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Dragi TINERI, 

 

 Paginile ce urmează să le citiți reprezintă sumarizarea eforturilor depuse de către echipa 

Federației Tinerilor din Cluj și a partenerilor săi în procesul de descoperire a numărului real de 

tineri care locuiesc, lucrează și studiază în Cluj-Napoca. Această cercetare ne-a ajutat să 

observăm care sunt nevoile tinerilor în Cluj-Napoca, din diferite arii de interes. Toate aceste 

lucruri ne-au oferit posibilitatea ca, la finalul cercetării, să avem o serie de recomandări pentru 

toți factorii decizionali. 

 Sperăm ca munca noastră să fie de un real ajutor pentru construirea viitoarei Strategii de 

dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca, dar și baza Strategiei de dezvoltare a Zonei Metropolitane 

Cluj. Pe această cale dorim să mulţumim fiecărei persoane care a avut curajul şi impulsul de a-şi 

face vocea auzită pentru modelarea unei societăţi care să aibă posibilitatea de a oferi perspective 

ample, vaste cu privire la buna funcţionare a principiilor morale de susţinere a tineretului Clujean.  

 

Despre Federația Tinerilor din Cluj 

 

Aceasta  este o structură umbrelă, constituită cu scopul de a susține comunitățile de tineri 

și de studenți din județul Cluj, dar și pentru a organiza diverse programe și proiecte. Federația 

este locul unde tinerii se pot exprima liber, unde reușesc să creeze și să formeze o comunitate, 

punându-și astfel amprenta în societate. 

Federația Tinerilor din Cluj s-a înființat în anul 2017, la un an distanță de la încheierea 

programului Cluj-Napoca 2015 – Capitala Europeană a Tineretului. În urma acestui program ne-

am dorit o continuitate a demersurilor începute în anul 2015 în privința dezvoltării sectorului de 

tineret din Cluj-Napoca și, în același timp, extinderea activității la nivelul județului Cluj. În 

prezent, federația are un număr de peste 100 voluntari implicaţi, hotărâţi şi determinaţi să ajute 

şi un număr de 35 de organizații și structuri ale elevilor, studenților și tinerilor din Cluj-Napoca și 

judeţul Cluj. Ne dorim ca FTC să reprezinte o parte din suflul tânăr de care sociatatea actuală are 

nevoie. Scopul nostru este să aducem în prin plan vocea tânără de care dezvoltarea prezentă şi 

cea precoce au nevoie la fiecare pas.  

Clujul este un oraş atât de dinamic, atât de divers, încât cu greu îi faci față dacă nu ai o 

ancoră. Această ancoră o reprezentăm noi pentru organizațiile de tineret din Cluj și cu ajutorul 

lor contribuim la dezvoltarea unui sector de tineret care este esențial în tot ecosistemul local de 

dezvoltare durabilă.  

Ne dorim ca vocea tinerilor şi partenerilor Federaţiei Tinerilor din Cluj să ofere încrederea 

faptului că prin noi puteţi găsi un canal de comunicare al tinerilor din comunitatea clujeană, unde 

fiecare nevoie şi idee poate fi monitorizată şi pusă în aplicare într-un mod creativ, sigur, cu 

încrederea faptului că părerea fiecărei persoane este auzită şi pusă în prin plan.  
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1. INTRODUCERE 

1.1. Repere generale ale cercetării 

Tema centrală a cercetării realizată de Federația Tinerilor din Cluj (FTC) este studierea calității 

vieții tinerilor locuitori ai municipiului Cluj-Napoca. Desfășurat în perioada iulie-noiembrie 

2020, studiul are ca populație țintă tinerii care locuiesc și studiază sau lucrează în municipiul 

Cluj-Napoca în prezent, cu vârste cuprinse în intervalul 14 - 35 ani.  

Cele trei obiective principale ale cercetării pot fi sintetizate astfel:  

1. Formarea profilelor socio-demografice ale tinerilor care locuiesc în municipiul Cluj-

Napoca;  

2. Explorarea percepției tinerilor care locuiesc în Cluj-Napoca asupra calității vieții lor; 

3. Identificarea nevoilor pe care tinerii le resimt în contextul locuirii în municipiul Cluj-

Napoca. 

1.2. Metodologie 

Primul obiectiv al cercetării a presupus o abordare metodologică de tip cantitativ, concretizată 

printr-o analiză de date secundare. Astfel s-a urmărit colectarea unui set extins de date 

statistice cu ajutorul cărora să poată fi redată o imagine cât mai fidelă a componenței, structurii 

și caracteristicilor populației de tineri care locuiește în municipiul Cluj-Napoca.  

În această etapă inițială a desfășurării studiului, Federația Tinerilor din Cluj a preluat și utilizat 

date oferite de Institutul Național de Statistică (INS) - unele dintre ele disponibile publicului pe 

platforma TEMPO Online și altele obținute în mod direct de la INS. Totodată, FTC a solicitat, în 

baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, date de la o serie 

de instituții:  

➔ Primăria municipiul Cluj-Napoca; 

➔ Instituția Prefectului județului Cluj (mediatoare pentru contactul mai eficient cu 

Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Cluj, Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă Cluj, Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date 

privind Evidența Populației Cluj); 

➔ Universități din Cluj-Napoca, atât cele publice, cât și cele private (Universitatea Babeș 

Bolyai, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie 

“Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară din Cluj-Napoca, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Academia 

Națională de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Universitatea Creștină “Dimitrie 

Cantemir”, Universitatea Sapienția, Universitatea “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca); 

➔ Ministerul Educației și Cercetării. 
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Domeniile majore pentru care au fost solicitate date privitoare la populația tânără din Cluj-

Napoca, cu vârste cuprinse în intervalul 14-35 ani sunt: structura demografică, mișcarea naturală 

și migratorie (schimbări de domiciliu) a populației, forța de muncă, educație, statistica 

întreprinderilor, facilități pentru elevi și studenți, activitatea pentru tineret.  

Răspunsul instituțiilor nu a fost unul uniform, o parte dintre solicitări nefiind soluționate, din 

cauza faptului că datele fie nu sunt centralizate, fie nu se găsesc în forma propusă, cea de a doua 

situație presupunând un volum de muncă pe care angajații din cadrul instituțiilor nu l-ar fi putut 

susține. Statisticile colectate au fost analizate în scopul obținerii unei descrieri pe mai multe 

dimensiuni a populației țintă a cercetării.  

Celelalte două obiective ale studiului propun o direcție calitativă a studiului, cu scopul de 

aprofundare a temei calității vieții, dintr-o perspectivă centrată pe percepțiile tinerilor. Astfel, în 

această etapă, datele au fost culese printr-o serie de focus grupuri realizate cu persoane tinere, 

locuitori ai municipiului. Scopul final al demersului a fost cel de cunoaștere al autoidentificărilor 

tinerilor realizate în contextul evaluării calității propriilor vieți trăite în Cluj-Napoca. 

Având în vedere contextul epidemiologic actual, precum și restricțiile impuse la nivel național 

privind desfășurarea unor activități de către grupuri extinse de persoane, focus grupurile au fost 

realizate în mediul online, prin intermediul platformei Zoom. Fiecare dintre acestea a beneficiat 

de un moderator și un asistent de moderare, astfel încât răspunsurile participanților să poată fi 

înregistrate și consemnate într-o măsură cât mai fidelă. În total, au fost realizate treisprezece 

interviuri de grup, fiecare dintre acestea fiind centrate pe categorii specifice de respondenți, 

după cum urmează: 

➔ un focus grup cu elevi implicați în activități ale comunității clujene; 

➔ patru focus grupuri cu studenți în Cluj-Napoca, dintre care unul realizat în întregime cu 

studente, iar unul cu tineri locuitori ai municipiului cu etnii diverse (studenți 

internaționali) 

➔ două focus grupuri realizate cu persoane tinere de etnie maghiară; 

➔ un focus grup realizat cu femei tinere; 

➔ un focus grup cu tinere și tineri care fac parte din comunitatea LGBTQ+ 

➔ două focus grupuri cu tineri care au ocupații din sfere variate ale pieței muncii (sector 

public, sector privat, antreprenori, liber profesioniști, etc.) 

➔ un focus grup cu tineri care au situații de locuire variate (cămin, chirie, locuință proprie, 

etc.) 

➔ un focus grup cu persoane tinere active din punct de vedere al implicării în proiecte 

culturale, sociale, filantropice, sportive, etc. 

La aceste interviuri de grup au participat 85 de tineri - 35 de participanți de sex masculin și 50 

de participante. Fiecare discuție a inclus în medie șapte respondenți, numărul minim de 
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persoane implicate fiind cinci, iar cel maxim nouă, în acest mod asigurându-se participanților 

condițiile necesare exprimării tuturor opiniilor cu privire la temele discutate.  

Alături de o serie de criterii specifice de care s-a ținut cont în recrutarea participanților pentru 

interviurile de grup (sex, nivelul de educație, etnia, tipul locuirii, tipul ocupației, implicarea în 

sfera culturală, socială, etc.), vârsta a fost o variabilă importantă în sensul distribuirii lor în 

grupuri cât mai eterogene din această perspectivă. Respondenții fac parte din următoarele 

categorii de vârstă: 11 tineri din categoria 14-17 ani, 43 din cea de 18-23 ani, 24 cu vârste între 

24-29 ani, și 7 având între 30-35 ani.  

În focus grupurile realizate în cadrul studiului prezent, categoria de tineri cea mai bine 

reprezentată este a celor cu vârste cuprinse între 18 și 23 ani. Acest lucru se explică prin faptul 

că recrutarea participanților, desfășurată de asemenea în mare parte în mediul online, a urmărit 

și oferirea oportunității exprimării tinerilor interesați de problematizarea calității vieții lor în Cluj-

Napoca și implicit a nevoilor pe care aceștia le au. Astfel, persoanele din categoria de vârstă 18-

23 ani au manifestat cel mai crescut interes față de discuțiile propuse de Federația Tinerilor din 

Cluj-Napoca. Mai mult de jumătate dintre tinerii incluși în studiu (46) au absolvit până în prezent 

cel puțin un ciclu al studiilor universitare (licență, masterat, doctorat). 

1.3. Repere teoretice ale cercetării 

 

Conceptul de “calitate a vieții” se bucură în prezent de o popularitate crescută, atât la nivelul 

cunoașterii comune al indivizilor, cât și în rândul mai multor discipline (economie, psihologie, 

științe politice, sociologie, etc.), care au preluat termenul și l-au integrat în câmpurile lor 

teoretice. Totodată, conceptul este foarte vizibil și în sfera acțiunii sociale, a inițierii și 

implementării politicilor sociale de către factorii de decizie de la nivelul națiunilor în mod 

specific, dar și la nivel internațional - în termeni mai extinși. 

Chiar și în condițiile restrângerii sferei teoretice de referință la cea a sociologiei, merită să fie 

menționată păstrarea unui nivel ridicat de diversitate a interpretărilor asociate conceptului. Cu 

toate acestea, există un consens evident asupra existenței a două perspective distincte în 

procesul studierii calității vieții, materializate prin utilizarea unor măsurători obiective, respectiv 

a unora subiective (Ferriss, 2004).  

Astfel, calitatea vieții reprezintă, pe de o parte, „gradul  în  care  nevoile  obiective  ale individului 

sunt satisfăcute în relaţie cu percepţia subiectivă, individuală sau de grup, asupra bunăstării”, 

iar pe de altă parte, nevoile obiective asociate unei calități crescute a vieții integrează aspecte 

precum subzistenţă, reproducere, securitate, afecţiune, etc. (Constanza, 2008). 

Una dintre cele mai populare definiții ale calității vieții (înțeleasă ca aparținând unei perspective 

subiective) este cea oferită de Grupul Organizației Mondiale a Sănătății pentru Calitatea Vieții 

(WHOQOL Group): 
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Calitatea vieții este o percepție pe care indivizii și-o formează despre poziția lor în viață, 

în contextul culturii și sistemului de valori în care trăiesc și aflată în relație cu obiectivele, 

așteptările, standardele, precum și îngrijorările lor. Este, de asemenea, un concept cu o 

acoperire vastă, care poate fi influențat în moduri complexe de sănătatea fizică a 

persoanei, de starea psihică, credințele personale, relațiile sociale, dar și relațiile acesteia 

dezvoltate cu alte aspecte ale mediului înconjurător (WHOQOL Group, 1995). 

Urmând o aceeași înțelegere subiectivă a calității vieții, Mărginean oferă următoarea definire a 

conceptului: “un ansamblu de elemente care se referă  la  condițiile  fizice,  starea  economică 

socială, culturală, politică, de sănătate etc. în care trăiesc oamenii, conținutul şi natura 

activităţilor pe care aceştia le desfăşoară, caracteristicile relațiilor şi procesele sociale la 

care  participă, bunurile  şi  serviciile la  care au acces,  modelele  de consum  adoptate, stilurile 

de viaţă, evaluarea împrejurărilor şi rezultatele activităţilor desfăşurate, stările subiective de 

satisfacţie/ insatisfacţie, fericire, frustrare etc.”(Mărginean, 2004). 

Deși centrat asupra indivizilor și contextelor vieților lor, studiul calității vieții deține și o 

componentă semnificativă a relației existente între aceștia și societatea în care trăiesc 

(încrederea în oameni, instituţii), precum şi aspecte ale calităţii societăţii (calitatea serviciilor 

publice). În acest mod, condițiile structurale obiective, de la nivel macro, devin relevante pentru 

modul în care calitatea vieții este percepută în mod subiectiv de către indivizi. Totodată, valorile, 

așteptările și standardele personale sunt cuprinse în procesele individuale de evaluare a calității 

vieții, prin considerarea propriilor condiții de viață sau ale celor în raport cu care se realizează 

comparația - membri ai familiei, prieteni, vecini (Institutul de Cercetare a Calității Vieții, 2018).  

Există o relație puternică între disponibilitatea resurselor materiale (respectiv venituri) și 

calitatea vieții - observabilă  în special în condițiile unor niveluri scăzute ale veniturilor. Pe 

măsură ce acestea cresc, dobândesc importanță și o serie de alte elemente societale precum 

sistemele eficiente de sănătate şi educaţie, stabilitatea politică, protecţia socială, calitatea 

mediului, egalitatea şi drepturile personale (Institutul de Cercetare a Calității Vieții, 2018).  

Conform datelor prezentate de Guvernul României, în cadrul Strategiei pentru Tineret 2015-

2020, tinerii reprezintă categoria de vârstă cea mai expusă sărăciei. Astfel, peste un sfert (28.1%) 

dintre cei cu vârste cuprinse între 18-24 ani se găsesc într-o stare de sărăcie relativă, iar mai mult 

de o treime dintre ei (40.3%) sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (Strategia Națională în 

domeniul politicii de tineret 2015–2020, 2015: 14). Aceste fapte reprezintă o motivație puternică 

pentru care studierea calității vieții în rândul tinerilor este relevantă și extrem de utilă în 

contextul municipiului Cluj-Napoca, în care tinerii sunt prezenți într-o măsură atât de mare și  în 

cele mai multe dintre sferele vieții comunității.  

1.3.1 Operaționalizarea conceptului central al studiului - “calitatea vieții” 

În scopul formării unei imagini de ansamblu generale asupra modului în care a fost tratat 

subiectul calității vieții tinerilor locuitori ai municipiului Cluj-Napoca, am avut în vedere cele 
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nouă dimensiuni majore (precum indicatorii asociați acestora) propuse de Eurostat (2017) 

pentru măsurarea calității vieții.  

Privitor la seturi de date disponibile la nivel european care tratează problema calității vieții, o 

sursă constantă pentru furnizarea acestora este sondajul European Quality of Life Survey (EQLS). 

Începând cu anul 2003, Eurofound derulează acest studiu care oferă o imagine asupra condițiilor 

de viață și situației sociale a cetățenilor europeni. Ultimul sondaj dintr-o serie de patru până în 

prezent a fost realizat în perioada septembrie 2016 - martie 2017, rezultatele fiind relevante 

pentru trei domenii principale: calitatea vieții (starea de bine subiectivă, optimismul, sănătatea, 

nivelul de trai și aspectele deprivării materiale, echilibrul între viața profesională și cea privată); 

calitatea societății (insecuritatea socială, percepția asupra excluziunii sociale și asupra 

tensiunilor din societate, încrederea în oameni și în instituții, participarea și angajamentul în 

cadrul comunității, precum și implicarea în programe de formare profesională/învățare pe tot 

parcursul vieții) și calitatea serviciilor publice (serviciile de asistență medicală, de îngrijire de 

lungă durată, de îngrijire a copiilor și alte servicii publice). 

Indicatorii utilizați aici se regăsesc în armonie cu cei elaborați de experții Eurostat. Pentru 

consultarea detaliată a lor, a itemilor care au format instrumentul de cercetare, precum și a 

rezultatelor detaliate ale cercetării, site-ul Eurofound prezintă informații foarte utile: 

https://www.eurofound.europa.eu/ro/data/european-quality-of-life-survey 

 

 

  

https://www.eurofound.europa.eu/ro/data/european-quality-of-life-survey
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2. DIMENSIUNE CANTITATIVĂ 

2.1. Structura demografică a populației tinere din municipiul Cluj-Napoca 

 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), în luna iulie a anului 2019, 

în municipiul Cluj-Napoca existau 82048 persoane tinere, cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani 

care aveau domiciliul în municipiul Cluj-Napoca. Figura 1 prezintă distribuția lor în funcție de 

categoria de vârstă din care fac parte, respectiv sexul acestora. 

 
Figura 1. Populația cu vârste între 14-35 ani cu domiciliul în Cluj-Napoca, în funcție de sexe – la 

1 iulie 2019 (N=82048 persoane). Sursa datelor: INS 

Astfel, se poate observa ușor o discrepanță importantă între diferitele categorii de vârstă, cu 

o concentrare mai mare spre vârstele tinere mai „înaintate”. Cu toate că distribuția inegală în 

acest sens este comună pentru mediul urban în general în România, precum și pentru mediul 

urban din regiunea NE, diferențele sunt mult mai mari în cazul municipiului Cluj-Napoca. Acest 

lucru indică o migrație preponderent internă (înspre oraș). Este de așteptat ca tinerii înregistrați 

cu domiciliul în Cluj-Napoca din categoriile 24 - 29 de ani și 30 - 35 de ani să se fi stabilit de facto 

în oraș anterior, iar stabilirea domiciliului să fie mai degrabă legată de momentul achiziționării 

unei locuințe sau întemeierii unei familii, numărul de tineri fiind, pentru categoriile 24 - 29 de 

ani și 18 - 23 de ani, subestimat considerabil față de numerele reale. De altfel, faptul că media 

pentru fiecare an de vârstă a populației (calculată ca număr de tineri dintr-o anumită categorie 

de vârstă împărțită la numărul de ani din categorie) pentru subcategoria 14 - 17 ani este ușor 

mai mare decât cea de 18 - 23 de ani ne indică fără dubiu că migrația universitară internă nu 

este vizibilă în populația cu domiciliul în Cluj-Napoca decât după absolvirea studiilor. În termeni 

absoluți, pentru fiecare an de vârstă din categoria 30 - 35  de ani sunt, în medie, cu 157% mai 
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mulți tineri decât pentru fiecare an de vârstă din categoria 14 - 17 ani (adică de peste 2,5 ori mai 

mulți). Prin comparație, la nivel național această diferență este de +92%, iar la nivel regional de 

+86,23%. Astfel, municipiul Cluj-Napoca are în plus față de media națională pentru mediul 

urban cu peste 70% mai mulți tineri pentru fiecare an de vârstă din categoria 30-35 de ani față 

de populația din fiecare an de vârstă al categoriei 14 - 17 ani, respectiv cu  peste 80% mai mult 

decât media regională aferentă mediului urban (Nord-Est). Aceste date confirmă statutul 

municipiului Cluj-Napoca de oraș magnet pentru tineri. 

Figura 2: Structura pe vârste a populației tinere cu domiciliul în Cluj-Napoca la 1 iulie 2019. Sursa 

datelor INS Tempo Online 
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Tabel 1: media populației tinere pe an de vârstă pentru subcategorii de vârstă și diferențele 

procentuale între media pentru populația de 30 - 35 de ani și cea de 14 - 17 ani. Sursă date: INS 

Tempo 

 Medie per an - 

România (urban) 

Medie per an - Nord-

Est (urban) 

Medie per an - Cluj-

Napoca 

14 - 17 (4 ani) 110018 13819 2339.50 

18 - 23 (6 ani) 111179.5 13918 2286.33 

24 - 29 (6 ani) 147013 18555.33 3805.83 

30 - 35 (6 ani) 212141.16 25735.66 6022.83 

Diferență 30-35 ani 

față de 14 - 17 ani 

+92.82% +86.23 +157.44 

 

2.1.1 Magnetism sau evoluție demografică naturală? 

Disproporția dintre populația celor mai apropiați de 14 ani față de cei mai apropiați de 

35 de ani ar putea fi, teoretic, explicată și prin declinul natural al populației. Într-adevăr, la nivel 

general, populația tânără cu domiciliul în Cluj-Napoca a scăzut în perioada 2015 - 2019 cu 

aproximativ 9%, de la 90198 (2015) la 82048 (2019). Totuși, o privire mai atentă asupra evoluției 

pe subcategorii de vârstă ne arată că populația cu vârste între 14 și 23 de ani și cea între 30 și 

35 de ani s-a menținut relativ constantă în perioada 2015 - 2019. Subcategoria 24 - 29 de ani a 

scăzut însă cu 23% în ultimii 5 ani, de la 29850 la 22835 de tineri. Stabilitatea populației pentru 

vârsta 14 - 23 de ani arată că în municipiul Cluj-Napoca nu s-a înregistrat un declin demografic 

semnificativ în anii de naștere aferenți, că migrația externă odată cu înscrierea la facultate este 

foarte redusă, dar și că înregistrarea domiciliului pentru cei veniți la studii se produce doar 

după finalizarea studiilor. Această teză este susținută și de faptul că în categoria 24 - 29 de ani 

avem cu 66,46% mai mulți tineri decât în categoria 18 - 23 ani - în pofida declinului din ultimii 

ani.  
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Figura 3: Media tinerilor cu domiciliul în Cluj-Napoca pentru fiecare an de vârstă din 

subcategoriile de vârstă menționate, sursa datelor: INS Tempo 

Pe de altă parte, declinul pentru populația cu domiciliul în Cluj-Napoca pentru categoria 

24 - 29 de ani indică cel puțin o creștere a vârstei de stabilire permanentă în Cluj-Napoca. Acest 

fenomen poate avea implicații importante în decizia de întemeiere a unei familii și în nivelul 

natalității și, din cercetarea calitativă efectuată, pare să aibă o legătură importantă cu achiziția 

unei locuințe proprii și, implicit, cu  accesibilitatea locuințelor.  

