5 copii

Stare Civilă ■ Necăsătorită)

oi Câsâtorit(ă)

Parteneriat (fără 
căsătorie)

Divorţaţi â)
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4- Categoria imobilelor în care locuiesc tinerii respondenţi:
■S 69,64% proprietate privată;
■S 16,09% cu chirie, într-un imobil proprietate privată;
■S 11,59% cu chirie, într-un imobil aparţinând şcolii sau facultăţii;
■S 2,68% altă situaţie (la prieteni, rude etc.).

4- Apartamentele în care locuiesc tinerii respondenţi sunt de tip:
■S 51,82% casă individuală cu curte proprie;
S  41,00% apartament în bloc;
■S 7,18% apartament în casă cu curte comună.

4- Respondenţii locuiesc:
■S 58,13% cu părinţii/bunicii sau socrii;
■S 19,03% cu prietenii/colegii de cameră sau de apartament;
v ' 11,94% singur;
■S 10,90% fără părinţi/bunici sau socri, doar cu soţul (soţia) şi copiii.

Categoria imobilului 
în care locuiesc

■ Proprietate privată

Chirie, într-un imobil 
proprietate privată

•i Chirie, într-un imobil 
aparţinând şcolii su 
facultăţii 

■i Altă situaţie (la 
prieteni, rude etc )

Apartamentul în care 
locuiesc este de tip:

Locuiesc:
■ Cu părinţii/bunicii sau 

socrii

Cu părinţii/colegii de 
cameră/apartament

:| Singur

i Fără părinţi/bunici sau 
socri, doar cu soţul 
(soţia) şi copiii

4-în apartamentul în 
care locuiesc,
respondenţii au o 
cameră proprie, pe
care nu o împart cu 
nimeni:
S  62,98% DA, au.
S  37,02% NU au.

i Casă individuală cu 
curte proprie

I Apartament în bloc

Apatament în casă 
cu curte comună

în apartamentul 
în care locuiesc 

am o cameră proprie, 
pe care nu o împart 

cu nimeni

■ Da 

Nu
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Eşti mulţumit(ă) 
de ultima şcoală absolvită 
(gimnaziu, liceu, facultate) 

sau la care eşti acum înscris(a)

■ Foarte mulţumită(ă), 
Mulţumit(ă)
Relativ mulţumit(ă)

■ Nemulţumit(ă), Foarte 
nemulţumit(ă)

4- Gradul de mulţumire cu privire la ultima şcoală absolvită (gimnaziu, 
liceu, facultate) sau cu privire la şcoala la care respondenţii sunt acum 
înscrişi:

70,17% Foarte mulţumit(ă), Mulţumit(ă)
21,47% Relativ mulţumit(ă);

■S 8,37% Nemulţumit(ă), Foarte nemulţumit(ă).

4- Nivelul de convingere al respondenţilor că li se potriveşte şcoala pe 
care au urmat-o sau la care sunt înscrişi acum:

■S 77,76% A fost cea mai bună alegere, A fost o alegere cel puţin la 
fel de bună ca şi alte variante;

■S 13,28% A fost o alegere de compromis, relativ bună;
■S 8,96% A fost o alegere mai puţin bună faţă de alte variante, A 

fost cea mai neinspirată alegere.

Ţi se potriveşte şcoala pe care ai urmat-o sau la 
care esti înscris?

Cea mai bună alegere, 
La fel de bună ca şi alte 
variante

Alegere de compromis, 
relativ bună

Mai puţin bună faţă de 
alte variante, Cea mai 
neinspirată

4- Ordinea considerentelor din cauza cărora, tinerii respondenţi consideră că în şcoala (universitatea) acestora, tinerii sunt 
discriminaţi într-o măsură foarte mare, mare, medie:

■f 46,42% Opţiuni sexuale;
■S 45,82% Situaţia economică;
S  45,30% Nivelul de educaţie;
S  42,45% Etnie;
■S 42,19% Regiunea ţării (din care provin);
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S  40,55% Mediul de rezidenţă; 
S  39,18% Gen;
■S 39,17% Confesiune religioasă; 
S  35,46% Opţiunea politică.

)oar între 2 şi 3 din 10 respondenţi apreciază că în şcoala (universitatea) lor tinerii nu sunt deloc discriminaţi pe oricare dintre 
:onsiderentele enumerate.

