
„Revista Română de Sociologie”, serie nouă, anul XXIII, nr. 5–6, p. 429–443, Bucureşti, 2012 

 
ROMÂNIA CA ŢARĂ DE ORIGINE, DE TRANZIT ŞI DE DESTINAŢIE 
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ABSTRACT 

ROMANIA AS A COUNTRY OF ORIGIN, OF TRANSIT  
AND OF DESTINATION FOR MIGRANTS 

Human migration, a phenomenon as old as time, has always emerged when 
there was a well-founded motivation for leaving. It affects all countries in the world, 
therefore Romania as well.  

Each of the three situations listed above has its own features and, in order to 
present them, we used the descriptive method, each of them generating other 
challenges for national safety.  

Migration has positive as well as negative effects, both with respect to the 
change of mentalities, and socially speaking in the country of origin and in the 
country of destination. 

We noticed that the nature and extent of the effects of migration depend on the 
profile of the migrants, on the way they build their life in the country of destination, 
on the contacts they preserve with their ‘roots’ through the transfer of funds, 
knowledge and ideas. 

The investigative method used was mainly the comparative one. The data 
obtained as a result of own surveys were afterwards confirmed by the study of an 
ample material published by Romanian researchers in the field. 

The aim of presenting the three situations Romania finds itself in from the 
perspective of the migration phenomenon was to make them known, with implications 
at different levels, as this is the only way that the resolution of migration issues may 
become a possible and necessary objective of relevant policies.  

The conclusion to be drawn is that international migration, even if it is well 
managed, cannot substitute a national strategy for human development. Emigration 
has little chance of shaping the outlook of the development of an entire nation. At 
best, migration is an option complementing certain local efforts and larger national 
efforts to reduce poverty and improve human development.  
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INTRODUCERE 

Migraţiile sunt un fenomen care a însoţit dezvoltarea umaniţăţii, dar care a 
cunoscut o diversificare fără precedent în condiţiile mondializării, antrenând în 
mobilitate toate colţurile lumii. Văzută din perspectiva problemelor de securitate, 
migraţia umană internaţională reprezintă un fenomen complex, care necesită o 
tratare interdisciplinară ce cuprinde obligatoriu mai multe dimensiuni: una socială, 
una economică, una socio-lingvistică şi culturală, pe lângă cea care ţine de securitate.  

Mobilitatea a devenit un factor al dezvoltării, iar gestionarea ei, o problemă 
de politică internă, dar şi de politică externă de securitate. Migraţiile de masă 
constituie mize mondiale, prin importanţa lor internă şi dimensiunea lor 
internaţională. Ele îşi pun amprenta asupra relaţiilor bilaterale şi multilaterale 
dintre state în diverse domenii: domeniul securităţii, al dezvoltării, al integrării şi al 
opiniei. La nivel mondial, ele reechilibrează din punct de vedere demografic şi iau 
forma unui mare exod rural, pe o planetă marcată de urbanizarea accelerată. În 
Occident, migraţiile repun în discuţie stabilitatea, garanţiile democratice stabilite şi 
drepturile omului, drepturi care s-au născut dintr-o lungă evoluţie culturală, internă, 
a ţărilor de primire, implicând solicitarea unor condiţii sociale precum şi 
revendicări civile.  

Migraţiile erodează bazele pe care este construit sistemul internaţional: 
suveranitate, frontieră, cetăţenie. Ele repun în discuţie echilibrele economice şi 
politice ale ţărilor de primire, care, la momentul constituirii lor, nu presupuneau 
existenţa străinilor, etnicul şi culturalul, şi care plecau de la noţiunea de indivizi 
apartenenţi la aceleaşi valori. Migraţiile fac să se clatine sistemele de educaţie, de 
locuinţe şi de sănătate, în fundamentele lor. Ele dovedesc permeabilitatea 
frontierelor şi a apelor teritoriale, incapacitatea securitară de protejare a teritoriului 
şi fac să slăbească identitatea naţională. În aceste condiţii, rezultă că securizarea 
prin supraveghere şi control a frontierelor statelor se impune cu maximă necesitate, 
dar, pentru a controla fluxurile mondializate, statele trebuie să coopereze. Întrucât 
migraţiile sunt tot mai diverse, mai autonome, politicile ce le privesc trebuie să se 
schimbe în permanenţă, obiectivul fiind ca migraţia să fie privită ca un „proces ce 
trebuie gestionat şi nu ca o problemă ce trebuie rezolvată”.  