2.1.2 Câți tineri locuiesc de fapt în Cluj-Napoca? 

Coroborând evoluția populației cu domiciliul în Cluj-Napoca pentru categoriile de vârstă 

24 - 29 ani și 30 - 35 de ani, mai exact declinul primei categorii și stabilitatea celei de-a doua, 

considerăm probabilă teza că tinerii care sunt înregistrați în statistici după 23 de ani locuiesc în 

majoritate în oraș de la venirea la facultate (la licență sau la master), dar sunt înregistrați mult 

mai târziu. Astfel, în Cluj-Napoca ar putea locui de fapt în plus cu până la 13.000 de tineri de 

24 - 29 de ani, respectiv cu până la 22.000 de tineri de 18 - 23 de ani care urmează să rămână 

în municipiu după studii (excluzând studenții care nu se vor stabili în oraș până la 35 de ani), 

presupunând că toți tinerii care locuiesc în oraș își înregistrează domiciliul până la 35 de ani, 

respectiv că marea majoritate a celor stabiliți în oraș după 23 de ani au venit în Cluj-Napoca în 

primă fază pentru studii. Dacă pentru populația de 18-23 de ani există o așteptare referitoare la 

existența de discrepanțe majore între populația rezidentă de facto față de populația cu 

domiciliu, dat fiind numărul mare de studenți, o analiză aprofundată referitoare la data declarării 
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domiciliului față de stabilirea de facto a reședinței ar putea calibra mult mai bine politicile care 

vizează tinerii de 24 - 35 de ani. Un alt argument în favoarea sub-raportării tinerilor care locuiesc 

de fapt în oraș este dat și de corelația strânsă dintre populația cu domiciliu și numărul de nașteri 

aferent până în jurul vârstei de 24 de ani, când populația cu domiciliu începe să crească abrupt 

în raport cu nașterile aferente. Acest fenomen întărește teza conform căreia migrația înspre Cluj-

Napoca este înregistrată oficial doar după finalizarea studiilor universitare. 

Figura 4: populația cu domiciliul în Cluj-Napoca și numărul de persoane născute în Cluj-Napoca 

de vârsta respectivă.  Sursa datelor: INS Tempo Online 

Universitățile clujene aveau, în anul universitar 2019 - 2020,  57.292 studenți din afara 

localității. Având în vedere că majoritatea covârșitoare a studenților sunt tineri și că cei care 

rămân în municipiu își înregistrează cu întârziere domiciliul, estimăm că populația tânără (14 - 

35 ani) reală a municipiului Cluj-Napoca este de peste 140.000 de persoane. Redăm mai jos o 

proiecție a populației reale care pleacă de la premisa distribuției egale a populației de studenți 

pentru perioada 19 - 22 ani (câte 10.000 de studenți per an în plus față de populația autohtonă), 

respectiv de la premisa că populația înregistrată ca având domiciliul în Cluj-Napoca este cel puțin 

echivalată de numărul de absolvenți de studii rămași de facto în municipiu până la stabilirea 

domiciliului. Menționăm că proiecția noastră este o aproximare și sunt necesare cercetări 

suplimentare pentru a confirma ipotezele formulate. 
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Figura 5: Estimare a populației reale de tineri, pe vârste, pe baza numărului de studenți proveniți 

din alte localități, sursa datelor INS Tempo, REI 

2.2. Mișcarea naturală a populației tinere din municipiul Cluj-Napoca 

 

Un aspect important al cunoașterii tinerilor care trăiesc în Cluj-Napoca este reprezentat de 

analizarea fenomenelor demografice care structurează această populație. Astfel, capitolul 

prezent oferă o imagine de ansamblu asupra natalității, mortalității, nupțialității și divorțialității 

în rândul persoanelor tinere din municipiu. 

 

Natalitatea a cunoscut variații importante între 1990 și prezent. Pentru a putea analiza 

dinamica pentru tot acest interval, ne-am raportat la numărul de născuți-vii în Cluj-Napoca (fără 

să ținem cont de criteriul reședinței copilului). Datele ne arată o scădere majoră a numărului de 

născuți vii în Cluj-Napoca începând cu 1990 (3421) și ajungând la valoarea cea mai mică în 2002 

(2165) - generația care are 18 ani în prezent. După acest punct, numărul de nou-născuți a 

continuat să crească relativ constant, cu o scădere temporară în perioada de criză economică, 

ajungând să depășească în 2017 numărul de nou-născuți din 1990 și stabilind recordul de 

nașteri noi în Cluj-Napoca pe an, după Revoluție - 3486, cu peste 60% mai multe față de 

minimul istoric de 2165, din 2002.  
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Figura 6: Numărul de născuți-vii în Cluj-Napoca pe ani, sursa datelor: INS Tempo Online 

 

Figura 7 oferă o imagine asupra numărului de născuți vii în municipiul Cluj-Napoca în anul 

2019, în funcție de grupele de vârstă din care fac parte părinții acestora. Sunt incluși născuții a 

căror mame au avut reședința obișnuită în România și a căror naștere a fost înregistrată la oficiile 

de stare civilă din municipiu.  

În acord cu datele care descriu structura pe vârste a populației tinere domiciliate în Cluj-

Napoca, distribuția numărului născuților vii din municipiu în funcție de grupele de vârstă ale 

părinților întăresc ideea conform căreia intervalele de vârstă 25-29 ani, respectiv 30-34 ani sunt 

mai frecvent alese de către tineri pentru a lua decizii, dar și pentru a acționa în sensul întemeierii 

unei familii.  
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Figura 7. Născuți vii în municipiul Cluj-Napoca – după grupa de vârstă a părinților în anul 2019 

(N=2776, INS – Statistica demografică, date semi-definitive) 

 

Nașterea unui copil este, în general, un eveniment important în dinamica vieții cuplurilor, 

care vine cu o serie de responsabilități și implicit necesități. Astfel, este de înțeles că acest 

moment tinde să fie amânat de tineri până în momentul în care contextul vieții lor pare unul 

potrivit, incluzând aici în primul rând finalizarea studiilor, precum și achiziționarea unei locuințe, 

respectiv căsătoria - dacă ne raportăm la scenariul tradițional al întemeierii familiilor. De altfel, 

datele înregistrate de Institutul Național de Statistică sunt consistente cu cele de la nivel 

european furnizate de Eurostat, care descriu o creștere în ultimii ani a mediei de vârstă a 

mamelor la prima naștere. Astfel, comparativ cu 2013 când vârsta medie la nivelul Uniunii 

Europene era de 28.8 ani, în anul 2019 aceasta este 29.3 ani. România este în acest context o 

excepție, dat fiind că în țara noastră mamele nasc primul copil la o vârstă medie de 26.7 ani.   

Datele din figura 7 exprimă, de asemenea, o tendință în general cunoscută ca pentru bărbați, 

momentul nașterii unui copil să aibă loc mai târziu decât în cazul femeilor. O posibilă explicație 

pentru care la nivelul municipiului Cluj-Napoca există un număr mai mare de născuți vii ai căror 

părinți se găsesc în intervalul 30-34 ani poate fi situația înregistrărilor formale a domiciliilor 

tinerilor cu preponderență din această categorie de vârstă, după cum a fost menționat anterior 

în text. Totodată, dacă luăm în calcul tipicul orașului care atrage tinerii în principal pentru studii, 

putem presupune și că finalizarea acestora reprezintă o cauză frecventă pentru amânarea 

momentului nașterii unui copil.  

Figura 8 prezintă date despre rata generală de fertilitate în rândul femeilor tinere din Cluj-

Napoca, în perioada 2015-2019, în funcție de cele cinci grupe de vârstă din intervalul 15-39 de 
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ani. Numărul de născuți vii la 1000 femei de vârstă fertilă (15-49 ani) este în mod vizibil cel mai 

crescut în rândul categoriilor de vârste 25-29 ani și 30-34, acesta variind în ultimii cinci ani între 

79.22 și 86.0 pentru primul interval și între 84.4 și 90.0 în cazul celui de al doilea. Totuși, valorile 

calculate de INS nu prezintă variații concludente în sensul stabilirii unui trend de modificare în 

timp.  

 
Figura 8. Ratele de fertilitate, pe grupe de vârste ale mamei, în perioada 2015-2019, în 

municipiul Cluj-Napoca (INS – Statistica demografică, datele pentru anul 2019 sunt provizorii) 
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2.2.1 Creșterea copiilor - distribuirea responsabilităților și impact profesional 

Distribuția rolurilor în familie în ceea ce privește creșterea și îngrijirea copiilor se poate 

observa ușor în distribuția indemnizațiilor de creștere a copilului. La nivelul municipiului Cluj-

Napoca numărul mediu lunar de beneficiari a fost în 2020 (pentru 9 luni analizate) de 4820 și în 

2019 (pentru 12 luni) de 4647,6. În 2020, procentul bărbaților din numărul total de beneficiari 

este de 6,3% (303,6), iar procentul bărbaților dintre beneficiarii tineri este de 4,74% (154,3).  

 

Figura 9: număr mediu lunar de beneficiari de indemnizație de creștere a copilului pentru 

perioada 2010 - 2020; sursa datelor: AJPIS, răspuns la solicitare de informații de interes public 

Dacă distribuția pe sexe a beneficiarilor de ICC este relevantă prin ea însăși, evoluția 

ponderii tinerilor din totalul beneficiarilor este de asemenea foarte relevantă. Astfel, în 2010 

ponderea acestora era de peste 78%, cea mai mare în perioada analizată. Ulterior, ponderea 

tinerilor a scăzut în fiecare an, ajungând la 67,55% în 2020, cea mai mică valoare din ultimii 10 

ani. Acest fenomen este concordant cu evoluția înregistrării populației cu domiciliul în Cluj-

Napoca pe subgrupe de vârstă, care pare să indice o întârziere treptată a vârstei de stabilire a 

domiciliului. 
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Figura 10: Ponderea tinerilor din totalul beneficiarilor de indemnizație de creștere a copilului; 

sursă date: AJPIS 

 Numărul de locuri în creșe este semnificativ disproporționat față de nevoia reală și 

considerabil mai mic decât cererea, deși a crescut considerabil în ultimii ani. În 2017 s-au născut 

un număr de 3463 de copii cu rezidența în Cluj-Napoca și au fost disponibile doar 1232 de locuri 

în creșe, pentru care au fost înregistrate 1641 de cereri. Numărul de locuri a crescut cu 28,3% 

din 2015, când erau disponibile 960 de locuri, evoluția numărului de nașteri indică însă o nevoie 

semnificativ crescută față de disponibil. 
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Figura 11: Locuri în creșe, cereri depuse și nașteri de copii cu rezidența în Cluj-Napoca; sursă date: 

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca (locuri și cereri de locuri în creșe), INS - Tempo Online 

(născuți-vii cu rezidența în municipiul Cluj-Napoca) 

 

Figurile 12 și 13 prezintă vârstele medii la căsătorie, în general, ale femeilor și ale bărbaților din 

municipiul Cluj-Napoca timp de cinci ani, între 2015-2019, precum și vârstele medii la prima 

căsătorie pentru aceeași perioadă de timp. În urma unei comparații rapide între cele două 

grafice, se poate observa că, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, diferențele dintre vârstele 

medii la căsătorie și cele de la prima căsătorie nu sunt în niciunul dintre ani mai mari de un an 

jumătate. În ceea ce privește diferența între bărbați și femei, există o diferență de aproximativ 

2.5 ani care se adaugă la vârsta medie de căsătorie a bărbaților și una de 2.2 ani în cazul vârstei 

medii la prima căsătorie. 

De-a lungul ultimilor cinci ani nu se pot identifica modificări majore ale vârstelor medii la care 

femeile și bărbații aleg să se căsătorească, iar diferențele între sexe privitoare la acest subiect 

sunt cunoscute și în acord cu cele de la niveluri mai cuprinzătoare decât cel al municipiului Cluj-

Napoca. Totuși, aceste date sunt relevante în sine, întrucât atunci când sunt discutate într-un 

context care ia în calcul și alți factori precum cei sociali, economici și culturali, pot oferi explicații 

pentru o serie de diferențe care pot influența calitatea vieții indivizilor. Un exemplu în acest sens 

poate fi legătura existentă între deciziile de căsătorie, respectiv întemeiere a unei familii (care 

sunt luate în cazul femeilor mai rapid decât în cel al bărbaților) și ritmul în care cariera tinerilor 

avansează. Astfel, pentru femei, parcursul în timp în ceea ce privește progresul profesional și 
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obținerea beneficiilor asociate acestuia sunt în general încetinite, din cauza evenimentelor care 

au loc în plan personal, printre cele mai comune exemple fiind nașterea și perioadele dedicate 

exclusiv îngrijirii copiilor.  

 
Figura 12. Vârsta medie la căsătorie a bărbaților și a femeilor din municipiul Cluj-Napoca, în 

perioada 2015-2019 (INS – Statistica demografică, date definitive) 

 

 
Figura 13. Vârsta medie la prima căsătorie a bărbaților și a femeilor din municipiul Cluj-Napoca, 

în perioada 2015-2019 (INS – Statistica demografică, date definitive) 
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Institutul Național de Statistică oferă date despre numărul divorțurilor încheiate între 

locuitori tineri ai municipiului Cluj-Napoca. Datele provin din evidențele judecătoriilor, stărilor 

civile sau notarilor publici, în conformitate cu Legea nr. 202/2010, precum şi din transcrierile în 

România a divorțurilor cetățenilor români care au finalizat procesul separării în străinătate. 

Pentru anul 2019, există un număr total de 158 de înregistrări ale divorțurilor persoanelor cu 

vârste cuprinse în categoria 25-39 ani. Dintre acestea, în jur de 41% dintre divorțuri s-au încheiat 

între tineri cu vârste cuprinse în intervalul 30-34 ani.  

 
Figura 14. Numărul divorțurilor după grupa de vârstă a soților din municipiul Cluj-Napoca, în anul 

2019 (N=158, INS – Statistica demografică, date definitive) 

 

Figura 15 prezintă situația deceselor persoanelor cu vârste între 15 și 39 de ani din Cluj-

Napoca, în funcție de sexul acestora, pe o perioadă de cinci ani (2015-2019). Ca și observație 

generală care poate fi extrasă în urma parcurgerii datelor despre decese oferite de INS, numărul 

bărbaților decedați anual este mai crescut decât cel al femeilor. Deoarece nu există statistici 

detaliate care să descrie cauzele producerii acestor decese, putem numai să presupunem că au 

legătură cu mediile de muncă în general mai expuse din punct de vedere al siguranței fizice 

pentru bărbați, accidente rutiere în care sunt implicați mai mulți șoferi de sex masculin, precum 

și o serie de boli (cardiace ischemice, cerebrovasculare, cronice, etc.) la care bărbații sunt expuși 

într-o măsură mai mare decât femeile, în general, conform datelor furnizate de Eurostat. 

35-39 ani, 25-29 ani, 3

35-39 ani, 30-34 ani, 8

35-39 ani, 35-39 ani, 
34

30-34 ani, 25-29 ani, 4

30-34 ani, 30-34 ani, 
37

30-34 ani, 35-39 ani, 
35

25-29 ani, 25-29 ani, 9

25-29 ani, 30-34 ani, 
19

25-29 ani, 35-39 ani, 9

Vârsta soției

V
âr

st
a 

so
țu

lu
i

25-29 ani 30-34 ani 35-39 ani



  

23 

 

 
Figura 15. Numărul persoanelor decedate din municipiul Cluj-Napoca, în perioada 2015-2019, pe 

sexe și grupe de vârstă (INS – Statistica demografică. Datele pentru anii 2015-2017 sunt revizuite, 

conform calendarului de revizuire al INS, datele pentru anul 2018 sunt definitive, datele pentru 

anul 2019 sunt semi-definitive) 
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2.3. Educație – date privind tinerii din municipiul Cluj-Napoca 

 

Municipiul Cluj-Napoca avea în 2019, conform datelor INS, o populație școlară totală 

de 114.431 persoane, respectiv 44.450 elevi și 69.981 studenți (dintre care 53.508 la ciclul 

licență și 16.743 la master și doctorat) înscriși la studii în unități de învățământ din localitate. 

Distribuția populației școlare în funcție de nivelul și tipul de învățământ, începând cu ciclul 

superior al învățământului secundar, este descrisă în tabelele alăturate: 

 

Tabel 2. Populația școlară pe niveluri de educație din municipiul Cluj-Napoca – anul 2019 (INS – 

Statistica socială - Educație) 

Elevi înscriși în învățământul 

liceal 
12302 

Elevi înscriși în învățământul 

profesional 
1912 

Elevi înscriși în învățământul 

postliceal (inclusiv 

învățământul special) 

2678 

Elevi înscriși în învățământul 

de maiștri 
155 

Studenţi și cursanți înscriși în 

învățământul universitar 

(licență, master, cursuri 

postuniversitare, doctorat si 

programe postdoctorale de 

cercetare avansată) 

 

69981 

Studenţi și cursanți înscriși în 

învățământul universitar 

public (licență, master, 

cursuri postuniversitare, 

doctorat si programe 

postdoctorale de cercetare 

avansata) 

67248 

 

Studenţi și cursanți înscriși în 

învățământul universitar 

privat (licență, master, 

cursuri postuniversitare, 

doctorat si programe 

postdoctorale de cercetare 

avansata) 

2733 
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Tabel 3. Numărul studenților înscriși în învățământul universitar public și privat de licență în 

anul 2019 în municipiul Cluj-Napoca (INS – Statistica socială - Educație) 

Studenţi înscriși în învățământul universitar de licență 53508 

Studenţi înscriși în învățământul universitar public de licență 51276 

Studenţi înscriși în învățământul universitar privat de licență 2232 

 

 Evoluția populației școlare în perioada 2014 - 2020 indică o creștere constantă atât a 

numărului de elevi, cât și a numărului de studenți, în cazul învățământului preuniversitar 

creșterea vizând în special ciclurile primar și gimnazial - fenomen concordant cu evoluția 

demografică naturală (persoane născute în Cluj-Napoca de vârstă școlară). În cazul ciclului 

superior al învățământului secundar (învățământ liceal și profesional), observăm că numărul 

total al elevilor s-a aflat într-o scădere ușoară. Defalcat, constatăm o scădere semnificativă, de 

peste 10%, a numărului de elevi înscriși la studii liceale - cu 1543 de persoane, de la 13845 în 

2014 la 12302 în 2019; în paralel, observăm că numărul de elevi din învățământul profesional 

a crescut cu 1052 de persoane, de la 860 în 2014 la 1912 în 2019, o creștere cu 122%. 

Constatăm, totodată, că în prezent numărul de studenți depășește numărul de elevi cu 

aproximativ 25.500 de persoane, număr care variază foarte puțin pe parcursul intervalului de 

timp studiat - număr foarte apropiat de cel al elevilor înscriși în învățământul primar și gimnazial 

(26.725 în 2019). 

 
Figura 14: evoluția populației școlare din municipiul Cluj-Napoca (elevi și studenți) în perioada 

2014 - 2019; Sursă date: INS 
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Figura 15: Evoluția populației școlare - învățământ preuniversitar pentru perioada 2014 - 2019; 

Sursă date: INS 

 

 În perioada 2014 - 2018, un număr mediu de 18.403 persoane au finalizat studiile medii 

sau superioare în municipiul Cluj-Napoca. Pentru anul 2018, din 18.696 de absolvenți de studii 

medii sau superioare, 3.550 au finalizat învățământul liceal și profesional, 806 au finalizat 

învățământul postliceal și 14.339 au finalizat învățământul universitar. Anual, în universitățile 

clujene finalizează studiile un număr de 4 ori mai mare de persoane decât numărul celor care 

finalizează studiile liceale și profesionale. Se observă, de asemenea, că ponderea absolvenților 

de studii superioare la universități de stat este de peste 95% din total, iar ponderea 

absolvenților la universități private este de sub 5%. 
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Tabel 4. Numărul absolvenților pe niveluri de educație din municipiul Cluj-Napoca – anul 2018 

(INS – Statistica socială - Educație) 

Liceal 3113 

Profesional 437 

Postliceal (inclusiv 

învățământul special) 
760 

Tehnic de maiștri 47 

Universitar – absolvenți cu 

diplomă (licență, master, 

cursuri postuniversitare, 

doctorat si programe 

postdoctorale de cercetare 

avansata) 

 

14339 

Universitar public – 

absolvenți cu diplomă 

(licență, master, cursuri 

postuniversitare, doctorat si 

programe postdoctorale de 

cercetare avansată) 

13742 

 

Universitar privat – 

absolvenți cu diplomă 

(licență, master, cursuri 

postuniversitare, doctorat si 

programe postdoctorale de 

cercetare avansată) 

597 

 

 

 

Tabel 5. Numărul absolvenților din învățământul universitar public și privat de licență în anul 

2018 în municipiul Cluj-Napoca (INS – Statistica socială - Educație) 

Universitar de licență – absolvenți cu diplomă 10149 

Universitar de licență – absolvenți cu diplomă – învățământ public 9731 

Universitar de licență – absolvenți cu diplomă – învățământ privat 418 

Datele oferite de Institutul Național de Statistică privitoare la unitățile școlare de la nivelul 

municipiului Cluj-Napoca (în anul 2019), prezintă existența a 48 de unități liceale, a uneia 

profesionale, a opt unități postliceale (care includ și învățământul special) și a altor nouă în 

care se desfășoară învățământ universitar de licență (public și privat). 

