
 

LEGEA PENTRU TINERI: NECESITĂȚI ȘI PRIORITĂȚI 

Analiza evaluării necesităților tinerilor  

Sumar 

În perioada 15 mai – 15 iunie, echipa INVENTO a desfășurat un proces de evaluare a necesităților de educație juridică 

a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14- 30 de ani. Cercetarea a fost realizată prin intermediul chestionarului și focus 

grupurilor organizate în format online cu tinerii. 

Astfel, au fost definite subiectele de interes și imperios necesare în situațiile cel mai des întâlnite de către tineri. 

Acestea urmează să fie discutate/comunicate  în următoarele 5 luni, pe canalul media al INVENTO: Ține de TINEri. 

Context 

În perioada mai 2020 – februarie 2021, INVENTO desfășoară proiectul „Tinerii în siguranță - educația juridică pentru 

un mediu fără riscuri”. Acesta face parte din Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă și este susținut, prin 

grant, de către Millenium DPI Partners. Astfel, pentru a satisface necesitățile tinerilor, a fost realizat un exercițiu de 

evaluare a necesităților acestora, în baza rezultatelor căruia vor fi dezvoltate produse media (video și podcast) pentru 

educația informală a tinerilor. 

Metode 

Sondaj Online – chest ionarul  a fost  real izat pr in in te rmediu l p latformei U -report  Moldova1,  

unde au fos t  ț in t iț i  cca 6000 de t iner i ,  d intre care au răspuns  la întrebăr i  498.   

Focus Grupuri –  discuț i i  

s tructurate cu 43 de t iner i ,  în 

format digi ta l ,  pentru 

colectarea datelor  cu priv ire 

la problemele/necesi tăț i le 

ș i  in teresele lor . Aces tea au 

fos t real izat  în format 

digi ta l ,  pr in in termediul  

p latformei Zoom.  

 

Rezultate 

Conform datelor finale din sondaj, subiectul cu cel mai mare grad de interes din partea tinerilor 

este siguranța online (38 % au indicat că vor să afle mai multe despre drepturile lor în spațiul online) 

și bullying-ul (42% au indicat că cunosc foarte puțin despre acesta, dorindu-și să afle mai multe).  

                                                 
1 Rezultatele sondajului pot fi găsite aici: https://moldova.ureport.in/opinions/  

https://moldova.ureport.in/opinions/
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În contextul cercetării, 

tinerii au afirmat că știu 

(62%, Fig 2) unde să 

găsească informații 

juridice despre 

subiectele ce îi 

interesează. În cadrul 

focus grupurilor, tinerii au 

indicat drept surse de 

informare: 

1. Motoarele de căutare 

online (Google, 

Legis.md, lex.justice.md) 

2. Platformele pentru tineri: Diez, Youth.md, Zugo 

3. Persoane din cercul apropiat, cu formare juridică 

 În procesul de analiză, au fost identificate problemele și interesele tinerilor. Astfel, la 

capitolul problemelor pentru care au nevoie de o cunoaștere juridică, tinerii au indicat că au 

nevoie de mai multe informații juridice în următoarele situații: 

1. Angajarea în câmpul muncii a tinerilor (perioada de probă, regimul angajării minorilor, 

discriminarea la locul de muncă, convenția colectivă și drepturile și garanțiile angajatului) 

2. Protecția drepturilor de autor în utilizarea conținutului online (citarea sursei, determinarea 

autorului, preluarea conținutului, preluarea cantității, delimitarea preluării, parafrazarea în 

măsură în care poate fi utilizată fără a menționa sursa (compilare de mai mulți autori), 

efectele plagiatului, criteriile și mecanismul de utilizarea a unei surse); 

3. Încălcarea drepturilor 

de consumator (la returnarea 

produselor, metode de 

atragere la răspundere a 

vânzătorilor); 

4. Încălcarea regulilor de 

protecție a mediului (metode 

și autorități prin care tinerii pot 

sesiza despre încălcarea 

legislației mediului); 
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5. Circulația 

limitată în zona de 

securitate (pentru 

realizarea 

dreptului la 

educație - 

parcurgerea 

punctului de 

control Dubăsari); 

6. Violența în 

familie 

(Procedura de 

reclamare a 

acesteia, organul competent, protecția martorilor);  

7. Violența în școală (tipurile acesteia, organe la care te poți adresa etc.) 

8. Încălcarea drepturilor pasagerului în transportul public; 

9. Semnalizarea și sancționarea știrilor false în spațiul online; 

10. Susținerea cu ilegalități a examenelor pentru a obține permis de conducere (proceduri, 

drepturi și obligații, atât la susținerea examenului intern, cât și cel extern); 

11. Corupția în sistemul educației (cum semnalizăm și atragem la răspundere persoanele care 

oferă și primesc mită); 

12. Comportamente periculoase în spațiul public (consumul de alcool/tutun al minorilor, 

acțiuni violente); 

13. Răspunderea penală și contravențională până la 18 ani (prevederi specifice – infracțiuni și 

contravenții, drepturile procesuale). 

14. Relații sexuale și căsnicia până la 18 ani (consecințe juridice) 

În cadrul aceluiași proces de analiză, tinerii au indicat drept interese principale în privința cărora 

au nevoie de mai multe informații următoarele: 

- Recunoașterea legală a 

voluntariatului; 

- Crearea/ finanțarea unui 

ONG; 

- Încheierea contractelor 

civile de către minori; 

- Crearea unei afaceri de 

către tineri (procedura și 

prevederile legale); 

- Relațiile de familie 

(căsnicia, divorțul, relațiile 

de concubinaj, partajul 

bunurilor în devălmășie, stabilirea domiciliul copilului),  

-  Dreptul la sănătate a tinerilor (Asigurarea obligatorie în medicină, probarea existenței, 

serviciile medicale contra cost chiar în existența unei polițe medicale active, dreptul la 

secretul pacientului). 
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În contextul identificării acestor subiecte de interes, INVENTO lansează în luna iunie canalul media 

Ține de TINEri, unde va comunica informații juridice despre subiectele listate mai sus. Calendarul 

emisiunilor va fi comunicat public pe pagina organizației. 

Canalul media va livra răspunsuri juridice video, cât și în format podcast. Răspunsurile juridice vor 

fi oferite de către rețeaua de tineri juriști din comunitatea Acțiune pentru Justiție. Activitatea 

canalului poate fi urmărită pe pagina INVENTO și cea de Facebook. 

 

Nota bene: Manifestăm recunoștință partenerilor de la Consiliul Național al Tineretului din 

Moldova, pentru comunicarea sondajului prin intermediul platformei U-Report Moldova. În 

aceeași măsură, mulțumim tinerilor care au participat la cele 3 focus grupuri organizate în format 

online. 