În condiţiile actuale ale mondializării, ele capătă alte forme şi sunt 
determinate de cauze multiple. Se poate afirma, fără tăgadă, că în procesul migrator 
sunt cuprinse toate statele, indiferent de statutul lor de ţări de destinaţie, de tranzit 
sau de origine. Ele se pot afla într-una din cele trei ipostaze, în două sau în toate 
trei deodată. România, graţie poziţiei strategice ocupate, se regăseşte în fiecare 
dintre cele trei ipostaze. Şi pe fiecare trebuie să o gestioneze cu maximă atenţie şi 
responsabilitate.  

Dacă ar fi să caracterizăm pe scurt situaţia actuală a migraţiei din România, 
atunci am spune că aici înregistrăm o dinamică cu o creştere lentă, dar relativ 
constantă. Migraţia este principalul proces de schimbare socială, fenomenul 
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devenind una dintre cele mai importante strategii ocupaţionale şi de viaţă adoptate 
în special de tineri. Ea este un proces continuu, care consemnează tot mai mulţi 
români care pleacă din România, tot mai mulţi străini care vin aici, în prezent 
existând circa 60  000 de migranţi străini cu şedere legală1 sau care o folosesc ca 
ţară de tranzit. 

Există regiuni româneşti care au fost, de-a lungul istoriei, şi continuă şi acum 
să fie, expuse intens acestui fenomen, găzduind comunităţi numeroase de migranţi 
şi fiind constant în contact cu alte culturi aparţinând unui mare număr de 
naţionalităţi, precum Bucureşti, Timişoara, Sibiu sau Constanţa. Există însă şi zone 
ale ţării în care migraţia şi apariţia unor comunităţi de migranţi reprezintă un 
fenomen mai recent. Aici, populaţia şi oficialităţile sunt în mai mică măsură 
obişnuite să aibă de-a face cu migranţii, să îi ajute în a se integra şi în a le oferi 
sprijin, în vederea soluţionării problemelor lor şi în accesarea drepturilor lor. 

Pe de altă parte, prin aşezarea ei, România este puternic influenţată şi suportă 
direct consecinţele situaţiilor conflictuale şi postconflictuale din spaţiul ex-iugoslav, 
extinderea fenomenului infracţional din spaţiul ex-sovietic, influenţele situaţiilor 
politice, sociale sau de altă natură din ţările Asiei Centrale, Orientului Mijlociu şi 
Africii de Nord, în special prin grupuri de migranţi care o folosesc ca ţară de tranzit 
pentru a ajunge în Occident2. 

Tocmai de aceea, România a atras atenţia la Parlamentul European, încă din 
2009, că poate deveni o ţară „ţintă” pentru migraţia ilegală3. Fenomenul 
criminalităţii transfrontaliere înregistrează următoarele tendinţe: extinderea 
fenomenului de conexare a diferitelor infracţiuni (călăuzirea migranţilor ilegali, 
traficul de fiinţe umane, traficul de stupefiante, de maşini furate etc.), creşterea 
atractivităţii României, ca urmare a redresării sale economice, pentru cetăţeni ai 
unor state din Asia, Africa şi chiar din Europa, ţara noastră transformându-se dintr-o 
sursă de „forţă de muncă la negru”    într-un „consumator”, determinând mutaţii în 
volumul, sensul şi destinaţia migraţiei ilegale. 

În gestionarea migraţiei sunt implicate mai multe instituţii între care amintesc: 
– Oficiul Român pentru Imigrări, înfiinţat la 26 iunie 2007 în regim de 

urgenţă, a cărui existenţă a fost reclamată de: creşterea gradului de absorbţie a 
fondurilor comunitare, precum şi din alte surse de finanţare a activităţilor specifice 
acestor domenii; continuarea şi intensificarea pregătirilor în vederea aderării 
României la spaţiul Schengen; asigurarea participării active, coerente şi unitare la 
procesul de luare a deciziilor la nivel european, în aceste domenii atât de dinamice; 
continuarea procesului de armonizare a legislaţiei şi procedurilor interne în 

                                                 
1 Ziarul „Lumina” din 21 martie 2011, interviu cu Elena Vasile, ofiţer la Organizaţia internaţională 

pentru migraţie, România. 
2 Fundaţia Soros România, Gestionarea benefică a imigraţiei în România, coord. Iris Alexe, 

Bucureşti, 2010. 
3 5 martie 2009, http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_16622/ 

Romania-poate-deveni-in-curand-tinta-a-imigratiei-ilegale.html. 
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domeniul migraţiei şi azilului cu acquis-ul UE în continuă dezvoltare; crearea 
urgentă a unei capacităţi instituţionale sporite, pentru asigurarea unui management 
corespunzător al migraţiei, în condiţiile în care ţara noastră devine tot mai mult o 
ţară-ţintă, inclusiv ca urmare a evoluţiilor de pe piaţa internă de muncă, de natură 
să asigure un echilibru optim între beneficiile migraţiei şi posibilele riscuri la 
adresa ordinii publice şi siguranţei naţionale. 