Conform datelor oferite de Ministerul Educației și Cercetării, există șase universități 

publice și patru private care funcționează în (și au ca locație de bază) municipiul Cluj-Napoca. 
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Tabel 6. Numărul studenților înscriși în învățământul universitar public și privat în anul 

universitar 2019-2020 în municipiul Cluj-Napoca (sursă date www.rei.gov.ro) 

Ciclul de studiu Număr universități incluse în statistică Numărul studenților înmatriculați 

Licență 9/10* 56212 

Masterat 9/10* 14122 

Doctorat 6/10** 3010 

TOTAL studenți înmatriculați: 73344 

TOTAL studenți cu domiciliul în altă localitate: 57292 

*Universitatea „Avram Iancu" din Cluj-Napoca organizează doar studii postliceale 

**nu sunt incluse universitățile private din Cluj-Napoca  

 

 Numărul de studenți înmatriculați la fiecare universitate de stat, pe cicluri de studii, așa 

cum reiese din datele publicate prin platforma REI a Ministerului Educației și Cercetării, este 

descris mai jos: 

 

Tabel 7: Numărul de studenți înscriși la universități de stat în anul universitar 2019 - 2020, pe 

cicluri de studii (sursă date: https://rei.gov.ro/statistici-universitati-13) 

Universitate Studenți - licență Studenți - master Studenți - 
doctorat 

Universitatea "Babeș - Bolyai" Cluj-
Napoca 

29637 8210 1213 

Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca 

15337 4385 865 

Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-
Napoca 

7141 409 467 

Universitatea de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

4020 988 331 

Academia de Muzică „Gheorghe 
Dima” Cluj-Napoca 

933 195 56 

Universitatea de Artă și Design din 
Cluj-Napoca 

818 244 91 

 

 

 

 

 

http://www.rei.gov.ro/
https://rei.gov.ro/statistici-universitati-13
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De unde vin studenții în Cluj-Napoca? Tot din platforma REI, putem vizualiza grafic 

proveniența studenților pentru universitățile clujene. Vom constata, astfel, că distribuția este 

majoritar concentrată regiunile Nord-Vest și Centru, însă există un număr important de 

studenți proveniți din toate regiunile țării. Redăm, în continuare, reprezentările grafice ale 

provenienței studenților pentru universitățile de stat: 

 

 
Figura 16 - proveniența studenților, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 

 

 
Figura 17 - proveniența studenților, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

 

 
Figura 18 - proveniența studenților, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” 
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Figura 19 - proveniența studenților, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină 

Veterinară din Cluj-Napoca 

 

 
Figura 20 - proveniența studenților, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca 

 

 
Figura 21 - proveniența studenților, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca 

 

 În perioada 2015 - 2020, alocările bugetare pentru cheltuieli cu transportul elevilor au 

scăzut ușor, de la 12,57 milioane la 12,2 milioane, în timp ce alocările bugetare pentru bursele 

elevilor au crescut cu peste 40%, de la 10,37 milioane în 2015 la 14, 72 milioane în 2020. Dacă 
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raportul dintre alocări și execuția bugetară se va menține la un nivel similar în 2020 față de anii 

anteriori, această creștere se va menține și raportat la cheltuielile realizate efectiv.  

 

2.4. Locuire - date privind tinerii din municipiul Cluj-Napoca 

 

 Din păcate, sunt disponibile puține date statistice referitoare la situația locuirii. Din 

datele furnizate de Primăria municipiului Cluj-Napoca, putem constata că numărul de tineri 

beneficiari de locuințe sociale este aproape nul în perioada 2015 - 2019. Nu am găsit informații 

concludente referitoare la numărul de tineri care beneficiază de locuințe ANL (prin închiriere). 

Tabel 8. Numărul beneficiarilor tineri de locuințe sociale în municipiul Cluj-Napoca (Primăria 

municipiului Cluj-Napoca) 

Categoria de vârstă 2015 2016 2017 2018 2019 

18-23 ani 0 0 0 0 0 

24-29 ani 0 0 0 0 0 

30-35 ani 1 0 1 0 0 

 

 În privința studenților, datele furnizate de ANOSR (colectate de la Ministerul Educației și 

Cercetării) arată că numărul de studenți cazați în căminele universităților clujene era în 2018 

de puțin sub 15.500 (diferența dintre totalul de locuri disponibile în universități și cele din 

centrul universitar Nord al Universității Tehnice din Cluj-Napoca), și nu evoluase semnificativ în 

perioada 2015-2018. Astfel, ponderea studenților cu domiciliul în altă localitate care 

beneficiază de un loc în cămin este de aproximativ 27% - 1 din 4 studenți din afara municipiului 

are loc în cămin.  

 

2.5. Participarea civică, implicarea tinerilor în mediul politic, viață asociativă 

2.5.1 Participarea electorală a tinerilor 

 

 Pentru a înțelege mai bine participarea electorală a tinerilor și ce ne spune această 

participare atât despre atitudinile cetățenilor municipiului, cât și despre compoziția demografică 

reală a acestuia, am folosit seturile de date aferente alegerilor locale din 2016 și 2020, alegerilor 

europarlamentare din 2019 și alegerilor prezidențiale din 2020, așa cum au fost acestea 

publicate pe site-urile de specialitate administrate de Biroul Electoral Central / Autoritatea 

Electorală Permanentă, respectiv: 

- Alegerile locale din 2016: http://prezenta.2016bec.ro/  

http://prezenta.2016bec.ro/
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- Alegerile locale din 2020: site nefuncțional în prezent - am folosit setul de date furnizat 

de Consiliul Tineretului din România, extras după încheierea alegerilor de pe site-ul 

BEC/AEP 

- Alegerile europarlamentare din 2019: 

https://prezenta.bec.ro/europarlamentare26052019  

- Alegerile prezidențiale din 2019 (turul II): 

https://prezenta.bec.ro/prezidentiale24112019/  

 

 În funcție de scrutinul electoral, participarea poate fi limitată la persoanele cu domiciliul 

sau reședința (declarată oficial) în Cluj-Napoca, în cazul alegerilor locale, sau să fie deschisă 

oricărei persoane prezente în municipiu la data alegerilor, în cazul celor europarlamentare și 

prezidențiale. Vom ține cont în analiza noastră de faptul că nu dispunem de date certe privind 

populația cu reședința nedeclarată în Cluj-Napoca (studenți, absolvenți și angajați veniți din alte 

localități care locuiesc în Cluj-Napoca dar nu și-au declarat schimbarea reședinței/domiciliului). 

2.5.2 Ce ne propunem să aflăm?  

- Rata de participare la vot a cetățenilor municipiului în funcție de tipul de scrutin 

și cum se raportează aceasta la situația de la nivel național 

- Ponderea tinerilor în totalul votanților din Cluj-Napoca în funcție de tipul de 

scrutin și cum se raportează aceasta la situația de la nivel național 

- Rata de participare la vot a tinerilor din municipiu în funcție de tipul de scrutin 

(estimare) și cum se compară aceasta cu situația de la nivel național 

- Populația tânără care locuiește de facto în Cluj-Napoca, pe baza datelor privind 

participarea la vot 

2.5.3 Participarea la vot a cetățenilor municipiului Cluj-Napoca 

 

 În aparență, participarea la vot cunoaște o variație extraordinară în funcție de tipul de 

scrutin, variind în mai puțin de 1 an de la rate de participare de 69% (europarlamentare), 

respectiv 71,6% (prezidențiale) la o participare de doar 36,19% la alegerile locale din 2020. În 

timp ce participarea la nivel național a crescut cu 5, respectiv 8,8 puncte procentuale, datele 

privind participarea în Cluj-Napoca par să indice o creștere de 33, respectiv 35,4 puncte 

procentuale. Chiar și raportat la creșterea participării raportate la mediul urban, la nivel național, 

ar trebui să avem o creștere a participării cu peste 16, respectiv 12 puncte procentuale mai mare 

decât cea înregistrată la nivel național.  

 Pentru a înțelege mai bine structura votanților, este important să ne uităm la numărul 

de voturi exprimate pe listele permanente și, respectiv, pe listele suplimentare. Observăm că, la 

nivel național, numărul de persoane care votează la secția de votare la care sunt arondați scade 

în cazul alegerilor generale față de cele locale, în pofida unei creșteri importante a gradului 

general de participare. Astfel, la alegerile euroaparlamentare, 1.118.699 persoane au votat pe 

https://prezenta.bec.ro/europarlamentare26052019
https://prezenta.bec.ro/prezidentiale24112019/
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liste suplimentare în țară, respectiv 1.150.324 la alegerile prezidențiale din 2019, față de 69.503 

în cazul alegerilor locale din 2020. 

 Calculele referitoare la participarea la nivel național și la nivel național urban sunt 

afectate de migrația externă (voturile din diaspora). Pentru o comparație cât mai relevantă, este 

util să ajustăm calculele referitoare la rata participării pentru aceste 2 grupe eliminând din 

calculul prezenței voturile din diaspora. Totodată, am inclus, pentru o comparare mai facilă, 

informații despre rata de participare a votanților înscriși pe listele permanente. Astfel, ratele de 

participare pentru voturile exprimate pe teritoriul țării arată în felul următor: 

 

Tabel 9: comparații între niveluri de participare la vot la nivel național și local, pe liste 

permanente și total; sursă date: INS Tempo (populație), BEC/AEP (participare efectivă la vot) 

 

Participare 

național 

(fără 

diaspora) 

Participare 

național - LP 

Participare 

urban (fără 

diaspora) 

Participare 

urban - LP 

Cluj-Napoca 

- LP 

Cluj-Napoca 

- total 

Locale 2016 48,62% 47,26% 40,18% 39,41% 36,92% 37,57% 

Locale 2020 46,16% 44,19% 37,53% 36,54% 35,40% 36,19% 

Europarlame

ntare 2019 49,05% 42,26% 49,21% 43,15% 52,00% 69,03% 

Prezidențiale 

2019 49,77% 42,94% 50,31% 43,90% 53,11% 71,64% 

 

 

 Dacă la participarea la alegerile locale cetățenii din Cluj-Napoca au o participare ceva mai 

redusă decât participarea generală la nivel național și pentru mediul urban în general, la alegerile 

generale rata de participare este mult mai mare. După cum se poate observa, participarea la vot 

a clujenilor înscriși pe listele permanente depășește media națională pentru acest criteriu cu 9-

10%, același lucru fiind valabil și față de media națională pentru mediul urban. Creșterea 

participării cetățenilor înscriși pe listele permanente în municipiul Cluj la alegerile generale 

față de cele locale este de două ori mai mare decât creșterea medie pentru mediul urban, ceea 

ce indică un interes deosebit față de acest tip de scrutin, precum și existența unui public 

important cu domiciliul în localitate care este interesat de politică în general, însă nu a fost 

convins să se implice în viața politică locală. 

 Rata generală de participare (pe liste permanente plus liste suplimentare) este 

distorsionată puternic de migrația internă și, așa cum am arătat, nu este un indicator credibil al 

ratei reale de participare, ci un indicator al populației rezidente de facto. Aproximativ 25% dintre 

votanții din Cluj-Napoca de la alegerile generale sunt persoane nu locuiesc în oraș cu forme 

legale, față de 9.75% - 11%, media națională. Plecăm de la premisa că numărul de persoane 

aflate în trecere în Cluj-Napoca se compensează cu numărul de clujeni aflați temporar în afara 

localității în perioada votului. 
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Figura 22: Număr de persoane care au votat în municipiul Cluj-Napoca la diferite scrutinuri 

electorale, pe liste permanente și, respectiv, suplimentare (sursă date - BEC/AEP) 

 

2.5.4 Participarea la vot a tinerilor din municipiul Cluj-Napoca 

 

Tinerii au reprezentat peste 25% dintre votanții din Cluj-Napoca din cadrul alegerilor 

locale din 2020 și peste 40% din totalul alegătorilor care au votat în Cluj-Napoca pentru 

alegerile europarlamentare și prezidențiale, deși acoperă o plajă de vârste de doar 18 ani. Dacă 

pentru alegerile locale ponderile sunt oarecum apropiate, în cazul celor generale, ponderea 

tinerilor votanți din Cluj-Napoca este cu 50% mai mare decât media înregistrată în mediul 

urban în România.  

La alegerile locale se înregistrează în mod constant o participare de aproximativ 100.000 

de votanți, în timp ce la cele generale numărul este de aproximativ 190.000 de votanți. În raport 

cu alegerile locale din 2020, au votat cu 46.56% mai multe persoane aflate pe listele permanente 

la alegerile europarlamentare, respectiv cu 49,7% în cazul celor prezidențiale. Această creștere 

reflectă diferența reală a ratei de participare la vot în municipiu, de la 35,4% la alegerile locale 

din 2020, la 52% pentru alegerile europarlamentare și la 53,11% pentru cele prezidențiale. 

Această creștere este concordantă cu tendințele observate la nivel național și, respectiv, la nivel 

național în mediul urban.   
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Figura 23: Ponderea tinerilor (18 - 35 de ani) din totalul votanților din cadrul diferitelor 

scrutinuri electorale (sursă date - BEC. AEP) 

 

La alegerile locale, rata de participare a tinerilor din Cluj-Napoca s-a situat între media 

națională (față de care a fost cu sub 1 procent mai mică) și media pentru mediul urban (față de 

care a fost cu peste 6 procente mai mare). La alegerile generale participarea în mediul urban 

crește și în rândul tinerilor, în mod similar cu evoluția în cazul populației generale și ajunge la 

47,28% (cu 3,7% mai mare decât rata de participare națională medie a tinerilor). Păstrând 

diferența de participare de la alegerile locale dintre populația tânără din Cluj-Napoca și cea din 

mediul urban în general, estimăm că ponderea reală a participării tinerilor din Cluj-Napoca se 

situează în jurul valorii de 53,5%. Păstrând proporția diferenței, aceasta ar putea ajunge în jurul 

valorii de 57%. 



  

36 

 

 
Figura 24: Participarea la vot a tinerilor raportat la populația cu domiciliul în țară, în mediul 

urban (în țară) și în Cluj-Napoca 

 

Un alt indicator relevant, tot referitor la alegerile locale, este rata participării tinerilor 

comparativ cu rata participării populației generale la alegerile din Cluj-Napoca. În acest caz, 

tinerii au votat la alegerile locale din 2016 cu mult sub populația generală, însă, în 2020, au avut 

o pondere a participării mai mare cu aproximativ 3 procente față de cea medie pentru votanții 

înscriși pe listele permanente în localitate (38,36 în cazul tinerilor, față de 35,4% în cazul 

votanților înscriși pe listele permanente în general), respectiv cu aproximativ 2 procente mai 

mare decât participarea generală (liste permanente și liste suplimentare, cumulat). Dacă s-a 

păstrat diferența de pondere a participării de la alegerile locale din municipiul Cluj-Napoca între 

categoriile menționate, tinerii din Cluj-Napoca au participat în proporție de 55% la vot. Dacă s-a 

păstrat proporția diferenței, rata de participare a fost la europarlamentare de 57,7%.  

Concluzionând, estimăm, în baza analizei, că rata de participare a tinerilor din Cluj-

Napoca la alegerile europarlamentare s-a situat între 53,5% și 57,7%. Bineînțeles, având în 

vedere că votanții „noi” de la alegerile generale sunt în majoritate tineri fără domiciliu stabil în 

Cluj-Napoca, în mare parte studenți și absolvenți ai universităților clujene, aceste estimări au 

valoare orientativă și sunt necesare cercetări suplimentare pentru a determina valorile exacte.  

 

2.5.5 Ce ne spune numărul de votanți tineri despre populația tânără a orașului? 

 

Analizând datele pentru alegerile europarlamentare din 2019, constatăm că numărul de 

votanți de o anumită vârstă poate fi și de peste 2,5 ori mai mare decât numărul persoanelor de 



  

37 

 

vârsta respectivă care au domiciliul în Cluj-Napoca (mai exact. au votat 5993 persoane de 21 de 

ani, în timp ce doar 2309 persoane de această vârstă au domiciliul în Cluj-Napoca). Această 

situație nu este surprinzătoare, având în vedere că în oraș învață un număr de peste 57.000 de 

studenți din alte localități. În schimb, informația despre numărul tinerilor de fiecare vârstă care 

au votat ne poate ajuta să completăm estimările privind populația tânără reală. Astfel, pentru 

fiecare vârstă, numărului de votanți nu poate să fie decât o anumită pondere din populația totală 

care trăiește de facto în municipiu. Prin urmare, în cazul tinerilor de 21 de ani în 2019, cei 5993 

care au votat reprezintă o pondere (conform estimării noastre, între 53,5% și 57,7%) din totalul 

tinerilor care trăiesc în oraș, total care se ridică, în acest caz, la un număr situat între 10.386 și 

11.202. 

 
Figura 25: Populația cu domiciliul în Cluj-Napoca și numărul de persoane tinere care au votat la 

alegerile europarlamentare în Cluj-Napoca, pe vârste 

 

Dat fiind că metoda noastră de estimare nu a fost confirmată empiric, în cele ce urmează 

vom oferi 3 scenarii pentru estimarea populației tinere în funcție de numărul de votanți tineri 

de la alegerile europarlamentare din 2019:  

1. Tinerii din Cluj-Napoca au participat la vot la fel de mult ca media națională 

pentru mediul urban (fără diaspora) - mai exact, în procent de 47,28%; dat fiind 

că municipiul Cluj-Napoca este puternic impactat de migrația internă inclusiv 

dinspre alte orașe, nu doar din mediul rural, nu vom raporta procentul de 47,28% 

la populația tânără cu domiciliul în oraș, ci vom folosi ponderea pentru a estima 

mărimea acestei populații 
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2. Tinerii din Cluj-Napoca au participat la vot în pondere egală cu ponderea 

persoanelor înscrise pe listele electorale permanente în Cluj-Napoca; având în 

vedere apropierea ratei de participare de la alegerile locale din 2020 și contextul 

comun, este posibil ca tinerii să participe în pondere apropiată cu populația 

generală a municipiului, mai degrabă decât în funcție de participarea medie 

națională pentru mediul urban 

3. Tinerii din Cluj-Napoca au participat la vot la vot înregistrând o diferență față 

de media națională pentru mediul urban similară în proporție cu cea de la 

alegerile locale (diferențele de la alegerile locale prezic diferențele de la alegerile 

europarlamentare). 

  

 
Figura 26: estimare a numărului de tineri care trăiesc în Cluj-Napoca pe baza numărului de 

votanți tineri la alegerile europarlamentare din 2019, pe vârste (sursă date: INS pentru populația 

în funcție de domiciliu, BEC/AEP pentru numărul de votanți pentru fiecare vârstă) 

 

 Statisticile referitoare la tinerii din mediul urban în general acoperă aspectul migrației 

între mediul rural și urban (rezidenții de facto în mediul urban care au domiciliul/reședința în 

mediul rural), însă, pentru fiecare localitate individual, nu acoperă migrația între localități 

urbane. Astfel, în mod normal ar fi fost de așteptat ca procentul tinerilor care au votat în Cluj-

Napoca față de cei care au domiciliul în localitate să fie de 47,28%, când, de fapt, el este de peste 

100%. În scenariul 1 propus de noi, teza noastră este că media participării pentru mediul urban 

este relevantă și pentru Cluj-Napoca, însă populația tânără reală a municipiului trebuie ajustată 

astfel încât numărul de votanți tineri să constituie un procent similar din populația totală a 
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tinerilor. În acest mod, efectul migrației interne între localități din mediul urban este integrată 

în modelul de calcul propus. Cu toate acestea, este greu să presupunem că unul dintre centrele 

civice majore ale ultimilor ani are o participare medie la procesele electorale, astfel încât 

considerăm acest scenariu a fi cel mai puțin probabil dintre cele 3. Primul scenariu estimează o 

populație a tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani de 163.181 de persoane, respectiv 

172.539 de tineri între 14 și 35 de ani. 

 Raportat la alegerile locale, tinerii clujeni au votat în 2016 în proporție mult mai mică 

decât populația generală, iar în 2020, puțin peste populația generală. Totuși, în cazul alegerilor 

europarlamentare se poate constata o creștere majoră a participării la vot a persoanelor înscrise 

pe listele electorale permanente, de la 36,9% la alegerile locale din 2016, la 52%. Dacă în 2016 

tinerii au votat în proporție semnificativ mai mică față de populația generală înscrisă pe listele 

permanente, în 2020 tinerii au depășit media orașului, la puțin peste un an de la alegerile 

europarlamentare analizate. Este neclar în ce măsură saltul de participare dintre alegerile locale 

din 2016 și, respectiv, 2020, se regăsește și în ponderea participării tinerilor la 

europarlamentare. Recunoscând limitările aferente, al doilea scenariu estimează o populație 

totală a tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani de 148.369 de persoane, respectiv 

157.727 tineri între 14 și 35 de ani.  

 La alegerile locale din 2020, tinerii au votat în proporție mai mare atât față de populația 

tânără din mediul urban în general, cât și față de populația municipiului Cluj-Napoca înscrisă pe 

listele permanente. Dacă păstrăm proporția diferențelor dintre participarea acestor categorii, 

cea mai plauzibilă estimare a numărului de tineri din municipiu pare a fi cea aferentă scenariului 

3 - mai exact, că au participat la vot 57,7% dintre tinerii din Cluj-Napoca, populația totală a 

celor cu drept de vot (18 - 35 ani) fiind în acest caz de 133.712 persoane, iar populația totală a 

tinerilor (14 - 35 ani) de 143.070 persoane. 

