
                                                                                                 
 
 

 

 

 COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Recomandări de politici publice privind gestionarea migrației tinerilor 

în cadrul Proiectului YOUMIG 

 

Cluj-Napoca, 21 mai 2019 

YOUMIG (Îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale şi facilitarea cooperării pentru gestionarea 

impactului migraţiei transnaţionale a tinerilor) este un proiect strategic finanţat în cadrul 

Programului Transnaţional Dunărea ce se desfăşoară în perioada 01.01.2017 - 30.06.2019. 

 

Pornind de la amploarea recentă a migraţiei tinerilor (15-34 ani) şi a consecinţelor pe care le 

implică la nivel local, proiectul urmăreşte să sprijine autorităţile locale din regiunea Dunării, în 

gestionarea cauzelor şi consecinţelor acestui fenomen, contribuind astfel la consolidarea 

competitivităţii în zonă. Scopul proiectului constă în intensificarea capacităţii instituţionale de a 

dezvolta bazele de date locale legate de migraţia tinerilor, generând politici performante cu 

accent pe capitalul uman. Institute statistice, instituţii academice şi autorităţi locale au desfăşurat 

în ultimii 2 ani o colaborare transnaţională pe mai multe nivele pentru a crea strategii locale 

bazate pe indicatori de impact ai migraţiei tinerilor şi pentru a introduce instrumente 

transnaţionale de gestionare a situaţiilor la nivel local. România este reprezentată în cadrul 

parteneriatului YOUMIG prin Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale 

din Cluj-Napoca și Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe. 

 

Recomandările pentru politici publice la nivel național constituie o componentă de bază a 

proiectului și se fundamentează pe rezultatele unor întâlniri de lucru ce au urmărit o metodologie 

comună. Aceste recomandări sunt formulate de echipa de experți tematici ai partenerului ISPMN 

și se adresează instituțiilor publice la nivel central, urmărind facilitarea gestionării a două tipuri 

de politici cu impact în migrația tinerilor. 

 

1. Dezvoltarea indicatorilor privind migrația de întoarcere a tinerilor 

 

Recomandările din această arie se adresează instituțiilor la nivel central în vederea colaborării 

pentru obținerea unor date descentralizate privind migrația de întoarcere. În acest sens, se 

recomandă modificarea Legii 290/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de 

identitate ale cetățenilor români în scopul unei descentralizări a sistemului de date privind 

emigrația, imigrația și migrația de întoarcere. În același timp, agențiilor naționale implicate în 

colectarea și gestionarea datelor li se recomandă colaborarea cu Institutul Național de Statistică 

(INS) în vederea dezvoltării unei noi metodologii de culegere a datelor privind fluxurile de 

migrație. S-ar impune, de asemenea, cooperarea INS cu instituțiile similare din alte state, pentru 

a monitoriza migrația dinspre și către România. Îmbunătățirea procesului de colectare a datelor 
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despre fluxurile de migrație, în special ale migrației de întoarcere, ar putea implica și organizarea 

unor micro-recensăminte la intervale regulate. 

 

2. Dezvoltarea unei administrații locale multilingve 

 

Întoarcerea tinerilor migranți în România (și în particular, în Sfântu Gheorghe – partener local în 

proiectul YOUMIG) este descurajată de anumiți factori, ce țin inclusiv de modul de furnizare a 

serviciilor de către autoritățile locale și deconcentrate. În urma interviurilor efectuate de 

cercetătorii implicați în proiect cu persoanele interesate, s-au identificat probleme legate de lipsa 

fluenței procedurilor administrative, dar și de lipsa documentației în alte limbi decât limba 

română. Pentru remedierea acestei situații, se propune consolidarea drepturilor privind folosirea 

limbii materne, precum și crearea unor reglementări privind utilizarea limbilor minorităților în 

administrație. O serie de propuneri sunt adresate astfel instituțiilor guvernamentale, 

Parlamentului și Curții de Conturi. 

 

 
Pentru mai multe informații: 

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale – echipa de proiect: 

 Kiss Tamás - manager proiect 

 Székely István Gergő - expert tematic 

 Toró Tibor - expert tematic 

 Kiss Ágnes/Anca Filipovici - expert comunicare 

 Kállay Peter – expert financiar 

 

office@ispmn.gov.ro 

Tel: 0040-364-116 261 | Fax: 0040-364-103 177 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/youmig  

https://www.facebook.com/YOUMIG/  
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