4- Câţi dintre tinerii respondenţi au întâlnit cazuri de 
BULLYINGîn şcoală sau facultate:

S  61,26% NU au întâlnit;
S  38,74% DA, au întâlnit.

Discriminarea tinerilor în şcoli 
(foarte mult, mult, mediu)

Ai întâlnit

] m
cazuri de BULLYING

în scoală sau facultate

n a
< NU DA

4- Câţi dintre tinerii respondenţi au beneficiat în mod 
concret de consiliere şcolară:

S  68,59% NU au beneficiat;
■f 31,41% DA, au beneficiat.

Ai beneficiat 
în mod concret 

de consiliere şcolară?

■ NU DA

4- încrederea tinerilor este într-o măsură foarte mare, mare şi medie în consilierea şi sfaturile venite din partea: 
■S 60,99% Familiei şi prietenilor;
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s  59,89% Profesorilor;
■S 54,68% Consilierului educativ din şcoală;
■S 54,40% Serviciilor de orientare şi plasare pe piaţa muncii; 
■S 54,12% Programelor de internship;
■S 54,11% Furnizorilor de cursuri specializate;
■S 53,30% Organizaţiilor civice şi profesionale;
■S 52,47% Organizaţiilor studenţeşti;

44,78% Mass-media.

încrederea tinerilor într-o m asuri foarte mare, 
mare şi medie este în:

Ce este important pentru viitorul 
profesional

at priveşte ponderea de neîncredere totala, doar 1 din 10 respondenţi
u au încredere deloc în 

amilie & prieteni sau în 
rogramele de

nternship (o extremă), 
e când neîncrederea 
otală în mass-media se 
egăseşte la cel puţin 2 
in 10 respondenţi 

extrema opusă).
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4- Tinerii 
respondenţi consideră că 
este foarte important,
important, de importanţă medie pentru viitorul lor profesional să:

■S 67.04% Realizeze stagii de practică în instituţii sau organizaţii;
■S 64,20% Participe la acţiuni de strângere de fonduri sau materiale pentru 

cauze sociale;
■S 64,11% Participe la campanii publice de voluntariat organizate în localitatea 

de domiciliu;
■S 64,02% Presteze voluntariat într-un ONG sau asociaţie, cel puţin o zi pe 

săptămână;
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■S 62,63% Participe voluntar la activităţile de 
susţinere dintr-un azil de bătrâni.

 ̂ fiecare componentă, aproximativ 1 din 10 
respondenţi consideră deloc important pentru 
viitorul profesional realizarea, prestarea sau 

articiparea la oricare dintre aceste activităţi.

Nivelul de cunoaştere şi implicare în contexte de asociere şi 
participare publică a tinerilor

59 45| 58  93

4- Ordinea activităţilor (sau alte forme de acţiune)
existente în localităţile tinerilor respondenţi şi la
care aceştia au participat în acest an:
■S 59,45% Asociaţii şi cluburi sportive;
S  58,93% Consilii ale elevilor (licee);
■S 50,39% Organizaţii de mediu ecologist şi de 

turism;
S  49,53% Consiliul local al tinerilor;
■S 49,27% Fan-cluburi ale artiştilor, formaţiilor, 

echipelor;
■S 49,09% Asociaţii civice în care sunt implicaţi 

tinerii;
■S 48,84% Acţiuni de tip semnare a unei petiţii 

sau scrisori deschise;
S  48,58% Acţiuni de tip protest;
■S 47,63% Sindicate / Asociaţii de tineret 

internaţionale cu filială locală;
■S 46,42% Asociaţii profesionale în care sunt 

implicaţi tinerii;
■S 47,28% Organizaţii de tineret ale partidelor;
S  44,87% Acţiuni de tip flash-mob.