 

Tabel 10: estimarea populației tinere a municipiului Cluj-Napoca în funcție de rata reală a 

participării la vot la alegerile europarlamentare din 2019 

 

Estimare număr 

tineri 18-35 ani 

Estimare număr 

tineri 14-35 ani 

Participare egală cu media pentru tinerii din mediul 

urban 163.181 172.539 

Participare egală cu media pentru votanții înscriși pe 

liste permanente în Cluj-Napoca 148.369 157.727 

Diferențe procentuale similare între scrutinuri diferite, 

între tinerii din Cluj-Napoca și participarea medie 

pentru tinerii din mediu urban 133.712 143.070 
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2.5.6 Mediul asociativ din Cluj-Napoca 

Conform datelor furnizate de Primăria Cluj-Napoca privitoare la implicarea tinerilor în mediul 

politic, în anul 2020 există la nivelul municipiului un consilier local cu vârsta cuprinsă în intervalul 

24-29 ani și alți patru din categoria de vârstă 30-35 ani.  

Totodată, sunt 70 de asociații de tineret în evidența municipiului Cluj-Napoca. Pe lângă acestea, 

există și numeroase alte organizații, fundații și federații cu domenii de activitate diversă, care pot fi 

de interes pentru tineri.  

În analiza actanților dezvoltată în cadrul proiectului „LEAP Cluj” [Leap = salt în Română], Grupul 

PONT precizează, despre ONG-urile active în Cluj-Napoca: ”(...) în final, avem 

organizații/asociații/federații/fundații care sunt foarte numeroase, au un buget mult sub medie și 

lucrează cu un număr mic și fluctuant de personal angajat, cu probleme specifice, nișate, și care 

prezintă o varietate mare de activități și obiective (424)”. Referindu-se la ansamblul actanților 

(publici, privați și neguvernamentali), același studiu descrie domeniile lor de activitate după cum 

urmează: 

„Principalele proiecte derulate sunt legate de organizarea și petrecerea timpului liber al 

tinerilor, dezvoltare comunitară, educație, consum cultural și dezvoltare profesională (789 de 

proiecte). Activitățile și proiectele derulate pe subiectele sănătății, oportunităților egale, integrării 

sociale și asistenței sociale au o pondere mult mai mică, fiind de asemenea prezente dar cu o 

discrepanță majoră (în jur de 118 proiecte, de aproape 8 ori mai puține!)” 

Principala structură umbrelă în domeniu este Federația Tinerilor din Cluj, cea care a preluat 

co-managementul neguvernamental al programului Cluj-Napoca - European Youth Capital 2015. 

Aceasta are 35 de organizații membre.  

Din punct de vedere al veniturilor anuale realizate de federație și organizațiile afiliate acesteia, 

observăm o creștere semnificativă de la 1,749 milioane lei în 2014 la 2,45 milioane lei în 2015 (anul 

deținerii titlului de Capitală Europeană a Tineretului), urmată de o scădere la 2,14 milioane în 2016, 

urmată de o nouă creștere și aparentă stabilizare în jurul valorii de 2,3 milioane lei pe an. 

Menționăm că Federația Tinerilor din Cluj apare în statistic doar începând cu anul 2017 (primul an 

de funcționare).  
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Figura 27: venituri anuale - Federația Tinerilor din Cluj și asociații membre (cumulat); sursă 

date: Ministerul Finanțelor Publice, date publice despre informații fiscale și bilanțuri; 

 

Dacă vorbim strict de bugetul federației, acesta a crescut de la 163 mii lei în 2017 la 321 mii lei 

în 2019, dublându-se pe parcursul a trei ani de activitate și reprezentând, în 2019, 13,9% din bugetul 

cumulat al organizațiilor membre și al federației și fiind a doua cea mai bine finanțată organizație 

din comunitate. La nivel general, 8 organizații din cele 35 membre (aprox. 25% dintre cele cu 

personalitate juridică) au bugete care depășesc 100.000 de lei anual și doar alte 3 depășesc un buget 

de 50.000 de lei anual.  
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Figura 28: venituri anuale - Federația Tinerilor din Cluj și asociații membre (individual), anul 

2019; Sursă date: Ministerul Finanțelor Publice, date publice despre informații fiscale și bilanțuri 

 

Programele de finanțare publică a proiectelor de tineret pot fi adaptate astfel încât să se 

adreseze în mod distinct diferitelor tipuri de organizații din punct de vedere al bugetelor (și implicit 

al capacității de absorbție). Creșterea capacității organizațiilor de a gestiona fonduri publice și 

familiarizarea lor cu procesele aferente pot avea efecte pozitive pe termen lung inclusiv în ceea ce 

privește absorbția fondurilor europene - fie direct de către organizații, fie prin aportul de personal 

specializat în scrierea și managementul proiectelor în alte organizații și instituții. Recomandăm, 

astfel, cooptarea organizațiilor cu capacitate de absorbție de fonduri publice mare (raportat la 

sector) ca partenere în proiecte cu finanțare europeană, acordarea de finanțări crescute pentru 

proiecte strategice la nivelul sectorului neguvernamental de tineret din Cluj-Napoca de către 

Primărie și Consiliul Local, respectiv acordarea de granturi pentru proiecte mici pentru organizațiile 

la început de drum în accesarea și gestionarea fondurilor publice. 

2.6. Ocupare 

 

Municipiul Cluj-Napoca este un oraș activ economic, în care sunt foarte rare cazurile în 

care tinerii nu își găsesc un loc de muncă. Conform INS, ponderea șomerilor înregistrați la 

sfârșitul lunii octombrie a acestui an în totalul resurselor de muncă este la nivel național de 2,1%, 

la nivelul județului Cluj de 1,4%, iar la nivelul municipiului Cluj-Napoca de 0,7%. La un număr de 

490 de șomeri pentru o populație tânără între 16-25 de ani de 77,110 persoane, ponderea 

șomajului în rândul tinerilor este de 0,63%, puțin sub media generală la nivelul localității. Astfel, 
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chiar dacă în 2020 în luna octombrie numărul de șomeri tineri era deja aproape dublu decât în 

2019, acesta se menține totuși la un nivel relativ scăzut. Numărul tinerilor solicitanți de șomaj 

imediat după absolvirea studiilor este, de asemenea, foarte redus. 

 

 
Figura 29: evoluția numărului de șomeri tineri pentru perioada 2017 - 2020; sursă date: AJOFM 

Cluj 



  

44 

 

 
Figura 30: număr de persoane care au solicitat indemnizația de șomaj imediat după terminarea 

studiilor, pentru perioada 2017 - 2020; sursă date: AJOFM Cluj 

 

Uceniciile și internshipurile sunt puțin răspândite ca forme de ocupare. În perioada 

2018-2020 au fost înregistrate în Cluj-Napoca 21, 239 și, respectiv, 131 de contracte de 

ucenicie, respectiv 0, 12 și 1 contracte de internship. Aceste date sunt corelate cu slaba 

dezvoltare a învățământului profesional (și în special a învățământului profesional dual) și 

indică și o preferință a angajatorilor de a încheia contracte de muncă pentru angajații puțin 

experimentați, chiar și în domeniile profesionale în care contractele de ucenicie ar putea părea 

soluția optimă. 

Ușurința găsirii unui loc de muncă se răsfrânge și în numărul beneficiarilor de măsuri 

active prin AJOFM Cluj. Astfel, conform instituției menționate, sub 600 de tineri din județul Cluj 

au beneficiat de măsuri active, dintre care 43 de măsuri susținute prin fonduri europene. 

Situația completă a măsurilor este descrisă mai jos:  
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Tabel 11: Număr de beneficiari tineri de măsuri active pentru ocupare, în funcție de bugetul din 

care sunt finanțate, pe sexe, pentru anul 2020- raportare la luna octombrie; sursă date: AJOFM 

Cluj  

Numărul de tineri cu domiciliul sau reședința 

în județul Cluj, beneficiari ai măsurilor active 

pentru ocupare suportate de la Fondul Social 

European sau Bugetul de Stat, în funcție de 

sexe și categorii de măsuri (luna octombrie -

2020): 

Fondul Social European Bugetul de Stat 

Femei Bărbați Femei Bărbați 

Completarea veniturilor șomerilor care se 

încadrează înainte de expirarea indemnizatiei 

pentru șomaj   11 3 

Prima de activare pentru somerii 

neindemnizati   7 10 

Acordarea de subvenții angajatorilor care 

încadrează în munca tineri NEETs   24 25 

Acordarea de subvenții angajatorilor care 

încadrează în munca absolventi de 

invatamant 28 12 3 1 

Acordarea de prima de insertie absolventilor 

de invatamant   7 3 

Acordarea de subvenții angajatorilor care 

încadrează în munca persoane cu handicap 2 1 2 2 

Nr persoane noi cuprinse în servicii de 

informare și consiliere profesională   223 212 

Total 30 13 277 256 
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3. DIMENSIUNE CALITATIVĂ 

Analiza datelor calitative rezultate în urma interviurilor de grup cu tineri locuitori ai 

municipiului Cluj-Napoca 

 

Această secțiune prezintă o sinteză a analizei datelor calitative rezultate în urma realizării 

interviurilor de grup cu tinerii locuitori ai municipiului Cluj-Napoca. Cele treisprezece focus 

grupuri s-au centrat în jurul a nouă teme majore privitoare la experiențele cotidiene ale tinerilor 

locuitori ai municipiului Cluj-Napoca: (1) condiții de locuire, (2) starea transportului public și 

infrastructura orașului, (3) siguranța fizică resimțită în oraș, (4) educație, (5) muncă și condiții de 

trai materiale, (6) sănătate, (7) apartenența la comunitate, (8) participare civică și (9) petrecerea 

timpului liber.  

Analizarea răspunsurilor oferite de tineri a contribuit în mod esențial la formarea unei imagini 

asupra calității vieții percepute de aceștia. Având în vedere toate aceste dimensiuni ale 

conceptului mai larg de calitate a vieții, definit în studiul prezent în acord cu indicatorii propuși 

de Eurostat (2017), putem oferi o detaliere asupra modului în care tinerii participanți la 

cercetare, care provin din contexte de viață variate, se raportează la aspectele traiului în Cluj-

Napoca. Astfel, procesul de analiză a datelor a urmărit, pe de o parte, identificarea aspectelor 

pozitive și considerate valoroase în contextul locuirii în Cluj-Napoca și pe de o altă parte, 

cunoașterea nevoilor pe care le tinerii le resimt. Vom rezuma în continuare principalele opinii 

exprimate de respondenți în timpul interviurilor de grup. 

3.1 Locuire 

Una dintre temele tratate în mod extins în timpul interviurilor de grup a fost cea a locuirii în oraș 

și a condițiilor în care se întâmplă aceasta. Cel mai frecvent tinerii au descris situația în care 

mutarea în Cluj-Napoca a venit odată cu începerea studiilor (în unele cazuri liceul, cel mai adesea 

studiile universitare de licență), urmând ca mai apoi să continue cu acestea la un nivel superior 

(licență, master, doctorat) sau să își găsească un loc de muncă în oraș.  

Alegerile tinerilor pentru stabilirea domiciliului în municipiul Cluj-Napoca au fost influențate în 

principal de percepțiile despre nivelul crescut de dezvoltare economică al acestuia, precum și 

cele despre oportunitățile multiple pe care le oferă: 

„Am venit aici pentru studiile universitare. Este un oraș plăcut, are oportunități profesionale 

și sunt multe lucruri de făcut.” (R, bărbat, 18-23 ani) 

„Eu sunt din județul Argeș. Am venit la Cluj din 2011, iar după studii am pornit o mică afacere 

cu un prieten. Am rămas aici datorită vieții sociale active.” (F, bărbat, 24-29 ani) 

„Locuiesc în zona centrală a orașului Cluj-Napoca. Am o afacere, sunt designer de bijuterii și 

am venit în oraș pentru că aceasta s-a dezvoltat mult recent - majoritatea partenerilor, 

partenerilor, colaboratorilor și angajaților erau aici, în Cluj. Din punct de vedere profesional 
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și personal, nu se compară cu alt oraș (oamenii, afacerile, etc.). Am stat și în București, în 

zonă centrală.” (B, bărbat, 18-23 ani) 

Locuințele actuale ale celor care nu s-au născut în Cluj-Napoca și au vârste de până la 25 de ani 

sunt, majoritatea, închiriate - fie că sunt camere de cămin, fie că sunt apartamente situate în 

blocuri de locuințe. În rândul tinerilor clujeni, precum și a celor care nu sunt născuți în acest oraș 

dar care se află în categoria de vârstă 30-35 ani, practica achiziției propriei locuințe este mai 

frecvent întâlnită.  

„Am terminat facultatea la Iași, acum sunt în primul an de master la Psihologie clinică. 

Locuiesc în Cluj de doi ani, în chirie.” (A.T., femeie, 18-23 ani) 

„Facultatea în cadrul căreia studiez abordează în prezent predarea în mod hibrid. Astfel, am 

avut ocazia de a aplica pentru un loc în cămin.” (T, femeie, 18-23 ani) 

„Locuiesc în Cluj din anul 2012. Am venit aici pentru job - e un oraș deschis. Am stat în chirie 

până în 2018, iar apoi mi-am luat apartamentul meu prin intermediul programului “Prima 

casă”.” (V, bărbat, 30-35 ani) 

„Am venit în Cluj pentru locul de muncă. Am stat o perioadă în chirie, apoi în cămin, iar acum 

am apartamentul meu.” (D, femeie, 30-35 ani) 

Atunci când vorbesc despre locuințe, tinerii valorizează în primul rând amplasarea acestora în 

oraș, raportându-se la apropierea lor față de zona centrală a acestuia, sau față de alte câteva 

puncte de interes care le facilitează viața cotidiană: stații ale rețelei de transport în comun, 

parcuri, dar și magazine și spații comerciale. Astfel, locuirea în zone sau cartiere care 

îndeplinesc aceste condiții de proximitate este percepută ca fiind mai calitativă. 

„Locuiesc în prezent într-un apartament bine amplasat - din punct de vedere al accesului la 

transportul în comun, apropierii față de un parc, de mall, iar zona e liniștită.” (T, femeie, 18-

23 ani) 

„Stau la bloc acum. Îmi place că locuiesc destul de aproape de centru, și aproape de parcuri.” 

(I, femeie, 24-29 ani) 

„Momentan stau în chirie [...] în zona 21 Decembrie 1989. Sunt mulțumit de loc pentru 

proximitatea față de centru, magazine, stațiile de mijloacele de transport în comun [...]” (R, 

bărbat, 18-23 ani) 

Una dintre cele mai des menționate probleme atunci când vine vorba despre locuințele din 

municipiul Cluj-Napoca este cea a prețului plătit pentru acestea, fie că este vorba despre 

închirierea sau cumpărarea lor. Tinerii discută despre valori ale chiriilor nejustificate, în contextul 

în care proprietățile prezintă în multe cazuri neajunsuri legate de spațiul disponibil sau de 

utilarea și mobilarea acestuia.  



  

48 

 

„Locuința e în Plopilor, este aproape de grădinița copiilor și de job-ul nostru. Ajung în 25 de 

minute pe jos în centru. Apartamentul este mic, la etajul 4/4, fără lift. Am făcut multe 

compromisuri pentru locația apartamentului. Prețurile chiriilor sunt foarte mari, dar și 

prețurile apartamentelor disponibile pentru vânzare.” (E, femeie, 30-35 ani) 

„Chiriile sunt scumpe având în vedere condițiile pe care le oferă.” (S, bărbat, 24-29 ani) 

„Mă deranjează faptul că apartamentul este foarte vechi și neîngrijit. Proprietarul refuză 

orice îi propun pentru îmbunătățirea spațiului, iar prețul chiriei tot crește.” (J, femeie, 24-29 

ani) 

Referindu-se în mod specific la contextul epidemiologic actual, în timpul interviurilor de grup, 

unii tineri au observat o scădere a prețurilor chiriilor față de anii trecuți, situație care poate fi 

explicată și prin reducerea numărul de persoane interesate să închirieze o locuință în oraș. 

„Pot spune că în prezent condițiile mele de locuire sunt bune, raportate la prețul pe care îl 

plătesc acum. Comparativ cu anul trecut, valoarea chiriei mele a scăzut.” (G, femeie, 18-23 

ani) 

Uneori, faptul că locuințele din Cluj-Napoca sunt scumpe reprezintă motive pentru care tinerii 

aleg să locuiască în afara municipiului, în zona metropolitană, cel mai comun exemplu fiind 

comuna Florești. Acest fapt îngreunează accesul la oraș și la activitățile desfășurate aici uneori 

zilnic: 

„Pentru că stau în Floresti, e nevoie ca dimineața să mă trezesc cu o oră mai devreme pentru 

a ajunge la timp la în Cluj-Napoca.” (I, bărbat, 24-29 ani) 

În cadrul interviurilor de grup, participanții au fost implicați în a încerca să găsească soluții la 

problema prețurilor crescute ale chiriilor din municipiul Cluj-Napoca. Astfel, una dintre tinere 

menționat elaborarea unei strategii complete pentru locuire, care să includă limitarea valorii 

chiriilor maxime (precum există deja în Viena și Berlin), dar și construirea locuințelor sociale, 

respectiv asigurarea unui fond comunitar de apartamente. 

Alte probleme frecvent identificate în contextul discuțiilor despre locuire sunt și: lipsa locurilor 

de parcare în apropierea blocurilor, sistemul centralizat de termoficare care nu funcționează 

corespunzător, unele aspecte precare ale construirii blocurilor, precum și modul în care 

proprietarii de locuințe gestionează, din punct de vedere legal, închirierea spațiilor pe care le 

dețin: 

„În jurul blocului nu sunt suficiente locuri de parcare, sunt multe garaje între blocuri, trebuie 

sa parchez destul de departe de apartament.” (E, femeie, 30-35 ani) 

„Centralele comune din blocuri [...] nu funcționează foarte bine deseori, iar încălzirea e de 

proastă calitate. O posibilă soluție ar fi renovarea lor sau subvenționare unor proiecte din 
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partea administrației locale, din care oamenii și-ar putea monta centrale individuale în casă.” 

(P, bărbat, 24-29 ani) 

„Proprietarii fac contracte de mână neînregistrate la ANAF. Construcția blocului e, din nou, o 

problemă: pereții sunt foarte subțiri.” (R, bărbat, 18-23 ani) 

„La blocurile noi problemele sunt legate de calitatea construcției (nu sunt respectate unele 

standarde). La clădirile vechi, acestea țin de reabilitarea termică - deseori e din polistiren, 

unde există riscul de incendiu. [...] Responsabilitatea reparațiilor (a lucrurilor fixe) revine 

proprietarului, conform legii. Iar mulți nu fac acest lucru deoarece nu se pot face presiuni 

asupra lor, din cauza faptului că multe contracte nu sunt înregistrate la Primărie. [...]” (D, 

femeie, 30-35 ani) 

3.2 Transport public și infrastructură 

Modul de deplasare în oraș este, de asemenea, un subiect de interes pentru tinerii care au 

participat la studiul calitativ, respectiv la focus grupurile realizate în cadrul acestuia. În funcție 

de variantele pe care le au la dispoziție, tinerii fac alegeri cu scopul principal de a reduce timpul 

petrecut în trafic. Astfel, cel mai adesea, ei au afirmat că folosesc mijloacele de transport în 

comun, precum și bicicletele (fie personale, fie cele oferite de serviciul Cluj Bike). Totodată, 

locuitorii tineri ai orașului caută variante economice de transport, fiind interesați și de 

posibilitatea ca practicile lor să fie prietenoase cu mediul înconjurător. 

„Aceste mijloace sunt accesibile din punct de vedere al prețului (în unele cazuri chiar gratuit), 

te lasă aproape de ce dorești, existând și multe legături. Bicicletele sunt schimbate (reparate, 

întreținute), iar pistele s-au îmbunătățit. Am observat acest lucru de-a lungul a patru ani, de 

când am card Cluj Bike)” (H, femeie, 24-29 ani) 

„Utilizez cel mai des autobuzele din oraș. E o variantă convenabilă ca preț, mai ales pentru 

studenți. Stațiile sunt plasate bine în oraș, fiind apropiate de majoritatea locațiilor cheie” (M, 

femeie, 18-23 ani) 

„Există multe autobuze electrice care nu poluează. Transportul în comun are în general 

prețuri mici și metodele de plată pentru acesta sunt numeroase” (G, femeie, 18-23 ani) 

„Merg la muncă pe jos sau cu mașina, dar prefer să merg în oraș cu autobuzul, din cauza 

lipsei parcărilor din oraș.” (R, femeie, 18-23 ani) 

Privitor la rețeaua de transport în comun, tinerii observă progresele orașului, însă identifică și 

aspecte care au nevoie de ameliorări. O nevoie importantă a lor se dovedește a fi dezvoltarea 

rețelei, în sensul introducerii unor linii de transport suplimentare, care să conecteze mai 

eficient zona centrală a municipiului cu unele cartiere mai îndepărtate de acesta (exemplu: Bună 

ziua). O altă nevoie exprimată de respondenți a fost extinderea programului de funcționare al 

mijloacelor de transport în comun, respectiv existența unor linii de transport nocturn. 
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„Este mereu loc de îmbunătățit, dar raportat la celelalte orașe, Clujul are o infrastructură a 

transportului în comun foarte bună. Poți ajunge ușor în majoritatea zonelor din oraș.” (L, 

bărbat, 30-35 ani) 

„O problemă este cea a legăturilor din zone precum Bună Ziua, Andrei Mureșanu. Sunt 

kinetoterapeut și pentru că unii clienți nu se pot deplasa, sunt nevoit să merg eu la domiciliul 

lor. Din cauza conexiunilor slabe, prefer să nu iau clienți din aceste zone. Îmi place că există 

metode diverse de plată și că autobuzele sunt relativ curate.” (V, bărbat, 30-35 ani) 

„E o problema transportul în comun noaptea. Cred că ar fi bine ca mai multe linii să circule, 

chiar dacă mai rar, și noaptea. De asemenea, prețul transportului în comun este mai mic în 

București.” (Z, bărbat, 18-23 ani) 

„Programul autobuzelor e avantajos, deși ar fi utile câteva care linii care să circule mai târziu. 

