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Migrația tinerilor – practici, politici și cercetări transnaționale în cadrul 

Proiectului YOUMIG 

 

Cluj-Napoca, 20 mai 2019 

În perioada 01.01.2017 - 30.06.2019 se desfășoară proiectul strategic YOUMIG (Îmbunătăţirea 

capacităţilor instituţionale şi facilitarea cooperării pentru gestionarea impactului migraţiei 

transnaţionale a tinerilor), finanţat în cadrul Programului Transnaţional Dunărea. 

 

Proiectul aflat în stadiul final a cercetat fenomenul migrației tinerilor  (15-34 ani) din perspectiva 

provocărilor pe care le implică la nivelul administrației locale și centrale și a consecințelor 

multiple pe termen lung. Emigrația tinerilor generează disfuncții privind forța de muncă și 

capitalul uman, în timp ce imigrația gestionată necorespunzător poate duce la marginalizare și 

utilizarea ineficientă a resurselor umane disponibile. 

 

Scopul proiectului a vizat intensificarea capacităţii instituţionale de a dezvolta bazele de date 

locale legate de migraţia tinerilor, generând politici performante cu accent pe capitalul uman. 19 

parteneri din 8 țări (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 (ISPMN) din Cluj-Napoca și Primăria Municipiului Sfântu 

Gheorghe (partener local).  

ISPMN a coordonat, în cadrul proiectului, cercetarea calitativă privind situaţia locală a migraţiei 

tinerilor, implicând următoarele activităţi: 

- Elaborare instrucţiuni pentru interviuri, focus grup şi analiză a situaţiei migraţiei la nivel local 

- Contribuții aduse modelului utilizat la testarea schimburilor de date  

- Elaborare date pentru analiza rezultatelor cercetării calitative 

- Colaborare și suport permanent acordat partenerului local din Sfântu Gheorghe 

- Participare la forum-uri, ateliere şi conferinţe pe tema migraţiei sau la alte întâlniri necesare 

analizelor la nivel local 

http://www.interreg-danube.eu/


                                                                                                 
 
- Elaborare rapoarte de cercetare, studii de specialiate şi alte materiale pentru diseminarea 

rezultatelor proiectului 

Principalele materiale la care echipa de experți tematici (partener ISPMN) și-a adus contribuția 

includ analiza situației locale privind migrația în Sfântu Gheorghe (Transnational Youth 

Migration in Sfântu Gheorghe: processes, effects and policy changes, 2017); studiul de atelier 

elaborat de Kiss Tamás (manager proiect – ISPMN) despre migrația tinerilor și dezvoltarea 

regiunii dunărene (Youth migration and development in the Danube region. Processes, 

perceptions and policy frameworks. Within the project YOUMIG, 2019); strategia locală de 

îmbunătățire a serviciilor legate de migrația tinerilor (Local strategy for improving governance 

capacities and services linked to youth migration, 2019); recomandări de politici publice pentru 

instituții la nivel central (Improved cooperation on youth migration: National policy 

recommendations. Romania, 2019). 

 

 

 
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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