n afară de primele 3 categorii, mai puţin a
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jumătate din tinerii respondenţi cunosc sau s-au aflat în contexte prin care să-şi manifeste dorinţa de asociere şi mai ales 
de participare publică, fie şi prin activităţi unicat, d 
scurtă durată (ex. flash mob). Alegeri zilnice sau săptămânale de 

petrecere a timpului liber

4- Cât priveşte segmentul de petrecere a timpului liber 
de către tineri, respondenţii au indicat cu frecvenţă 
zilnică sau săptămânală următoarele:
■S 48,00% Ieşiri cu prietenii sau familia în afara 

localităţii;
■S 42,20% Ieşiri cu prietenii în baruri sau restaurante; 
■S 32,70% Filme în săli de cinema sau festivaluri;
S  31,24% Activităţi sportive;
■S 28,39% Concerte sau festivaluri muzicale;
S  27,95% Săli de lectură, biblioteci;
■S 26,84% Jocuri pe calculator în reţea sau competiţii 

de jocuri;
S  26,32% Clubbing, discotecă;
■S 21,83% Cercuri tematice sau cluburi ştiinţifice ori 

de hobby;
S  20,53% Spectacole de teatru;
■S 19,76% Drumeţii sau alpinism;
■S 18,72% Săli de jocuri de noroc sau jocuri de noroc 

organizate la cineva acasă;
S  13,81% SPA-uri.
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Participarea zilnica sau săptămânală la activităţi cu consum de tutun, alcool, droguri
uşoare, grele şi etnobotanice

-I- Procentul tinerilor respondenţi care 
au indicat faptul că zilnic sau săptămânal 
participă la:
■S 44.18% activităţi de timp liber unde se 
fumează;
■S 36.24% activităţi de timp liber unde se 
consumă alcool;
■S 13.20% activităţi de timp liber unde se 
consumă droguri uşoare (marijuana, 
canabis);
■S 12.17% activităţi de timp liber unde se 
consumă droguri grele (extasy, cocaină, 
heroină);
■S 11.30% activităţi de timp liber unde se consumă etnobotanice.

.6'
✓

✓
f T

Doar 6,5 din 10 tineri au indicat că participă foarte rar sau niciodată la activităţi unde se consumă droguri grele (extasy, cocaină, 
heroină) sau etnobotanice şi doar jumătate au indicat că participă foarte rar sau niciodată la activităţi unde se consumă droguri 
uşoare (marijuana, canabis)!
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4- Procentul tinerilor respondenţi care au indicat faptul că zilnic sau săptămânal:
■S 27.09% urmăresc ştirile politice din România;
■S 25.37% discută politică cu familia;
■S 23.21% urmăresc ştirile internaţionale;
■S 21.92% urmăresc ştirile locale;
■S 21.14% discută politică cu prietenii şi colegii;
■S 17.26% îşi asumă un rol de militant pentru o idee politică sau partid;
■S 16.22% participă la evenimente organizate de partide sau politicieni.

Aproximativ jumătate din respondenţi au indicat faptul că au participat 
foarte rar sau niciodată la evenimente organizate de partide sau politicieni şi 
peste jumătate că şi-au asumat foarte rar sau niciodată un rol militant 
pentru o idee politică sau un partid.
Peste un sfert / aproximativ o treime din respondenţi au indicat că foarte rar 
6au niciodată urmăresc ştirile politice locale, din România sau internaţionale. 
Peste un sfert din respondenţi au indicat că foarte rar sau niciodată discută 

olitică cu familia, prietenii sau colegii.

Gradul de tolerantă fată de alte etnii
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4- Măsura în care tinerii
respondenţi admit ca etnici 
bulgari, evrei, germani, 
maghiari, români, rromi, ruşi, 
sârbi, ucraineni să fie:

S  86.00% Turişti în ţara
lor;

S  78.90% Colegii lor;
77.40% Cetăţeni ai

ţării lor;
75.60% Prietenii lor

apropiaţi;
75.40% Vecinii lor;
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S  25.20% Expulzaţi din ţara lor.
Chestionarele au fost completate pentru fiecare etnie în parte, iar 
răspunsurile au fost egale, fără a exista diferenţieri între etnii. 
Diferenţele au constat doar în scăderea gradului de toleranţă odată 
cu petrecerea unei perioade mai îndelungate de timp alături de 
persoanele de altă etnie.
Subliniem faptul că mai mult de un sfert din tinerii respondenţi au 
indicat că admit ca aceşti etnici să fie expulzaţi
-I- Câtă încredere au tinerii respondenţi în fiecare grup sau 
persoană:

■S 8.82% Membrii familiei (părinţi, fraţi, bunici); 
v ' 7.38% Prieteni;
S  7.37% Rude;
■S 6.22% Colegi (şcoală, liceu, facultate, serviciu);
■S 6.21% Persoane cu cetăţenie a ţărilor europene;
■S 6.14% Persoane de altă religie, din România;
■S 6.07% Persoane ce aparţin altor etnii;
■S 6.05% Persoane cu cetăţenie occidentală;
■S 5.96% Persoane care au opţiuni sexuale diferite;
■S 5.83% Persoane cu alte opinii politice, din România;
■S 5.81% Persoane cu cetăţenie orientală sau africană;
■S 5.52% Preoţi, pastori, predicatori, prelaţi;
S  5.38% Vecini