Cele 120 de călătorii pentru mijloacele de transport în comun pe care elevii le au la dispoziție 

prind foarte bine.” (V, bărbat, 14-18 ani) 

Alte mențiuni aflate în legătură cu tema transportului public și a infrastructurii disponibile pentru 

acesta au fost: creșterea numărului de benzi dedicate mijloacelor de transport, asigurarea unor 

condiții de călătorie plăcute (curățenie), precum și accesibilizarea utilizării acestuia de către 

mai multe categorii de persoane (părinți care utilizează cărucioare pentru copii, persoane cu 

dizabilități) 

„Merg pe jos, însă pentru distanțe lungi folosesc transportul în comun. Cred că benzile 

dedicate acestuia nu sunt destul de lungi. [...] cred că e nevoie să se pună accent pe 

îmbunătățirea mijloacelor de transport în comun. Sunt mulțumită de modalitățile de plată, 

însă uneori nu e confortabil transportul cu autobuzul - curățenie, eficiență (timp îndelung 

petrecut în trafic)” (D, femeie, 30-35 ani) 

„Este greu de urcat cu caruciorul în unele autobuze și șoferii nu sunt atenți și nu prea ajută 

dacă e de urcat un cărucior. Îmi este destul de greu uneori.” (E, femeie, 30-35 ani) 

„Le folosesc zilnic [...] s-au dezvoltat foarte mult în ultimii ani aceste servicii: posibilitatea de 

a achita biletul direct în autobuz (exemplu). Cred că ar fi util să se dezvolte infrastructura - 

mai multe benzi de autobuze, introducerea mai multor troleibuze/autobuze electrice, pentru 

a face transportul în comun mai „verde”. (P, bărbat, 24-29 ani) 

Totodată, tinerii sunt familiari cu mersul pe jos, afirmând că sunt și utilizatori ai  trotinetelor 

electrice, multiplelor servicii de taxi disponibile, sau alternativelor de transport precum Bolt sau 

Uber. Destul de rar apelează la mașinile personale - în general atunci când parcurg distanțe mari 

între locuință și o altă zonă a orașului. 

„Merg pe jos deoarece vreau să fac mișcare. Folosesc mașina doar la cumparaturi”. (E, 

femeie, 30-35 ani) 
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„Prefer bicicleta deoarece îmi place să fac mișcare. Trotineta este o alternativă pentru 

bicicletă, fără prea mult efort.” (L, bărbat, 30-35 ani) 

„Mă deplasez în general pe jos sau cu trotinete Bolt. Pandemia m-a determinat să evit 

folosirea mijloacelor de transport în comun.” (D, bărbat, 14-18 ani) 

3.2.1. Infrastructura de biciclete 

 

Infrastructura de biciclete din municipiul Cluj-Napoca este percepută de utilizatorii frecvenți ai 

acesteia ca având nevoie, în mod cert, de o îmbunătățire în sensul creării unui traseu 

nesegmentat. De asemenea, lungimea acestuia ar trebui extinsă, astfel încât să se poată ajunge 

în mai multe zone din oraș cu bicicleta în deplină siguranță. 

„Nu este un circuit destul de lung pentru a fi urmat cu bicicleta. Sunt trasee mici și intrerupte.” 

(Z, bărbat, 18-23 ani) 

„Mă nemulțumește faptul că benzile pentru biciclete sunt foarte întrerupte în intersecții, 

crescând riscul de accident.” (A.J, bărbat, 14-17 ani) 

„În zona în care locuiesc eu, cartierul Zorilor, este mai greu de ajuns cu bicicleta și circulați nu 

este foarte sigură. [...] M-aș simți mai confortabil să circul cu bicicleta în condiții de siguranță 

ale traficului.” (D, femeie, 18-23 ani) 

„Mi-aș dori ca oriunde poți merge cu transportul în comun, să se poată merge și cu bicicleta, 

pe piste.“ (L, bărbat, 30-35 ani) 

„Biciclete ar putea fi amplasate în mai multe zone, din mai multe cartiere.” (S, femeie, 24-29 

ani) 

„Ar fi utile mai multe piste ciclabile și o aplicație mai bună pentru Cluj Bike.” (W, bărbat, 24-

29 ani) 

„Infrastructura a devenit mult mai ok de când se poate merge pe liniile de autobuz cu 

bicicleta. Dar cred că în viitor se poate dezvolta mai bine de atât.” (T, bărbat, 18-23 ani),  

Preluând modelul serviciului Cluj Bike, unul dintre tinerii participanți la discuțiile de grup a 

sugerat că Primăria municipiului ar putea implementa și un sistem de trotinete electrice precum 

cel oferite de compania Bolt. Privitor la acest subiect, însă, au existat tineri care au discutat 

despre prezența trotinetelor electrice în oraș ca fiind o problemă în trafic, în lipsa unor 

reglementări clare. 
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3.3 Siguranța fizică resimțită în oraș 

 

Persoanele tinere locuitoare în Cluj-Napoca afirmă, în general, că se simt în siguranță în cele mai 

multe zone ale orașului. Cartierul Mărăști (în mod specific zona denumită Groapa) a fost 

identificat de unii dintre aceștia ca fiind mai predispus să inspire nesiguranță. În puține cazuri 

tinerii spun că, deși nu au experimentat personal situații care să le pericliteze siguranța, au aflat 

de la persoane cunoscute lor de astfel de întâmplări, care le-au determinat să se simtă mai puțin 

confortabil în timpul plimbărilor în unele zone ale orașului, în special seara, sau în timpul nopții. 

Ceea ce ar contribui, totuși, la un sentiment de siguranță mai puternic ar fi ca și străzile mai mici 

și mai îndepărtate de centru să fie iluminate, existența mai multor camere de supraveghere, 

precum și prezența mai multor patrule ale Poliției, Jandarmeriei sau Poliției Locale. 

„Clujul e destul de sigur. Cu toate astea, prefer să evit unele zone după anumite ore (IRA, 

Mărăști, zone din Mănăștur).” (M, bărbat, 18-23 ani) 

„Clujul, față de alte orașe e foarte sigur. [...] Faptul că nu mai văd câini comunitari în oraș îmi 

oferă un sentiment de siguranță.” (C, bărbat, 24-29 ani) 

Cu toate acestea, în mod vizibil există o diferență între experiențele femeilor și cele ale 

bărbaților în ceea ce privește modul în care orașul este definit, din perspectiva siguranței fizice 

percepute. Astfel, tinerele au afirmat mai des că s-au regăsit ele, sau cunoștințe/prietene de-ale 

lor în situații neplăcute, sau chiar periculoase:  

„În general mi se pare un oraș sigur, mă simt în siguranță pe străzile Clujului, deși cred că 

pentru femei răspunsul poate fi diferit la această întrebare.” (T, bărbat, 18-23 ani) 

„Comparativ cu zona din care vin eu, mi se pare o diferență colosală - Clujul e mai sigur. [...] 

Există, totuși, o diferență între siguranța pe care o resimt în timpul zilei și cea din timpul 

nopții. Noaptea s-a mai întâmplat să întâlnesc persoane în stare de ebrietate care nu au un 

comportament adecvat” (T, femeie, 18-23 ani) 

„Am avut o experiență neplăcută cand cineva m-a atacat în Piața Mărăști și mi-a furat 

geanta. De atunci mă simt în nesiguranță seara în Cluj.” (K.S., femeie, 24-29 ani) 

„S-a întâmplat o dată să mă simt în siguranță în Cluj: era ora trei noaptea și veneam de la o 

petrecere.“(K.A., femeie, 30-35 ani) 

„Recent o prietenă a avut un incident, fiind bătută și fiindu-i furate bunurile. Asta m-a speriat 

și pe mine.” (Z.G., femeie, 14-17 ani) 

„Cu cât locuința e mai departe de centru, cu atât e mai periculos. Seara în cartierul Iris e plin 

de oameni fără adăpost.” (C.A., femeie, 18-23 ani) 

„Mă simt în siguranță acum în Cluj. Dar am avut parte și de evenimente neplăcute în liceu, 

când utilizam mijloacele de transport în comun. Am fost atunci de afectată. Acum ziua nu mi 
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se mai pare o problemă siguranța în oraș, dar pe timp de noapte încă simt că e.” (I, femeie, 

24-29 ani) 

3.4 Educație 

În general, perioada de derulare a studiilor este privită de către tineri cu apreciere, întrucât 

aceasta este cea în care au dobândit abilitățile necesare unor etape viitoare semnificative ale 

vieții lor: accesarea unor niveluri superioare de educație, sau obținerea unui loc de muncă dorit.  

Tema educației a fost primită de către tineri în cadrul interviurilor de grup într-o manieră 

deschisă și pozitivă. Pe de o parte, cei care în prezent își desfășoară studiile și-au exprimat 

mulțumirea față de calitatea cursurilor la care iau parte și față de dorința profesorilor de a 

interacționa cu studenții și de a-și actualiza stilul de predare în funcție de provocările apărute 

în decursul anilor de studiu. De asemenea, studenții au vorbit despre contextul favorabil oferit 

de Universități în sensul dezvoltării lor profesionale (susținere în scopul producerii cunoașterii 

științifice). Pe de altă parte, tinerii care au finalizat etapa studiilor, au vorbit cu melancolie și 

atașament despre această perioadă.  

„La Facultatea de Drept din Universitatea Sapienția îmi place foarte mult că se pune accent 

pe învățarea individuală și pe lucrul în echipă [...]. Se pot pune mai multe întrebări la oră și 

putem fi mai activi.” (P, bărbat, 24-29 ani) 

„Îmi place că în timpul studiilor avem acces la instrumente și utilaje la care nu am avea acces 

altfel. Proiectele pe care le realizăm la facultate (domeniul arte plastice) sunt construite 

pentru a ne ajuta să ne găsim de lucru în viitor. (S, bărbat, 18-23 ani) 

„Studiez la FSPAC, sunt în anul I la un program de studii din domeniul Comunicării și Relațiilor 

Publice. Am ales acest profil deoarece seamănă mult cu se studiază în Europa, iar experiența 

de la Cluj este una plăcută - servicii mulțumitoare oferite de bibliotecă, profesorii sunt bine 

pregătiți.” (T, femeie, 18-23 ani) 

„Vreau să continui cu licența, să fac master, să fac cercetare la un Institut din Cluj. La master 

vreau să continui cu același domeniu (o continuare a proiectului pe care îl încep acum).” (A.O., 

bărbat, 18-23 ani) 

Tinerii care au venit din alte țări în Cluj-Napoca pentru a studia, aduc în discuție pentru această 

alegere motive precum reputația orașului ca fiind prietenos cu studenții străini și a calității 

educației oferite de universități (prezența acestora în ierarhizările internaționale). 

 

„Studiez la Universitatea Babeș-Bolyai, nivel licență, la Comunicare și relații publice. Am ales 

UBB deoarece este renumită și recunoscută în afara țării. Alegând acest domeniu pot 

combina hobby-urile mele cu o carieră.” (D, femeie, 18-23 ani) 
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„Sunt studentă la licență, la UMF, Facultatea de Farmacie. Am venit în Cluj-Napoca pentru 

notorietatea orașului ca fiind prietenos cu studenții și notorietatea Universității în 

străinătate. (G, femeie, 24-29 ani) 

În ceea ce privește nevoile pe care tinerii le au în legătură cu studiile pe care le urmează, cea mai 

frecvent menționată a fost crearea unei conexiuni mai puternice între formarea educațională 

și solicitările pieței muncii și a profesiilor din domeniul educațional urmat. Astfel, participanții 

la focus grupuri au subliniat importanța dimensiunii practice a studiilor. 

„Am aprofundat domeniul Resurselor Umane la nivelul licență și masterat. Mi-a plăcut că am 

avut materii precum Sociologie și Antropologie și am învățat câte un pic din fiecare. Totuși, 

nu mi-a plăcut existența unui număr mic de oportunități pentru un loc de muncă existente 

după finalizarea acestei facultăți. Știu că la alte facultăți există anumite programe de 

practică care ajută la găsirea unui job [...].” (R, femeie, 18-23 ani) 

„Faptul că la Facultatea de Teatru și Film nu sunt suficiente săli de repetiție / curs a fost un 

dezavantaj. [...] Mi-ar plăcea să văd o colaborare între facultate și Teatrul Național sau Opera 

Maghiară, deoarece studenții nu sunt pregătiți să vorbească sau să joace pentru o sală de 

dimensiuni mai mari.” (O, femeie, 24-29 ani) 

3.5 Muncă și condiții de trai materiale 

 

În timpul discuțiilor despre muncă și despre condițiile de trai materiale de care beneficiază, cei 

mai mulți dintre tineri care locuiesc în Cluj-Napoca au manifestat o atitudine degajată, afirmând 

că locurile actuale de muncă sunt satisfăcătoare din perspectiva timpului ocupat, a energiei 

necesare pentru a-și îndeplini sarcinile, precum și din perspectiva resurselor materiale asigurate 

de acestea. 

„Sunt data analyst scientist la BT [...]. Consider cu jobul e accesibil, oferindu-mi timp și de alte 

activități (dezvoltare personală). E un loc de muncă ce îmi asigură condițiile de trai zilnice din 

punct de vedere financiar” (A.F, bărbat, 24-29 ani) 

„Lucrez la Fundația Civitas, ca manager de proiecte (proiecte de finanțare de tip fonduri 

europene) și îmi place foarte mult, deși e un lucru birocratic și trebuie să fac foarte multe 

rapoarte. Cea mai mare satisfacție e faptul că lucrez cu oameni și că văd un impact pozitiv în 

societate.” (Z.C, femeie, 24-29 ani) 

„Lucrez la o companie multinațională americană acum, cu un program de seară. Din punct 

de vedere financiar sunt foarte mulțumită, deși nu e în domeniul meu de formare. Am fost 

nevoită să mă reorientez, deoarece era foarte greu să găsesc ceva în câmpul ingineriei. [...] 

Aș fi putut să încerc ceva în sfera cercetării, dar aici e nevoie de foarte multă experiență pe 

care nu o am. În producție sunt angajați mai mult bărbați, salariul nu e mulțumitor, mai ales 

la început.” (G, femeie, 18-23 ani) 
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„Am funcția de office manager la o firmă de închirieri auto. Am început să lucrez aici în urma 

unei recomandări. Îmi oferă un trai decent în Cluj-Napoca [...] și îmi place pentru că în fiecare 

zi îmi oferă provocări noi.” (R, femeie, 18-23 ani) 

„Sunt kinetoterapeut. Din 2009 am deschis o firmă (PFA) și am lucrat și part-time în București 

la un centru de recuperare, dar am considerat că e mai ușor și mai bine pentru mine să fac 

asta numai pe cont propriu. Am stat o perioadă în Oradea, am strâns niște bani și mi-am 

deschis un cabinet în Cluj-Napoca în 20212.” (V, bărbat, 30-35 ani) 

Există, însă, și o categorie de tineri care vorbesc despre greutățile întreținerii în Cluj-Napoca, în 

contextul unor cheltuieli crescute care revin lunar plății pentru locuințe. Pentru aceștia, munca 

pe care o desfășoară nu le oferă suficiente resurse materiale, fapt care îi determină să găsească 

alternative de sporire a veniturilor. 

„Deși lucrez, părinții mă ajută cu chiria și cu banii de trai la Cluj. Cred că singură nu m-aș 

putea descurca - din cauza chiriilor scumpe.” (A.B., femeie, 18-23 ani) 

„Lucrez ca și consilier de deputat și am perioade în care sunt foarte ocupată. Salariul e bun 

acum, dar dacă ar trebui să plătesc chirie mi-ar fi mai greu.” (K.S., femeie, 24-29 ani) 

„Lucrez la Radio Paprika, iar de 2 luni la o firmă de Project Management [...] Îmi place mult 

ce fac, sunt locuri de muncă foarte bune, însă consider că mai e necesar încă unul.” (K.A., 

femeie, 30-35 ani) 

„Astăzi a fost prima mea zi de muncă la McDonald’s - program part time. E în regulă, dar 

chiar nu cred că salariul de aici mi-ar asigura traiul lunar în Cluj-Napoca. Am noroc că 

beneficiez de bursă.” (A.P., bărbat, 18-23 ani) 

„Momentan nu lucrez. Acum două luni lucram ca ajutor de bucătar (pentru un restaurant fast 

food). Era destul de solicitant, lucram full time. Am observat în acest timp că foarte mulți 

tineri și studenți optează să lucreze în astfel de locuri.” (R, bărbat, 18-23 ani) 

„În momentul de față nu sunt angajată. Ultimul loc de muncă a fost în cadrul unui program 

de internship la o firmă de consultanță. Din banii câștigați acolo nu îmi puteam câștiga traiul 

lunar în Cluj. De la începutul pandemiei ajut la afacerea familiei mele, ocupându-mă de 

partea de PR.” (V, femeie, 18-23 ani) 

De asemenea, în cadrul discuției de grup cu tinerii activi în domenii precum cultură, mediu și 

social, s-a putut observa un discurs despre dificultățile întâmpinate de aceștia trăind în Cluj-

Napoca, în condițiile în care locul de muncă (de obicei caracterizat de flexibilitate, dar și 

precaritate) nu oferă perspective îndeajuns de încurajatoare. În ceea ce privește implicarea lor 

în sfera culturii, tinerii au adus în discuție aspecte care le îngreunează munca, precum 

implicarea redusă a administrației locale în susținerea culturii și a spațiilor independente de 

cultură, precum și finanțarea proiectelor independente numai prin Administrația Fondului 

Cultural.  
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„Lucrez la Centrul de Cultură Urbană acum. Inițial am lucrat la o altă instituție de cultură, 

care mai apoi a fost înglobată în acest centru. [...] În general sunt mulțumită de ceea ce îmi 

oferă. În perioada asta, însă, e mai greu să implementezi evenimente culturale.” (A, femeie, 

24-29 ani) 

Tinerii antreprenori, însă, se raportează la munca lor ca fiind influențată într-un mod pozitiv de 

contextul economic în general performant al municipiului Cluj-Napoca. Din informațiile primite 

de la ei în cadrul interviurilor de grup rezultă că dificultățile întâmpinate sunt specifice mediului 

antreprenorial și au legătură în special cu decizii personale și asumare a unor riscuri de a investi 

din punct de vedere financiar în ideile în care cred. 

„A fost greu sa iau decizia sa fac ceva pe cont propriu. Lansarea unei firme a fost destul de 

dificilă. În acest context pandemic am trecut prin toate etapele formării firmei. Îmi asigură 

un trai peste medie, sunt multumit de ce face businessul pentru mine.” (I, bărbat, 24-29 ani) 

Aflându-se în situația de a-și imagina care sunt cele mai importante caracteristici ale locului de 

muncă ideal pentru ei, cei mai mulți dintre tineri au făcut referire la faptul că acesta le-ar solicita 

în mod constant utilizarea creativității lor și le-ar oferi flexibilitate: 

„Pentru mine jobul ideal are flexibilitate, chiar dacă un client îmi spune ce dorește, îmi 

permite să fiu creativă și tehnică, să am proiecte de lungă durată.” (A.B., femeie, 24-29 ani) 

„Sunt o persoană foarte creativă și jobul ideal trebuie să nu mă plafoneze, să mă lase să-mi 

exprim creativitatea.” (A, bărbat, 24-29 ani) 

„Visez să lucrez la Institutul cultural român din Madrid sau Lisabona, unde să implementez 

evenimente cultural pentru românii din diaspora.” (A, femeie, 24-29 ani) 

Pentru mine job-ul ideal e cel actual, dar cu puțin mai multă libertate.” (A, femeie, 18-23 ani) 

3.6 Sănătate 

 

Starea de sănătate autopercepută este cel mai frecvent una bună, tinerii afirmând că sunt atenți 

la investigarea periodică a acesteia. Deși cei mai mulți dintre ei nu au avut probleme de sănătate 

care să necesite interacțiuni consistente cu serviciile medicale publice disponibile la nivelul 

municipiului Cluj-Napoca, majoritatea participanților la focus grupuri cred că acestea sunt 

performante: 

„Am ajuns la Urgențe cu arcada spartă, dar am avut noroc și nu am așteptat deloc, aparatura 

era performantă, iar personalul instruit” (P..F, bărbat, 24-29 ani) 

Privitor la aspectele serviciilor medicale care au nevoie de îmbunătățiri, tinerii vorbesc adesea 

despre renovarea spațiilor în care sunt tratați pacienții, modernizarea aparaturii disponibile în 

prezent în spitale, precum și digitalizarea sistemului care stă la baza gestionării cazurilor de care 
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medicii se ocupă.  Un aspect specific adus în discuție în cadrul focus grupului cu tineri din 

comunitatea LGBTQ+ a fost modul inadecvat în care persoanele transgender sunt tratate în 

spitale și nevoia unei mai bune înțelegeri a personalului medical asupra acestei categorii de 

pacienți. 

„Am avut ruptură de ligament recent. La spital mi-au măsurat temperatura superficial și am 

așteptat enorm de mult să fiu preluat. Prefer mediul privat pentru servicii medicale mai 

calitative.” (A.P., bărbat, 24-29 ani) 

„Spitalele arată destul de rău, raportat la sumele strânse în urma plăților taxelor de către 

angajați. [...] Am fost recent la Spitalul Județean și am fost dezamăgit de felul în care arată 

clădirea, deși medicii erau de ajutor și foarte ok.” (L, bărbat, 30-35 ani) 

„Nu am interacționat personal, însă membrii familiei mele au mers la spital mai des și pot 

spune că sunt puțin dezamăgită de sistem. Consider că orașul ar trebui să investească mai 

mult în spitalele din Cluj.“ (K.S., femeie, 24-29 ani) 

„Studiind Medicina la Cluj, am acces și în sălile de operație. Consider că personalul e calificat; 

problemele sunt de natură birocratică și financiară. Pacienții trebuie să aștepte uneori luni 

de zile pentru o analiză; registrele și foile de observație nu sunt încă digitalizate. E urgent ca 

aceste aspecte să fie digitalizate, deoarece necesită timp și doctorii/asistenții nu pot oferi 

suficient timp pacienților.” (D, bărbat, 18-23 ani) 

„Când o persoană transgender ajunge în spitale, la Urgență, de exemplu, personalul nu știe 

unde să fie tratată, medicii nu știu cum să i se adreseze. Există o evidentă lipsă de cunoștințe 

a personalului medical în ceea ce privește comunitatea LGBT - e nevoie de un proiect 

educațional în acest sens, stabilirea unui protocol de instruire a personalului.” (V, bărbat, 30-

35 ani) 

În ansamblu, tinerii afirmă că au utilizat servicii medicale private mai rar decât au apelat la  cele 

publice. Din acest motiv, în timpul discuțiilor au fost descrise relativ puține cazuri în care au 

interacționat (ei, sau cunoscuți de ai lor) cu acestea. Cu toate acestea, opiniile se aliniază la cea 

generic existentă la nivelul societății românești care exprimă faptul că mediul medical privat 

este mai sigur, mai performant și mai eficient decât cel public.  

„Am fost internată de mai multe ori: pentru ulcer, o operație de apendicită, și pentru o 

problemă respiratorie. Toate au fost în sistemul privat, unde serviciile au fost foarte bune.” 

(G, femeie, 18-23 ani) 
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3.7 Apartenența la comunitate 

 

Sentimentul apartenenței la una sau mai multe comunități existente sau care activează în jurul 

persoanelor tinere care trăiesc în Cluj-Napoca este valorizat de către aceștia într-o mare măsură. 

Astfel, majoritatea participanților la studiul calitativ au descris mai multe grupuri (sau 

comunități) din care consideră că fac parte:  

„Pot vorbi despre grupul de prieteni apropiați, colegi de la lucru, colegii de la ONG-ul în care 

sunt implicată. Cu colegii de la lucru am un contact menținut zilnic, avem interesul de a face 

totul cât mai bine în firmă. În ceea ce îi privește pe prietenii mei, mă simt foarte bine în 

preajma lor. Ne sprijinim reciproc, avem activități comune, participăm la evenimente și 

mergem în diferite locuri împreună. Cât despre prezența mea în ONG, îmi place să fac 

voluntariat, să mă implic.” (H, femeie, 24-29 ani) 

„Mă consider un membru al comunității culturale din Cluj. Comunitatea de artiști de aici e 

mult mai bine închegată față de comunități similare din alte orașe ale țării.” (C, bărbat, 24-

29 ani) 

În general, tinerii percep desfășurarea vieților cotidiene într-o manieră mai plăcută atunci când 

aceasta are lor într-un mediu precum cel oferit de Cluj-Napoca care încurajează formarea și 

susținerea în timp a diferitelor tipuri de comunități. Întrucât mulți dintre respondenți sunt 

persoane active în plan social, discuțiile de grup au favorizat identificarea nevoii de sprijinire 

într-o măsură mai mare a comunităților mai mici și cu mai puține resurse (exemplu: 

comunitatea persoanelor de etnie maghiară) de către administrația locală, prin oferirea 

posibilității acestora de a obține fonduri special alocate lor. 

„Clujul e un oraș foarte bun pentru crescut și hrănit relații.” (V, bărbat, 30-35 ani) 

„Cluj-Napoca are o dinamică aparte, oferind oportunități de petrecere a timpului liber 

(evenimente, diverse locații). Cred că orașul, respectiv clujenii, pun accent pe relaționarea 

dintre oameni, iar cei care vin în oraș devin sociabili (chiar dacă nu sunt inițial)” (H, femeie, 

24-29 ani) 

„Sunt unele metode care ajută la formarea comunităților (exemplu: proiectele de finanțare 

de la Primărie, deși sunt foarte greu de câștigat de către cineva care nu are experiență; 

proiectele Com’On Cluj ajută comunitățile mici să se dezvolte și să implementeze niște 

proiecte benefice comunității). Administrația locală ar putea face mai multe pentru 

dezvoltarea acestor comunități și a societății civice. S-ar putea pune accent pe comunitățile 

specifice (exemplu: cea maghiară) – fonduri accesibile și pentru comunitatea maghiară.” (P, 

bărbat, 24-29 ani) 

„În timpul facultății am activat în colegii profesionale și am făcut voluntariat. Acum m-am 

integrat într-o comunitate de mămici maghiare care fac activități împreună. Cred că ne 

lipsește o platformă unde să fie listate toate evenimentele actuale culturale din Cluj. [...] 
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Consider că lipsesc activitățile de weekend și în cele mai multe cazuri plecăm din oraș pentru 

activități de familie. Îmi place ideea de zilele culturale maghiare. Dar e o activitate 

ocazională, nu periodică. Mi-ar plăcea ideea de teatru cu un program de babysitting, în așa 

fel încât părinții să stea la spectacol sau la cinema știind că timp de o oră sau două, copii lor 

sunt în siguranță.” (E, femeie, 30-35 ani) 

„Sunt destul de multe evenimente culturale la nivelul orașului Cluj-Napoca, majoritatea fiind 

proiectate pentru nevoile tinerilor [...]. Ca implicare personală, încerc mereu să fac parte ca 

voluntar din evenimente.” (A, femeie, 18-23 ani) 

În contextul desfășurării unui focus grup cu tineri care aparțin comunității LGBTQ+, s-a putut 

observa deschiderea lor înspre a descrie această comunitate prin modul ei de funcționare și 

sprijinire a membrilor ei.  

„Fac parte din “comunitatea viniturilor” (nefiind localnic), din comunitatea LGBT, din lumea 

medicală [...], din comunitatea unor persoane adepte ale umanismului secular. Fac parte din 

comunitatea formată din prietenii mei, ei fiind ca o a doua familie pentru mine. Sper ca în 

viitor să fac parte și din comunitatea academică, să predau aici.” (V, bărbat, 30-35 ani)  

„Sunt parte din comunitatea LGBT, a antreprenorilor din oraș, a designerilor și a artiștilor 

într-un centru de interes (unde îmi desfășor uneori activitatea), dar și a studenților.” (B, 

bărbat, 18-23 ani) 

„Sunt în comunitatea LGBT - aceasta e mult mai mare și mai deschisă în Cluj decât în Iași 

(orașul de proveniență). Totodată, fac parte din comunitatea pentru prevenirea suicidului, 

precum și din comunitatea studenților.” (A.T., femeie, 18-23 ani)  

Un aspect relevant al apartenenței la comunitate este sentimentul de acceptare manifestat de 

cei din jur, în condițiile existenței percepției unor diferențe între indivizii care fac parte dintr-o 

comunitate. Astfel, în timpul interviurilor de grup cu tineri de etnie maghiară și tineri care sunt 

parte a comunității LGBTQ+, s-a discutat tema discriminării resimțite de aceștia în viața cotidiană 

desfășurată în Cluj-Napoca.  

Tinerii de etnie maghiară care au participat la interviurile de grup spun că în general nu se simt 

discriminați de către locuitorii majoritari ai orașului, care sunt etnici români. De-a lungul locuirii 

în Cluj-Napoca, li s-a întâmplat, însă uneori, să întâlnească unele atitudini mai puțin empatice:   

„Am terminat un liceu maghiar și am intrat într-o comunitate română la facultate, fiind 

plăcut surprins de atitudinea acestora. Am foarte mulți prieteni români, cu care vorbesc zilnic. 

Consider că în Cluj există armonie între comunitățile maghiare și cele române.” (D, bărbat, 

18-23 ani) 

„Mi se întâmplă din când în când să mi se spună că nu vorbesc bine limba română, că nu 

pronunț bine unele cuvinte, sau să fiu întrebată de ce nu îmi învăț copilul care e la grădiniță 

limba romană înainte de a-l învăța limba maghiara.” (E, femeie, 30-35 ani) 
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„Am observat că în unele instituții (ANAF, Primărie) nu pot folosi limba natală. Pentru mine 

nu e o problemă, mă pot exprima în română, însă persoane ca părinții sau bunicii mei au 

dificultăți - de exemplu atunci când merg la spital.” (Z.C., femeie, 24-29 ani) 

„Am pățit cândva în autobuz să îmi spună o doamnă mai în vârstă să nu mai vorbesc în limba 

maghiară la telefon cand sunt în public.” (A.B., femeie, 18-23 ani) 

Participanții la discuțiile de grup care sunt parte a comunității LGBTQ+ au afirmat, de asemenea, 

că nu s-au confruntat în mod direct cu situații în care să fie discriminați din cauza orientărilor 

lor sexuale, însă au descris uneori situații neplăcute în care s-au aflat cunoscuți de ai lor, sau 

situații în care atitudinile discriminatoare au avut la bază criterii precum sexul sau 

neconformarea la unele standarde definite în societate ca fiind dezirabile. Cu toate acestea, 

tinerii cred că există deja mulți locuitori ai municipiului Cluj-Napoca care sunt deschiși înspre a 

face progrese în ceea ce privește atitudinile mai deschise și mai înțelegătoare față de persoanele 

care sunt diferite de ei în orice fel. 

„Cred că mai des sunt discriminată din perspectiva faptului că sunt femeie, nu neapărat din 

cauza orientării mele sexuale. Personal, nu am avut probleme - asta și pentru că mă 

conformez așteptărilor legate de feminitate și nici nu am fost pusă într-un context în care 

orientarea mea să fie dezvăluită unui funcționar public, de exemplu. [...] Am observat 

discriminări în contexte publice pe bază de etnie (în special cea romă) sau de vârstă (tinerii și 

în special cei cu aspect fizic atipic sunt ignorați de funcționarii publici) [...].” (D, femeie, 30-35 

ani) 

„Personal nu mi s-a întâmplat să fiu discriminat. Dar am prieteni care au trecut prin astfel de 

situații. Unei prietene i s-a întâmplat să i se vorbească nepotrivit (din partea angajaților) când 

a intrat la un local, pentru că ea arată și se comportă mai masculin. [...]” (B, bărbat, 18-23 

ani) 

3.8 Participare civică 

Cel mai adesea, participarea civică este văzută de către tineri ca fiind un set de activități 

necesare, dar și plăcute pentru ei. Aceștia afirmă că sunt implicați simultan în mai multe 

inițiative civice. Pe de altă parte, cei care sunt mai distanți față de acest domeniu spun că lipsa 

timpului liber sau lipsa unei cauze care să le ofere motivație sunt principalele două motive 

pentru care se întâmplă acest lucru. 

„Sunt activ în două comunități civice: Uniunea Studenților Maghiari și cercul studenților 

maghiari de la UMF. Fac des proiecte ce promovează viața socială în Cluj.” (D, bărbat, 18-23 

ani) 

„Mă implic în realizarea unor incubatoare, workspaces pentru studenți și fac parte din câteva 

ONG-uri. În trecut (în perioada liceului) m-am mai implicat prin acțiuni de bugetare 
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participativă, întocmirea unor petiții cu privire la probleme locale, implicare în asociații, 

proteste.” (R, bărbat, 18-23 ani) 

„Sunt activă din punct de vedere civic. Depun sesizări atunci când mă deranjează ceva, sunt 

implicată într-un ONG, fac voluntariat. Pe lângă asta, țin workshop-uri pentru educație 

politică în rândul elevilor de liceu - ele le dezvoltă gândirea critică. (D, femeie, 18-23 ani) 

„[...] Eu nu mă văd altceva decât voluntar. Este o chestie de return system. Îmi place să fac 

lucruri fără să primesc altceva în schimb. Cred că voluntariatul nu îl fac pentru mine, ci pentru 

cei din jur. Când văd că am avut un impact asupra vieții cuiva, că am putut ajuta cu ceva, mă 

simt eu mult mai bine față de mine.” (R. J., bărbat, 18-23 ani) 

„Consider că nu sunt foarte activ civic. Motivele constau în lipsa timpului Dar e ceva ce aș 

vrea să schimb în viitor. ” (A.O., bărbat, 18-23 ani) 

„Nu mă consider activ din punct de vedere civic, deoarece nu am găsit ceva care să mă 

pasioneze în mod special. Aș fi motivat să mă implic dacă aș găsi o cauză” (A.F., bărbat, 24-

29 ani) 

Exemple pentru proiecte de dezvoltare ale orașului care să atragă implicarea tinerilor pot fi 

regăsite în răspunsul unei tinere care a participat la discuțiile de grup desfășurate de Federația 

Tinerilor din Cluj: 

„Mi-aș dori să vă văd mai multe proiecte de ecologie, sustenabilitate, reciclare. Sau pentru 

situația femeilor - problema concediului de maternitate, includerea lor în câmpul tehnic. 

Totodată, inițiative împotriva bullying-ului, oportunități Erasmus+, etc.). E un pas important 

și informarea cetățenilor în aceste domenii.” (G, femeie, 18-23 ani) 

3.9 Petrecerea timpului liber 

 

Majoritatea tinerilor cred că timpul liber de care dispun în acest moment al vieții lor este 

suficient. Mulți dintre ei au menționat o extindere a intervalului de timp liber dintr-o zi, respectiv 

dintr-o săptămână, în contextul epidemiologic din prezent. Modul în care acesta este utilizat 

variază destul de mult, în mod firesc, în funcție de interesele fiecărui respondent. În general, 

însă, cele mai des amintite activități în timpul interviurilor de grup au fost: activități sportive, 

ieșiri în natură, lectură, activități culturale, precum și ieșiri cu prietenii, colegii, sau alți 

apropiați.  

„Îmi place în special să particip la evenimente culturale (vizite la muzee, spectacole de teatru, 

balet), workshop-uri sau inițiative asemănătoare.” (G, femeie, 18-23 ani) 

„Îmi place să gătesc pentru familie și pentru prieteni în timpul liber - am devenit din ce în ce 

mai pasionată. Îmi place să fac sport, să meditez, să ies în aer liber.” (I, femeie, 24-29 ani) 
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„În timpul liber obișnuiam să merg la bazin, să joc baschet, să alerg. Mă întâlneam cu 

prieteni, ieșeam la evenimente, la localuri. Acum timpul liber e destinat cititului, jocurilor 

video și întâlnirilor restrânse.” (V, bărbat, 30-35 ani) 

Cluj-Napoca este văzut ca fiind un oraș ofertant din perspectiva oportunităților de petrecere a 

timpului liber, evenimentele desfășurate în cadrul acestuia fiind mulțumitoare dată fiind 

diversitatea și frecvența desfășurării lor.  

„Cluj-Napoca oferă contexte suficiente pentru desfășurarea evenimentelor, comparativ cu 

alte orașe pe care le cunosc. Comunitatea clujeană oferă oportunități (de participare) și 

contextul necesar (organizatorilor). Sigur, orice eveniment poate fi promovat sau organizat 

mai bine, dar cred că toată lumea se străduiește, iar comunitatea oferă ceea ce ne e necesar.” 

(H, femeie, 24-29 ani) 

 

Evenimentele din oraș cel mai adesea menționate ca fiind preferatele tinerilor sunt: festivalurile 

(Untold, Electric Castle, Jazz in the Park, Street Food Festival, TIFF, Clujotronic), evenimentele 

muzicale precum serile de chitară, Zilele Clujului și Zilele Culturale Maghiare și evenimentele 

culturale (spectacole de teatru, expoziții).  

3.9.1. Spații verzi publice 

 

Fiind rugați să caracterizeze spațiile verzi în oraș, tinerii au avut cel mai des o raportare pozitivă 

la acest subiect, exprimându-și mulțumirea față de cele existente deja. Vorbind, însă, despre 

nevoile lor legate de acest aspect al orașului, respondenții au subliniat creșterea numărului de 

parcuri și amenajarea lor privind dotările disponibile pentru public (aparate de fitness), precum 

și extinderea spațiilor verzi. 

„În comparație cu alte orașe din țară, Clujul stă destul de bine. Mă bucur foarte mult că am 

acces la Baza Sportivă din Gheorgheni. În centrul orașului mi-aș dori să existe mai multe zone 

verzi (chiar și copaci plantați). Parcurile  zonele din Cluj sunt aglomerate și consider că ar fi 

bine primite mai multe zone verzi.” (P, bărbat, 24-29 ani) 

„Cred că orașul are destule spații verzi, amenajate corespunzător. Eu mă antrenam deseori 

în Parcul Central și mi s-au părut utile aparatele de acolo (care ar putea fi întreținute mai 

bine). În multe parcuri sunt mese de ping-pong [...]. Totuși, s-ar putea insista pe amenajarea 

pădurile din jurul Clujului, pentru a putea fi accesibile locuitorilor.” (A.O., bărbat, 18-23 ani) 

„Este necesară construirea unor spații verzi în întregul oraș, nu doar în anumite zone. Ar fi 

bine ca locurile de joacă pentru copii să fie întreținute și reabilitate periodic, și ar trebui sa fie 

puțin mai creative, mai moderne. Deseori simt că îmi lipsesc spațiile verzi și copacii.” (E, 

femeie, 30-35 ani) 
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„În cartierul Bună ziua nu este niciun parc și cred ca ar fi ideal dacă s-ar amenaja locuri de 

joacă si parcuri pentru locuitorii de acolo.” (K.S., femeie, 24-29 ani) 

„Există prea puține parcuri, iar zonele ar trebui amenajate, traficul auto ar trebui limitat. O 

idee de extindere ar putea fi unirea Parcului Rozelor cu Parcul Sportiv. Lansarea proiectului 

de amenajare a Someșului ar fi benefică pentru locuitori.” (A.F., bărbat, 24-29 ani) 

„O idee ar fi inițierea unui proiect cu amenajare de spații verzi pe verticală, pe clădiri cu 

acoperiș plat. De asemenea, ar fi util ca aparatele de fitness să fie amplasate în toate 

parcurile.” (G, femeie, 18-23 ani) 

„Am observat în ultimii zece ani o evoluție în ceea ce privește dezvoltarea zonelor cu spații 

verzi în oraș. Cred că lucrurile merg în direcția bună.” (P.F., bărbat, 24-29 ani) 

„Amenajarea bazelor sportive (Gheorgheni și La Terenuri) este o mișcare destul de bună. Cred 

că ar mai fi nevoie de amenajarea mai multor parcuri pentru plimbatul câinilor.” (C, femeie, 

18-23 ani) 

„Eu am cunoscut evoluția de-a lungul anilor și spațiile verzi s-au amenajat foarte bine. Mi se 

pare o idee bună unirea dintre Florești, Someș și Cluj, sub forma unei rezervații.” (V, bărbat, 

30-35 ani) 

3.10. Perspective de viitor ale tinerilor locuitori în Cluj-Napoca 

Analizând ideile de viitor asupra locuirii exprimate de tineri, putem observa că aceștia au o 

viziune care implică cel mai des municipiul Cluj-Napoca, planurile de a pleca din oraș fiind 

stabilite pentru perioade scurte de timp, în scopul realizării unor studii de specialitate în alte țări, 

sau pentru a explora și alte piețe de muncă (București fiind nominalizat de către cei mai mulți 

dintre cei care au vorbit despre această posibilitate). Participanții la focus grupuri au vorbit 

adesea despre multiplele beneficii ale locuirii în Cluj-Napoca, precum și despre modurile pozitive 

în care au observat că orașul s-a transformat în ultimii ani. 

„Orașul îmi satisface majoritatea nevoilor, în prezent. Nu îmi displace ideea de a mă stabili 

în Cluj-Napoca. Ar fi benefic dacă s-ar crea o comunitate, în cadrul căreia să se facă schimb 

de idei privind apartamentele, adresate în special studenților (accent pe partea de 

public/affordable housing din partea Primăriei).” (A.O., bărbat, 18-23 ani) 

„Sper că îmi voi găsi un loc de muncă în domeniu. Mi-ar plăcea să mă implic în dezvoltarea 

Clujului prin inițiative civice sau politică.” (P, bărbat, 24-29 ani) 

„Deocamdată rămân în Cluj 5-6 ani, pentru oportunități și nivelul calității vieții. E mult mai 

dezvoltat decât orice altceva în țară.” (D.M., bărbat, 18-23 ani) 

„Cred că zona în care se află orașul (Transilvania) e dezvoltată din multe puncte de vedere, 

iar orașul face pași repezi spre a deveni unul sustenabil. Alte aspecte importante care mă fac 
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să-mi doresc să locuiesc în continuare aici sunt nivelul de trai crescut și calitatea 

învățământului reflectată și în prezența universității la care studiez (UBB) în clasificările 

internaționale.” (G, femeie, 18-23 ani) 

„Tot timpul am privit Clujul ca fiind un oraș în care îmi doresc să locuiesc în viitor: e destul de 

mare, nu e foarte agitat, există oportunități, e un oraș tânăr. Am, totuși, un plan să locuiesc 

pentru câțiva ani în străinătate, iar apoi să revin în România, respectiv în Cluj-Napoca.” (M, 

femeie, 18-23 ani) 

„Nu m-am gândit să plec, deoarece îmi place foarte mult orașul. Eventual poate doar pe o 

perioadă de jumătate de an, în care aș pleca cu Erasmus.” (P, bărbat, 24-29 ani) 

„Eu m-am gândit să plec în Olanda pentru studii. Mi-a plăcut viața acolo după ce am vizitat-

o.” (A.P., bărbat, 24-29 ani) 

„Eu m-am gândit la București pentru că simțeam că nu am destule posibilități de job în 

domeniul meu. Apoi am fost la Paris, m-am întors la Cluj.” (A.B., femeie, 24-29 ani) 

„M-am gândit la București pentru a găsi alte oportunități de dezvoltare profesională.” (R.I., 

bărbat, 18-23 ani)  
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4. Discuții și concluzii 

Studiul derulat de Federația Tinerilor din Cluj în perioada iulie-noiembrie 2020 a avut în vedere 

îndeplinirea a trei obiective majore: formarea profilelor socio-demografice ale tinerilor cu vârste 

între 14 și 35 ani care locuiesc și studiază sau lucrează în municipiul Cluj-Napoca, explorarea 

percepției acestora cu privire la calitatea vieții lor, precum și identificarea nevoilor lor în 

contextul locuirii lor în Cluj-Napoca. În acest sens, s-a utilizat un mix metodologic care a îmbinat 

o metodă de cercetare cantitativă (analiza de date secundare) cu una calitativă (interviul de 

grup). Din punct de vedere teoretic, conceptul de “calitate a vieții” a fost central în definirea 

dimensiunilor avute în vedere pe tot parcursul culegerii și analizării datelor despre tinerii 

locuitori ai municipiului Cluj-Napoca. 