4- Ordinea instituţiilor în care tinerii au foarte multâ şi multă 
încredere:

27.83% Armata;
■S 24.20% Liga sau organizaţia studenţilor din universitatea ta; 
S  24.20% Decanatul facultăţii;
S  23.25% Rectoratul universităţii;

20.23% Justiţia;
S  19.19% Primăria / Consiliul Local;

Nivelul de încredere în grupuri sau persoane
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s  18.06% Poliţia;
S  17.97% Consiliul Judeţean;

17.54% Biserica;
■S 16.25% Consiliul de conducere al liceului; 
■S 13.57% Inspectoratul Judeţean Şcolar;
S  11.76% Preşedintele României;
S  10.03% Guvernul României;
S  9.34% Parlamentul României.

3 din 10 tineri respondenţi au indicat că au foarte puţină încredere sau totală neîncredere în Parlamentul României (32.93%), 
Guvern, Preşedinte şi Biserică (28.09%).
Aproximativ un sfert din tinerii respondenţi au indicat că au foarte puţină încredere sau totală neîncredere în Justiţie şi Poliţie.
2 din 10 respondenţi au indicat că au foarte puţină încredere sau totală neîncredere în Armată (21.18%), Consiliul Judeţean, 
Primărie/Consiliul Local (19.10%).



1.5 din 10 respondenţi au indicat că au foarte puţină încredere sau totală neîncredere în Consiliul de conducere al liceului 
(15.73%), Rectoratul universităţii, Inspectoratul Judeţean Şcolar, Decanatul facultăţii (14.61%), Liga sau organizaţia studenţilor din 
universitatea ta (14.09%).
-I- Ordinea situaţiilor sau surselor de pericole şi riscuri pentru 
viaţa tinerilor care îi afectează pe aceştia cel mai mult:

■S 7.46% Calitatea slabă a învăţământului preuniversitar 
românesc;

■S 7.41% Corupţia la nivelul administraţiei locale;
■S 7.34% Calitatea slabă a învăţământului universitar 

românesc;
■S 7.18% Situaţia grea din economie şi accesului redus la 

locurile de muncă din localitatea mea;
■S 7.17% Serviciile publice de foarte slabă calitate (transport, 

infrastructură pentru biciclete, curăţenia, sistemul de 
taxe);

■S 7.14% Lipsa de viitor în dezvoltarea profesională în 
localitatea mea;

■S 6.94% Violenţa şi presiunile din spaţiul public;
■S 6.85% Lipsa programelor moderne de educaţie sexuală în 

şcoală;
■S 6.83% Barierele birocratice din instituţiile locale din 

localitatea mea;
S  6.79% Violenţa din familie;
■S 6.72% Posibilitatea de a întâmpina greutăţi în plata ratelor 

la credite;
■S 6.71% Propaganda reţelelor de distribuţie a drogurilor şi a 

altor substanţe interzise;
■S 6.44% Numărul mic de facilităţi şi baze sportive din 

localitatea mea



VIZIUNE

Susţinerea
dezvoltării unei generaţii

tinere educată, informată, activă,
sănătoasă, interesată de actul de

cultură, cu spirit civic de iniţiativă şi
preocupată de mediul înconjurător

MISIUNE
Crearea de programe perene, care să asigure eficienţă şi

sustenabilitate dezvoltării segmentului de tineret din mediul
rural şi din urbanul mic, astfel încât, la finalul perioadei de

implementare a acestei strategii, să atingă media nivelului de
dezvoltare a tinerilor din municipiul Timişoara.

OBIECTIVE
Optimizarea programelor şi activităţilor, serviciilor existente, prin elemente inovative
asigurate de colaborarea dintre cele trei sectoare: public, privat şi neguvernamental;

Crearea mediului favorabil dezvoltării tânărului: infrastructură, activităţi, resursa umană
implicată în susţinerea acestora;

Asigurarea tânărului acces la informaţie bine documentată şi cât mai variată, cu scopul
susţinerii procesului său decizional.
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