În ceea ce privește desfășurarea cercetării calitative realizate, cei 85 de tineri participanți au fost 

intervievați într-un cadru în care au putut comunica și cu alte persoane asemănătoare lor. 

Interacțiunea cu participanții la cercetare s-a dovedit a fi foarte valoroasă, tinerii manifestând 

un interes crescut față de problemele pe care moderatorii focus grupurilor le-au prezentat în 

timpul acestora. Deși per ansamblu tinerii s-au declarat mulțumiți de multe dintre aspectele 

studierii, muncii, respectiv locuirii în Cluj-Napoca, ei au dovedit un nivel crescut de reflexivitate 

atunci când au vorbit despre nevoile pe care le au. Deoarece unii dintre ei sunt și implicați civic, 

precum și voluntari în scopul implementării unor inițiative sociale, în timpul discuțiilor de grup 

au fost sugerate și modalități în care nevoile lor ar putea fi într-o măsură mai mare îndeplinite. 

În paragrafele următoare se regăsesc cele mai importante concluzii ale studiului, redate și 

discutate prin urmărirea structurii utilizate pentru etapa de analiză a datelor calitative.  

Capitolul prezent este destinat sintetizării concluziilor finale ale cercetării, propunându-ne să 

descriem, astfel, modul în care în urma analizei datelor colectate am îndeplinit cele trei obiective 

setate inițial. Prezentarea concluziilor va urma cele nouă teme majore privitoare la descrierea 

populației tinere din Cluj-Napoca și care împreună definesc conceptul de calitate a vieții. 

Din punct de vedere al structurii demografice a populației de tineri de la nivelul municipiului 

Cluj-Napoca, cele mai recente date disponibile, din anul 2019, indică o prezență în oraș (definită 

ca domiciliere) mai mare a tinerilor din categoriile de vârstă 24-29 ani (22835 locuitori) și 30-35 

ani (36137 locuitori). Dată fiind cunoașterea despre numărul mare de studenți (cu vârste între 

18-23 ani) care vin anual în Cluj-Napoca pentru a studia, aceste date statistice pot fi interpretate 

în primul rând ca un rezultat al stabilirii formale (prin înregistrarea domiciliului) numai după 

momentul finalizării studiilor, obținerii unui loc de muncă ce oferă siguranță financiară, precum 

și formării unei familii. În urma unor proiecții construite pe baza numărului de studenți 

înmatriculați în anul universitar 2019-2020 - oferit de universitățile clujene, respectiv a 

Registrului Educațional Integrat, populația actuală a municipiului cu vârste cuprinse între 14-35 

ani poate fi estimată ca fiind de peste 140.000 de persoane. 

Observarea mișcării naturale a populației tinere din municipiul Cluj-Napoca a început cu 

analizarea unor date despre fenomenul natalității. Așadar, din punct de vedere istoric, 



  

66 

 

raportându-ne la perioada 1990 – 2018, numărul născuților vii din Cluj-Napoca a prezentat 

variații vizibile, în anul 2002 fiind înregistrat cel mai mic număr, iar în 2018 acesta aflându-se 

aproape de pragul de 3500. În ceea ce privește vârsta părinților din care aceștia fac parte atunci 

când decid să dea naștere unui copil, datele ne oferă din nou o întărire a ideii conform căreia 

grupele de vârstă 24-29 ani și 30-35 ani sunt cel mai des asociate cu nașterea. Totodată, aceleași 

categorii sunt în interiorul cărora rata de fertilitate e cea mai crescută. 

Din perspectiva diferențelor între sexe, bărbații sunt cei care aleg să se căsătorească, dar și să 

devină părinți mai târziu decât femeile, iar dacă vorbim despre modul în care se distribuie 

sarcinile de îngrijire a copilului și ne referim strict la datele despre alocarea indemnizațiilor de 

creștere a copilului, putem observa că bărbații constituie un procent foarte redus din persoanele 

care beneficiază de acestea (4.74%). Totodată, faptul că numărul locurilor disponibile în creșe 

este mai mic decât cererea pentru acestea se adaugă la dificultățile întâmpinate de femei în 

perioada în care copiii sunt dependenți de atenția și grija părinților. 

Continuând descrierea mișcării naturale a populației, menționăm că divorțurile în rândul 

populației tinere din Cluj-Napoca sunt încheiate în special în rândul celor din categoria de 30-34 

ani, conform înregistrărilor INS. Din rândul aceleași grupe de vârstă sunt și cei mai mulți bărbați 

tineri (până la 35 ani) care decedează, observându-se o diferență în comparație cu femeile, 

pentru care decesele sunt mai puțin frecvente, dacă ne raportăm la numerele absolute 

disponibile. 

Prima temă inclusă în analizele noastre a fost cea a locuirii în Cluj-Napoca. În urma prelucrării 

datelor existente, putem afirma că locuirea reprezintă un capitol pentru care datele sunt 

centralizate și făcute publice într-o măsură foarte mică. La nivelul municipiului, conform datelor 

oferite de ANOSR, în anul 2018 existau în jur de 15.500 studenți cazați în căminele universităților, 

număr care nu prezintă variații mari în perioada 2015-2018. Datele oferite de Primăria Cluj-

Napoca indică faptul că beneficiarii tineri de locuințe sociale aproape nu există în perioada 2015-

2019.  

Pentru tinerii care au participat la discuțiile de grup, locuirea și condițiile de locuire au 

reprezentat teme semnificative, acest lucru manifestându-se prin timpul extins pe care l-au 

alocat discutării subiectului. Pentru mulți dintre respondenții care nu s-au născut în Cluj-Napoca, 

scenariul stabilirii aici a fost unul asemănător: au venit în oraș cu scopul de a studia, alegând 

apoi fie să parcurgă și alte cicluri de învățământ, fie să își caute locuri de muncă. O parte 

importantă dintre tineri spun, însă, că au început să muncească încă din perioada studiilor, 

deoarece acest lucru i-a ajutat să aibă un confort mai sporit.  

Închirierea unei locuințe este, în cele mai multe dintre cazuri, opțiunea cea mai la îndemână 

pentru tineri, în special în primii ani ai locuirii în Cluj-Napoca. Achiziționarea unei locuințe și 

stabilirea domiciliului în oraș și din punct de vedere formal reprezintă cel mai adesea o alegere 

pentru cei care și-au finalizat deja studiile, având în prezent locuri de muncă stabile care le oferă 
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siguranță financiară. În cazul unora, decizia de a avea o proprietate este influențată de formarea 

unei familii (căsătoria, sau nașterea unui copil).  

Indiferent de tipul de locuire care le este caracteristic, atunci când iau decizii legate de acest 

aspect al vieții lor, tinerii sunt atenți la măsura în care activitățile lor zilnice pot fi desfășurate 

mai eficient, fie că este vorba despre a ajunge la locul de muncă mai rapid, sau despre 

posibilitatea de a se bucura cât mai mult de timpul liber avut la dispoziție. Astfel, proximitatea 

spațială față de centrul orașului, locul de muncă, parcuri sau spații verzi, magazine sau spații 

comerciale dobândește o importanță mai mare, devenind adesea un factor care sporește 

calitatea vieții. 

Valoarea crescută a chiriilor este o problemă frecvent identificată de tinerii din Cluj-Napoca, în 

special în contextul în care proprietățile oferite spre închiriere au adesea o serie de neajunsuri 

în ceea ce privește spațiul disponibil, amenajarea sau utilarea lor. Pe de o parte, participanții la 

discuții au menționat probleme ce țin de structura și funcționalitatea clădirilor în care se găsesc 

apartamentele: starea degradată a clădirilor vechi, nerespectarea unor standarde minime de 

calitate pentru clădirile noi, etc. Pe de altă parte, însă, au fost subliniate probleme ce țin de o 

lipsă a responsabilizării proprietarilor, în contextul în care multe dintre contractele de închiriere 

nu sunt încheiate în conformitate cu prevederile legale, fapt care produce neclaritate în ceea ce 

privește drepturile și obligațiile celor două părți. Exemple în acest sens sunt măsurile pe care 

proprietarii ar trebui să le ia în sensul îmbunătățirii condițiilor de locuire ale chiriașilor: 

renovarea periodică a spațiilor locuințelor, amenajarea și utilarea corespunzătoare, precum și 

întreținerea periodică a acestora. 

Rețeaua de transport în comun este percepută în general de către tineri ca oferind modalități 

de deplasare eficiente și accesibile, atât din punct de vedere financiar, cât și al dinamicii de la 

nivelul orașului (program de funcționare, amplasare a stațiilor).  Participantele și participanții la 

focus grupuri au adus în discuție ideea observării optimizării infrastructurii din oraș în ultimii ani, 

referindu-se la creșterea numărului de benzi dedicate mijloacelor de transport în comun, dar și 

la introducerea autobuzelor electrice care sunt mai prietenoase cu mediul înconjurător. Alte 

aspecte pozitive identificate au fost reprezentate și de multiplicarea metodelor de plată a 

prețului biletului de călătorie, dar și ajustarea orarelor de circulație în sensul reducerii 

aglomerației din mijloacele de transport.  

Atunci când respondenții au definit nevoile privitoare la transportul public local, s-au raportat 

adesea la capitale europene, fapt care indică standardele ridicate care sunt luate în considerare 

în procesul de evaluare al condițiilor oferite de Cluj-Napoca. Astfel, pentru acest capitol, putem 

observa următoarele tipuri de nevoi ale tinerilor: eficientizarea transportului în oraș (posibilă 

prin introducerea unor linii de transport suplimentare și a unora pentru funcționarea pe timp de 

noapte, creșterea numărului de benzi dedicate mijloacelor de transport în comun), 

disponibilitatea unui mod de deplasare în condiții de confort (întreținerea constantă a 

mijloacelor de transport) precum și accesibilizarea utilizării acestuia pentru toate categoriile de 

public călător, incluzându-le aici  pe cele cu nevoi speciale.  
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Deplasarea cu mașinile personale nu este o modalitate de transport populară în rândul 

respondenților, în comparație cu mersul pe jos, utilizarea bicicletelor, trotinetelor electrice, și a 

serviciilor de taxi sau transport alternativ (Bolt, Uber, etc.). În contextul locuirii într-un oraș în 

care transportul se dorește a fi fluid, eficient, sigur și sustenabil, o calitate crescută a 

infrastructurii de biciclete este esențială. Tinerii susțin că facilitarea unui traseu extins și 

nesegmentat pentru biciclete ar reprezenta o încurajare pentru ei în ceea ce privește utilizarea 

mai frecventă a acestui mijloc de transport. 

Nivelul crescut al siguranței fizice resimțite în oraș de către tineri, precum și faptul că aceștia nu 

s-au confruntat în mod direct cu situații periculoase, sunt două aspecte des menționate în timpul 

focus grupurilor. De cele mai multe ori, situația existentă la nivelul municipiului Cluj-Napoca este 

prezentată în antiteză cu cea caracteristică orașelor natale ale tinerilor.  

Cu toate acestea, este sesizabilă o diferență de percepție atunci când se discută comparativ 

despre pericolele din oraș în timpul zilei, respectiv în timpul serii sau nopții, nivelul de confort și 

siguranță perceput fiind mai redus în cel de al doilea caz. De asemenea, comparativ cu bărbații, 

participantele la studiu au descris experiențe diferite ale modului în care se raportează la oraș 

din perspectiva siguranței fizice oferite de acesta. Tinerele au vorbit mai des despre situații în 

care ele, sau cunoștințe/prietene de-ale lor s-au aflat în pericol.  

În sensul reducerii posibilităților de producere a unor incidente în oraș, respondenții au 

enumerat o serie de măsuri care le-ar oferi mai multă încredere în siguranța spațiilor publice: 

iluminarea străzilor mai mici și mai îndepărtate de centru, existența mai multor camere de 

supraveghere, precum și prezența mai multor patrule ale Poliției, Jandarmeriei sau Poliției 

Locale. 

În cercetarea derulată de noi, o atenție consistentă a fost alocată temei educației. Astfel, în ceea 

ce privește datele cantitative analizate, menționăm aici numai câteva rezultate importante. La 

nivelul anului 2019, Institutul Național de Statistică a înregistrat o populație școlară totală de 

114.431 tineri, dintre care 44.450 elevi și 69.981 studenți. Ca dinamică în timp, dimensiunea 

populației școlare din perioada 2014-2020 a crescut, pentru învățământul preuniversitar 

creșterea vizând în special ciclurile primar și gimnazial - fenomen concordant cu evoluția 

demografică naturală. În ceea ce privește mediul universitar, datele indică faptul că anual, în 

absolvenții instituțiilor de învățământ superior din Cluj-Napoca sunt de patru ori mai numeroși 

decât absolvenții liceelor și școlilor profesionale. 

Educația a reprezentat pentru tineri un subiect cu privire la care s-au exprimat în contextul 

cercetării calitative într-o manieră entuziastă. Astfel, au fost apreciate în principal aspecte 

precum calitatea cunoștințelor dobândite în perioada derulării studiilor și profesionalismul 

cadrelor didactice. Din perspectiva nevoilor în plan educațional exprimate de participanții la 

studiu, opiniile s-au centrat în jurul existenței unei conexiuni mai puternice între studiile 

desfășurate în Universități și potențialele locuri de muncă din domeniul educațional în care sunt 
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formați. Mediul universitar clujean este văzut cel mai adesea ca încurajând voluntariatul într-o 

mare măsură, și oferind oportunități multiple de dezvoltare pentru cei care aleg să studieze aici.  

Din perspectiva datelor statistice disponibile în legătură cu nivelul de ocupare al tinerilor, 

situația poate fi descrisă astfel: deoarece la nivelul municipiului Cluj-Napoca există un mediu 

activ și dezvoltat din punct de vedere economic, ponderea șomerilor înregistrați aici la finalul 

lunii octombrie în acest an, conform INS, este de numai 0.7%. Totodată, numărul solicitanților 

tineri de șomaj în urma absolvirii studiilor este foarte redus, precum și numărul total al celor 

care au beneficiat din partea AJOFM Cluj de măsuri active pentru ocupare. 

Raportându-ne la datele calitative colectate, satisfacția oferită de muncă și condițiile de trai 

materiale superioare sunt aspecte care în unele cazuri au contribuit în mod semnificativ la 

stabilirea tinerilor în municipiul Cluj-Napoca. Pentru cei mai mulți dintre aceștia, Cluj-Napoca 

reprezintă un oraș cu un nivel crescut de dezvoltare economică, ofertant din perspectiva 

oportunităților de dezvoltare profesională.  

Tinerii antreprenori vorbesc în general despre faptul că mediul de afaceri este fertil administrării 

și creșterii ideilor pe care le-au implementat, comparația dintre alte orașe ale țării și Cluj-Napoca 

fiind una favorabilă celui din urmă. Această atitudine se regăsește, însă, și în discursurile 

majorității celor angajați, fie în sistemul public, fie în cel privat: munca reprezintă o sferă a vieții 

lor care  îi mulțumește, asigurând resurse suficiente (materiale și de timp) pentru a derula în 

mod armonios alte activități care îi pasionează. 

Există, însă, și o categorie de tineri care au afirmat că uneori întâmpină dificultăți materiale și se 

văd nevoiți să găsească fie alternative pentru venituri suplimentare (burse, un al doilea lor ce 

muncă), fie sprijin de la persoanele din jur, în cele mai multe cazuri de la părinți. În acest context, 

menționăm opiniile tinerilor activi în domenii precum cultură, mediu și social, care au făcut 

vizibile, prin intervențiile lor, problemele caracteristice unui mediu de lucru flexibil și uneori 

precar.  

Starea de sănătate este caracterizată de majoritatea participanților la discuțiile de grup ca fiind 

satisfăcătoare, dovadă fiind faptul că puțini respondenți au descris situații în care s-au folosit de 

serviciile de sănătate - fie ele publice sau private. În ceea ce privește opiniile tinerilor despre 

acestea, ele sunt descrise ca fiind performante, iar cadrele medicale integrate în sistem sunt în 

general bine pregătite. Respondenții care cred că serviciile medicale publice disponibile la nivelul 

municipiului au nevoie de îmbunătățiri, au vorbit în special despre spațiile spitalelor care sunt 

deteriorate și care au nevoie de reparații și renovări consistente astfel încât să ofere pacienților 

un sentiment de confort și încredere. 

Apartenența la comunitate și implicit sentimentul de acceptare sunt factori relevanți pentru 

percepția unei calități a vieții crescute. Astfel, fiindu-le propus acest subiect, tinerii au dezvoltat 

cu multă implicare descrieri ale grupurilor din care fac parte și care le oferă sau pentru care oferă 

suport, indiferent de tipul acestuia: colegi de școală sau de facultate, de birou sau din cadrul 
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unor organizații în cadrul cărora muncesc, prieteni, familie, sau comunitatea mai largă a orașului 

în care locuiesc.    

Analiza datelor secundare a relevat faptul că mediul asociativ din Cluj-Napoca este foarte activ 

și divers, ONG-urile prezente aici (organizații, asociații, federații și fundații) derulând cel mai 

frecvent proiecte în domenii precum organizarea și petrecerea timpului liber al tinerilor, 

dezvoltare comunitară, educație, consum cultural și dezvoltare profesională. Federația Tinerilor 

din Cluj este principala structură umbrelă a acestor organizații, integrând astfel 35 dintre ele. 

Datele prezentate în secțiunea de analiză cantitativă a acestui raport indică o creștere a 

capacității organizațiilor de a gestiona fonduri publice. Acest fapt, în condițiile primirii unui 

sprijin constant din partea Primăriei și a Consiliului Local, precum și prin includerea organizațiilor 

în proiecte desfășurate cu finanțare europeană poate produce efecte benefice pe termen lung 

pentru un număr foarte mare de tineri, cărora le sunt adresate proiectele desfășurate de ONG-

urile clujene. 

În contextul dezvoltării temei referitoare la apartenența la comunitate, moderatorii interviurilor 

de grup au discutat cu tinerii de etnie maghiară, precum și cu cei din comunitatea LGBTQ+ despre 

percepția generală a acestora asupra atitudinilor pe care locuitorii orașului le manifestă în 

legătură cu ei. Deși respondenții au afirmat că până acum nu au fost afectați în mod direct de 

atitudini discriminatorii, au oferit unele exemple de situații (la care au asistat în trecut, sau care 

le-au fost împărtășite de persoane cunoscute lor) din care rezultă un nivel de empatie și 

înțelegere scăzut al populației majoritare față de grupuri vulnerabile. Totuși, tinerii cred că la 

nivelul orașului există o deschidere destul de mare înspre a progresa în domeniul incluziunii 

sociale și că în timp situația minorităților va deveni din ce în ce mai bună. 

Participarea civică este înțeleasă de către tinerii locuitori ai municipiului ca fiind esențială în 

scopul obținerii progresului general al societății din care ei înșiși fac parte. Fiind implicați 

simultan în mai multe inițiative civice, ei afirmă că locuirea în Cluj-Napoca favorizează această 

dedicare, întrucât în jurul lor există multiple exemple de persoane, grupuri sau proiecte care pot 

fi considerate exemple în acest sens pentru ei.  

Datele privitoare la participarea la vot a tinerilor din Municipiul Cluj-Napoca arată că tinerii (cu 

vârste între 18-35 ani) au reprezentat peste 25% din totalul votanților din Cluj-Napoca pentru 

alegerile locale din 2020 și peste 40% din totalul celor care au votat în municipiu pentru alegerile 

europarlamentare și prezidențiale. Pentru alegerile generale (europarlamentare, prezidențiale), 

ponderile tinerilor din populația totală a votanților sunt cu aproximativ 50% mai mari decât cele 

existente în mediul urban în România. Situația prezentată  poate fi explicată prin existența unui 

număr important de tineri care deși locuiesc în oraș, nu și-au înregistrat domiciliul sau reședința 

aici, motiv pentru care aceștia nu sunt implicați în procesele de vot locale, pentru care aceasta 

este o condiție necesară. Acest lucru este confirmat de faptul că pentru o plajă largă de vârste, 

numărul votanților este de până la de 2,5 ori mai mare decât numărul cetățenilor de acea vârstă 
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cu domiciliul în municipiu. În baza numărului de votanți pentru fiecare vârstă, estimăm că în Cluj-

Napoca trăiesc de fapt peste 140.000 de tineri cu vârste între 14 și 35 de ani. 

La nivel individual, petrecerea timpului liber este definită ca un lung șir de activități (sportive, 

culturale, ieșiri în natură, lectură, ieșiri cu prietenii, colegii, sau alți apropiați, etc.), personalizat, 

însă, pentru fiecare respondent în parte în funcție de pasiunile acestuia. La nivelul întregi 

comunități clujene, tinerii apreciază că oportunitățile de petrecere a timpului liber sunt multiple 

și diverse, cele mai populare mențiuni ale lor fiind festivalurile, evenimentele muzicale, sărbători 

specifice orașului sau unor grupuri etnice, dar și evenimentele culturale. Unii dintre respondenți 

au amintit cu bucurie în acest context participările lor ca voluntari în organizarea evenimentelor 

care în timp au ajuns să fie specifice și identificate în mare măsură cu orașul. 

Privitor la existența spațiilor verzi în oraș, tinerii cred că deși există într-o măsură mulțumitoare 

în general, acestea ar putea fi, cu siguranță, extinse și îmbunătățite din perspectiva dotărilor 

disponibile. Astfel, deoarece parcurile parcurile situate în zona centrală sunt de cele mai multe 

ori aglomerate, e evidentă nevoia de creare a unor parcuri noi în unele cartiere ale orașului 

(exemple: Bună Ziua, Iris), sau amenajarea pădurilor din jurul orașului (Făget, Hoia). Totodată, o 

soluție alternativă ar putea fi amenajarea spațiilor verzi pe verticală, pe clădiri. Zonele destinate 

aparatelor de fitness amenajate în parcuri au fost menționate de tineri ca fiind utile, unii dintre 

aceștia amintind nevoia de a fi întreținute constant în mod corespunzător acolo unde există deja 

și integrate în spațiile parcurilor care nu le dețin în prezent. 

Deoarece mulți dintre tinerii intervievați își imaginează viitorul lor în Cluj-Napoca, a existat o 

serie importantă de aspecte identificate pentru a fi îmbunătățite la nivelul municipiului, astfel 

încât calitatea vieții tinerilor să crească în timp. În acest context, temele pentru a căror discutare 

s-a alocat cel mai mult timp au fost: accesibilizarea locuințelor din perspectiva costurilor 

acestora; optimizarea condițiilor de locuire; dezvoltarea continuă și integrată a infrastructurii de 

transport public și a celei de biciclete; susținerea suplimentară de către administrația locală a 

tinerilor implicați în forme alternative de producere a culturii, precum și a tinerilor care fac parte 

din comunități minoritare; optimizarea cadrului în care sunt oferite servicii publice de sănătate 

(reabilitarea, modernizarea spațiilor spitalelor și a clinicilor, precum și dotarea acestora cu 

aparatură corespunzătoare); precum și întreținerea constantă a spațiilor verzi existe și găsirea 

unor soluții de extindere a acestora. 
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ANEXE 

Ghidul de focus grup 

 

Pentru desfășurarea celor 13 focus grupuri au fost utilizate variații ale ghidurilor de interviu, în 

funcție de specificul participanților la discuție. Varianta prezentată în continuare este o formă de 

bază a acestuia. 

 

Vă mulțumim că ați acceptat să participați la această discuție de grup care are ca și temă 

centrală explorarea contextelor de viață ale tinerilor locuitori ai municipiului Cluj-Napoca. 

Numele meu este [...]. și sunt [...] (prezentare statut), iar alături de mine este colega/colegul 

meu [….] (nume + statut) care mă va ajuta astăzi să ghidez discuția noastră. 

În prezent, Federația Tinerilor din Cluj desfășoară un studiu prin care își propune să 

identifice principalele nevoi ale persoanelor tinere, cu vârste cuprinse între 14 și 35 ani care 

studiază, lucrează și locuiesc în municipiul Cluj-Napoca. Astfel, prin intermediul acestei discuții 

de grup vă propunem să explorăm împreună mai multe dimensiuni ale traiului în Cluj-Napoca și 

vă invităm să vă exprimați punctele de vedere cu privire la subiectele care vor fi dezvoltate.  

Vă amintim că nu există opinii bune sau mai puțin bune - apreciem toate intervențiile din 

partea voastră/dumneavoastră, deoarece suntem interesate/interesați să aflăm cât mai multe 

informații de profunzime despre tema noastră de la fiecare participant prezent astăzi la discuție. 

În acest sens, vă rugăm să interveniți pe rând în dialog, pentru a evita suprapunerile și pentru a 

ușura sarcina noastră de a auzi și înțelege fiecare opinie sau idee exprimată.  

Această discuție va fi înregistrată, deoarece ne va ajuta pe noi să colectăm, în mod 

elaborat, toate răspunsurile voastre/dumneavoastră pentru ca mai apoi acestea să poată fi 

analizate în scopul îndeplinirii obiectivelor studiului nostru. 

 

I. INTRODUCERE  

 

1. Începem discuția noastră printr-o scurtă prezentare a tuturor participanților. Vă rog să îmi 

spuneți prenumele și vârsta voastră/dumneavoastră, precum și zona în care locuiți în Cluj-

Napoca. 

 

II. LOCUIRE 

 

2. Cum ați început să locuiți în municipiul Cluj-Napoca?  

Relansări (întrebări ajutătoare pentru discuție - adresați-le fiecărui subiect numai în cazul 

în care răspunsurile nu sunt oferite în mod natural):  

● V-ați născut aici?  

Dacă da: În ce cartier? Este același în care locuiți în prezent? 

● V-ați mutat dintr-un alt oraș?  

Dacă da: De cât timp? Care au fost motivele mutării? 
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2.1. Locuința actuală este proprietatea dumneavoastră? Sau locuiți în chirie, respectiv gazdă?  

Dacă nu: O altă formă de locuire? Care?  

Relansare: Locuiți singur? Dacă nu: Cu cine împărțiți această locuință? 

 

3. V-ați gândit vreodată să vă mutați din municipiul Cluj-Napoca? 

Dacă da:  

● Ați făcut și un plan acest sens, sau a fost numai o idee? Dacă a existat un plan: S-a 

concretizat? Cât timp ați locuit în afara municipiului? Unde? 

● Care au fost motivele pentru care v-ați gândit să vă mutați din Cluj-Napoca? 

4. Vom vorbi în continuare despre condițiile voastre/dumneavoastră de locuire din prezent. Vă 

propun să vă gândiți la locuința actuală și să îmi spuneți care sunt lucrurile care vă mulțumesc 

în legătură cu aceasta.  

Relansare: Vă rog să vă referiți la aspecte precum:  

● poziționare geografică,  

● calitatea construcției în care se află imobilul (dacă este cazul),  

● utilitățile, respectiv dotările de care dispuneți și calitatea acestora,  

● relația cu proprietarii (dacă este cazul),  

● relația cu vecinii din bloc/apropierea casei/cartier; etc. 

 

5. Sunt și lucruri care vă nemulțumesc atunci când vă gândiți la locuința dumneavoastră 

actuală? Care sunt acestea?  

Moderator: Poți utiliza relansările de la întrebarea 4, dacă răspunsurile nu sunt oferite în mod 

natural. 

 

6. [Moderator: Reia, pe rând, fiecare problemă care a fost identificată de către respondenți și 

încearcă să obții propuneri pentru soluționarea acesteia] Voi încerca să rezum principalele 

probleme pe care le-ați menționat în legătură cu situația locuirii actuale. Vă rog să aduceți 

completări dacă sunt lucruri pe care le omit.  

[...] 

Având acest rezumat, vreau să găsim împreună posibile soluții pentru fiecare din problemele 

identificate. 

 

Transport public și infrastructură  

7. Care este mijlocul de transport pe care îl folosiți cel mai des atunci când vă deplasați în 

interiorul orașului? 

Relansare: Când mergeți la muncă/școală? Când transportați copiii la grădiniță/școală (dacă e 

cazul)? Când faceți cumpărături? Când participați la evenimente care au loc în oraș? Etc. 

Relansare: Vă rugăm să ne spuneți care sunt motivele pentru care preferați fiecare mijloc de 

transport pe care ați afirmat că îl utilizați în situațiile discutate anterior. 
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Moderator: Reia cele mai des menționate situații (exemplu: utilizarea mașinii personale pentru 

drumul înspre muncă) și adresează întrebări pentru a afla avantajele/dezavantajele acestora. 

 

8. Cum ați descrie serviciile de transport public local pe care le aveți la dispoziție?  

Relansare: Sunt eficiente? Sunt satisfăcătoare din punct de vedere financiar? Facilitează 

transportul la nivel local, comparativ cu deplasarea utilizând o mașină personală? 

 

9. Cum ați descrie infrastructura pentru biciclete din oraș?  

● Care sunt aspectele care vă mulțumesc referitor la situația acesteia? Dar cele care vă 

nemulțumesc?  

● Cum ar putea fi îmbunătățită aceasta? 

 

Siguranța fizică resimțită în oraș 

10. Dacă vă gândiți acum la modul în care vă simțiți atunci când vă deplasați prin oraș, cum ați 

caracteriza municipiul Cluj-Napoca, din perspectiva siguranței fizice pe care acesta v-o oferă?  

Relansare: Există vreo diferență resimțită în funcție de momentul (în timpul zilei, respectiv seara 

târziu sau noaptea) în care vă deplasați? 

11. Ați avut până în prezent incidente în oraș care v-au pus siguranța fizică în pericol (exemplu: 

tâlhărie, agresiune)?  

Relansare: Vă rugăm să detaliați modul în care ați acționat. Ați raportat acest incident 

autorităților? Cum au răspuns acestea? 

 

III. EDUCAȚIE 

 

12. Vom aborda în următoarele minute ale discuției noastre tema educației. Mai specific, vă voi 

ruga să începem prin a descrie pe scurt parcursul dumneavoastră educațional.  

Relansări:  

● Care sunt studiile parcurse până în acest moment?  

● În cadrul căror instituții (respectiv orașe) au fost desfășurate? Care sunt motivele 

alegerii acestora (instituții de învățământ, orașe)? 

● În ce domeniu/domenii?  

● Care au fost motivele pentru a alege domeniul/domeniile respective?  

 

13. Referindu-vă la cea mai recentă perioadă în care ați urmat studii în municipiul Cluj-Napoca, 

care au fost principalele aspecte care v-au mulțumit? 

Relansare: Vă rog să vă referiți la aspecte precum: beneficiile resimțite ale studierii în cadrul 

instituției de învățământ aleasă, respectiv beneficii ale studierii (și locuirii) în Cluj-Napoca. 

 

13.1. Dar cele care v-au nemulțumit?  



  

75 

 

Relansare: Referire la dezavantaje/aspecte mai puțin plăcute ale studierii în cadrul instituției de 

învățământ aleasă, respectiv studierii (și locuirii) în Cluj-Napoca. 

 

14. Aveți planuri pentru viitor în sensul derulării unor alte studii?  

Relansări:  

● La ce nivel/ciclu de studiu?  

● În ce domeniu?  

● În ce oraș? 

 

IV. MUNCĂ ȘI CONDIȚII DE TRAI MATERIALE  

15. Care este ocupația voastră/dumneavoastră actuală? Dacă vă gândiți la locul dumneavoastră 

de muncă din prezent:  

● Considerați că a fost greu să îl găsiți/respectiv obțineți? 

● Considerați că acesta este unul care vă asigură condiții de trai zilnice 

mulțumitoare, în contextul locuirii în Cluj-Napoca? 

● Cum l-ați caracteriza din perspectiva energiei solicitate de acesta? Dar a 

numărului de ore de muncă presupuse? 

● Care sunt nevoile pe care le aveți în acest moment de la locul de muncă actual? 

Câte dintre acestea considerați că sunt satisfăcute? Ce alte aspecte ar putea fi 

îmbunătățite? 

 

V.  SĂNĂTATE 

16. În prezent, cum vă caracterizați starea de sănătate generală?  

Dacă este o stare de sănătate precară: Care sunt motivele pentru care o percepeți astfel? 

17. În general, vă preocupă investigarea din punct de vedere medical a stării dumneavoastră de 

sanatate? 

● Obișnuiți să faceți analize medicale? Când (preventiv sau atunci când constatați 

că este nevoie)? 

18. Ați avut până în prezent probleme de sănătate care au presupus internări în spital pentru 

mai multe zile? 

Dacă da: Puteți descrie succint experiența?  

 

19. Cum apreciați calitatea serviciilor medicale disponibile la nivelul municipiului Cluj-Napoca? 

Relansare: Vă rugăm să vă referiți atât la cele publice, cât și la cele private - din perspectiva 

accesibilității, profesionalismului, costurilor, diversității, etc. 

 

VI. APARTENENȚA LA COMUNITATE 
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20. Interacțiunile sociale cu persoanele din jur sunt, în general, o componentă importantă a 

calității vieții noastre. Astfel, vă propun ca în continuare să vorbim despre acestea, prin raportare 

la propriile obiceiuri. În general, considerați că faceți parte din una sau mai multe comunități 

existente în Cluj-Napoca?  

Relansare:  

Dacă da: Vă rugăm să le descrieți (ex: grupul de colegi de la școală/muncă, vecini, 

apropiați/prieteni mai vechi, etc.) 

Dacă nu: Care sunt motivele pentru care considerați acest lucru? 

 

21. Vă rugăm să oferiți exemple ale modurilor în care grupurile, respectiv comunitățile din care 

faceți parte contribuie la derularea vieții cotidiene. 

Relansare: Referire la - activități comune, sprijin reciproc (material, emoțional, fizic, etc.), 

interese profesionale comune, etc.  

 

22. Credeți că la nivelul municipiului Cluj-Napoca este sprijinită formarea, respectiv susținerea 

în timp a funcționării unor comunități, prin: 

● Evenimentele care se desfășoară în oraș? 

● Spațiile publice puse la dispoziția locuitorilor? 

● Alte mijloace? Care? 

 

VII. PARTICIPARE CIVICĂ 

23. Care este, în general, raportarea voastră/dumneavoastră la participarea civică? 

Relansări: 

● Vă considerați persoane implicate din punct de vedere civic? 

● Care este motivul pentru care vă considerați / nu vă considerați astfel? 

 

Pentru participanții care se consideră implicați: Vă rugăm să exemplificați modul în care sunteți 

implicați la nivel civic (acțiuni concrete). 

● Care sunt motivele care vă determină să participați la acestea? 

Pentru participanții care nu se consideră implicați: Care sunt motivele pentru care alegeți să nu 

vă implicați în acțiuni civice? 

 

Pentru toți participanții, cu accent pe cei care nu se consideră implicați: 

23.1. Ce credeți că v-ar putea motiva astfel încât să deveniți și mai activ/interesat de acest 

domeniu? 

 

VIII. PETRECEREA TIMPULUI LIBER 

25. Cum vă caracterizați timpul liber pe care îl aveți la dispoziție în mod obișnuit în timpul unei 

săptămâni?  
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Relansare (dacă răspunsurile nu sunt oferite în mod spontan): În medie, câte ore pe zi reprezintă 

timpul liber? Este acesta un interval suficient pentru voi/dumneavoastră? Considerați că ar fi 

necesar ca acesta să fie mai lung?  

26. Care sunt principalele activități pe care preferați să le desfășurați în timpul dumneavoastră 

liber?  

Relansare: Cât de frecvent le realizați pe fiecare dintre acestea (într-o săptămână/lună/an - în 

funcție de tipul activității)?  

 

27. Alături de activitățile individuale pe care le desfășurați în timpul liber, la ce alte tipuri de 

evenimente organizate în oraș participați, în general? 

Moderator: Numește următoarele tipuri de evenimente și așteaptă răspunsurile privind numirea 

activităților la care respondenții participă - dacă acestea nu apar în discuție spontan, oferă 

câteva exemple: 

● Evenimente culturale (spectacole de teatru, operă, festival de film expoziții de 

artă, etc.) 

● Evenimente muzicale (concerte, festivaluri de muzică, etc.) 

● Evenimente sportive (competiții sportive profesioniste, competiții sportive 

pentru amatori, etc.) 

● Evenimente privind dezvoltarea personală (conferințe, ateliere de discuții, 

ateliere practice, etc.) 

● Evenimente privind dezvoltarea profesională (conferințe, traininguri, etc.) 

 

28. Moderator: Reia cele mai des menționate activități de către participanți și adresează 

întrebări cu scopul de a afla nivelul de satisfacție al lor pentru frecvența, respectiv modul în care 

acestea se desfășoară în oraș:  

● Considerați că municipiul Cluj-Napoca oferă contexte suficiente pentru 

desfășurarea acestuia/acestora? 

● Evenimentele se desfășoară într-un mod satisfăcător (din punct de vedere al 

spațiilor, timpului alocat, modalităților de informare, accesibilității pentru public, etc.)? 

 

Spații verzi publice  

 

29. Cum apreciați spațiile verzi disponibile în Cluj-Napoca?  

Vă rugăm să vă referiți la: numărul spațiilor, precum și la dimensiuni, accesibilitatea, respectiv 

apropierea de locuință, diversitatea scopurilor acestora (parcuri/zone de plimbare/recreere, 

spații destinate activităților sportive, spații de joacă pentru copii, spații amenajate pentru 

animale de companie). 

 

30. Gândindu-vă la nevoile pe care le aveți în ceea ce privește utilizarea spațiilor verzi publice 

din oraș, care considerați că sunt aspectele care ar putea fi îmbunătățite? 
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Moderator: Dacă răspunsurile nu sunt oferite în mod spontan, poți relua caracteristicile amintite 

la întrebarea anterioară, astfel încât participanții la discuție să exprime opinii despre fiecare 

aspect în parte care ar putea fi îmbunătățit.  

  

IX. ÎNCHEIERE DISCUȚIE 

31. Deoarece am ajuns la finalul discuției noastre, o ultimă temă pe care dorim să o adresăm, 

este legată de planurile voastre/dumneavoastră de viitor. Aveți astfel de planuri? Vă rugăm să 

vă referiți la stabilirea domiciliului în oraș, planuri profesionale, respectiv motivații ale acestora 

(Este Cluj-Napoca un oraș care vă oferă destule satisfacții pentru a vă dori să locuiți, respectiv 

profesați aici?).  

 

Vă rugăm, în final, să ne spuneți dacă mai sunt lucruri despre care ați fi dorit să vorbim - 

referitoare la nevoile pe care le aveți în contextul locuirii în Cluj-Napoca - și pe care nu le-am 

detaliat în timpul discuției noastre.  

                                                               [discuție liberă] 

Vă mulțumim tuturor pentru timpul acordat acestei discuții și pentru răspunsurile și 

implicarea dovedite de-a lungul acesteia.  
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Doctorale de Sociologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. De asemenea, ocupă 

funcția de Sociolog principal în cadrul Departamentului de Asigurare a Calității din Universitatea 

de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.  

Și-a consolidat interesul pentru explorarea temelor în care tinerii reprezintă populația țintă 

începând cu perioada studiilor, când acestea reprezentau scurte exerciții de cercetare, și 

continuând apoi cu cei patru ani de activitate în domeniul cercetării sociologice, ca parte din 

echipa Institutului de cercetare Metro Media Transilvania din Cluj-Napoca. 

Un alt domeniu de interes în acest moment al parcursului său profesional este cel al formelor de 

producere a cunoașterii în câmpul științific al sociologiei, precum și modul în care rezultatele 

acestora pot fi integrate într-un corp comun, armonios și util mai multor tipuri de public 

nespecializat. Din punct de vedere al opțiunilor metodologice în câmpul cercetării, se găsește 

într-o poziție în care, recunoscând limitele fiecărei metode de cercetare, încearcă să creeze 

contexte favorabile mixurilor metodologice, în care demersurile cantitative și calitative se 

completează și valorifică reciproc. 

 

Mihai Dragoș este în prezent vicepreședintele Consiliului Consultativ pentru Tineret al 

Consiliului Europei, o echipă de 30 de tineri activiști care, împreună cu reprezentanții în 

domeniul tineretului ai guvernelor statelor membre, elaborează politicile Organizației în 

domeniu și stabilesc prioritățile programelor acesteia. Anterior, Mihai a condus în calitate de 

președinte Consiliul Tineretului din România (CTR) și Alianța Națională a Organizațiilor 

Studențești din România (ANOSR), a fost membru al Consiliul Economic și Social (CES) și manager 

de proiecte în cadrul Societății Academice din România. A influențat politici publice la toate 

nivelurile și a (co)fondat inițiative de referință în domeniile sale de activitate. Mihai este licențiat 

în psihologie și studiază în prezent managementul sectorului public în cadrul unui program 

masteral al Școalii Naționale de Studii Politice și Administrative. 

 

Contribuitori 

 

Tudor Ilarian Ogner- Președinte Federația Tinerilor din Cluj 

Paul Emanuel Marc- Secretar General Federația Tinerilor din Cluj 
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Mulțumiri voluntarilor implicați în organizarea și desfășurarea focus grupurilor:

Alina-Elena Fluțăr  

Alina Alexandra Mazilu 

Adriana Savu 

Cosmin Bogdan 

Iuliana Levinschi 

Ionuț Porcuțan 

Iulia Șchiriac 

Marina Gîrbea 

Ovidiu Damian 

Paul Emanuel Marc 

Patrik Rojan 

Raluca Hora 

Robert Kis 

Sânziana Varodi 

Simina Petrice 

Vlad Andrei Cimpoeșu 

Vladimir Cristian Sandu 

 

 

 

 

Mulțumim pentru susținere: 

 

Serviciului Programe și Strategii Culturale și de Tineret din cadrul Serviciului Public pentru 

Administrarea Obiectivelor Culturale 

 

Instituția Prefectului- Județul Cluj 

 

Universitatea Babeș-Bolyai din  Cluj-Napoca 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca 

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 

 

Academia Națională de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca 

 

Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca 

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

 

Universitatea Sapienta din Cluj-Napoca

 

Design 

 Andrei Coman 

Editare text 

Anca Marian     

            Miruna Conț 

 

 

Cercetarea face parte din proiectul ”Tineret@Cluj-Napoca 2020” realizat cu sprijinul Primăriei și 

Consiliului Local Cluj-Napoca 
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