Pe lângă acest oficiu, în România, de problemele privind migraţia se ocupă: 
Oficiul Naţional pentru Refugiaţi (ONR), Autoritatea pentru Străini (ApS), Înaltul 
Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR), precum şi o serie de 
organizaţii neguvernamentale ca: Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi 
(ARCA), Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi (CNRR), Serviciul Iezuiţilor 
pentru Refugiaţi − România (JRS), Organizaţia Femeilor Refugiate – România 
(OFRR), Salvaţi copiii – România (SCR). 

Autorităţile române au progresat, susţinute, bineînţeles, de instituţiile 
europene, prin proiecte şi prin sprijin financiar pentru investiţii în domeniu. Astfel, 
prin proiecte ca Sistemul Visa on-line, Sistemul informatic de management al 
străinilor, Sistemul EURODAC, s-a realizat securizarea frontierelor, s-au construit 
şi reabilitat unele centre de cazare a străinilor cu şedere ilegală sau a refugiaţilor. 

1. EMIGRAŢIA ROMÂNEASCĂ DE DUPĂ 1989 

Tranziţia economică şi politică de după 1989 a influenţat masiv situaţia 
demografică. Între 1990 şi 1991, România a cunoscut o emigrare ridicată, care a 
contrabalansat creşterea naturală şi aşa extrem de slabă4. Din 1992, scăderea ratei 
natalităţii şi relansarea ratei mortalităţii au dus la scăderea naturală a populaţiei. 
Alţi factori, precum migraţia externă masivă, şomajul, instabilitatea socială, 
schimbările din comportamentul populaţiei şi în special al tinerilor, lipsa 
locuinţelor, au contribuit în egală măsură la diminuarea numărului populaţiei. 
Procesul de migraţie din România s-a desfăşurat ca în oricare altă parte a lumii, 
cunoscând perioade de maximă ascensiune sau de declin, determinate de condiţii 
economice, sociale sau politice. Anual, s-a constatat un proces de emigrare (între 
10 000 şi 15 000 de persoane) şi unul de imigrare (câteva mii). Este îngrijorătoare 
proporţia de emigranţi cu studii superioare, de aproximativ 25%. Direcţiile 
preferate au fost Italia, Spania, SUA şi Canada5. 

Monica Roman şi Cristina Voicu au identificat cinci etape în migraţia 
românească de după 19896, fiecare având caracteristici bine determinate de 
specificul emigrării, şi anume: 
                                                 

4 Vasile Gheţău, Declinul demografic şi viitorul populaţiei României, Ed. Alpha MDN, 2007. 
5 Datele referitoare la aspectele prezentate se află în lucrarea: Monica Roman, Cristina Voicu, 

Câteva efecte socio-economice ale migraţiei forţei de muncă asupra ţărilor de emigraţie. Cazul 
României, în „Economie teoretică şi aplicată”, vol XVII, 2010, nr. 7 (548), p. 50–65. 

6 Ibidem. 



5 România ca ţară de origine  433 

– 1990–1993: emigrarea în masă a minorităţilor etnice (germane, maghiare) 
şi a românilor, din motive de tulburări politice şi sărăcie. 

Ethnobarometer 2004 a înregistrat 116 000 de aplicaţii în anul 1992; 
– 1994–1996: un nivel scăzut al migraţiei economice româneşti în Europa de 

Vest, în principal pentru muncă sezonieră sau ilegală, dar şi niveluri foarte scăzute 
ale migranţilor etnici şi ale celor ce cereau azil; 

– 1996–2001: creşterea fluxurilor de emigrare, 
a. migraţia legală permanentă către SUA şi Canada, mult mai mare decât 

către ţările europene7; 
b. începând cu anul 1999, se manifestă migraţia „incompletă” sau circulară 

către ţările europene, pentru muncă ilegală; 
c. creşterea traficului de migranţi, fenomen care se manifestă în paralel cu migraţia 

ilegală, dar se distinge prin violenţa şi abuzul din partea traficanţilor/angajatorilor. 
Acest tip de migraţie caracterizează în special femeile; 

d. din 1999, asistăm la o reducere a numărului acordurilor de recrutare a 
forţei de muncă cu diferite ţări europene (Germania, Spania, Portugalia, Italia); 

e. întoarcerea unui număr restrâns de migranţi români din Republica Moldova, 
precum şi un aflux puternic de migranţi români între Germania şi România ; 

– 2002–2007: OSF, Etnobarometru, 2004, constată o creştere rapidă în 
migraţia circulară şi o întoarcere a românilor din ţările Schengen, ca urmare a 
eliminării obligativităţii vizelor din acest spaţiu. 

– 2007 – până în prezent: românii au acces liber pe piaţa europeană a muncii. 
Aşadar, înainte de anul 1989 se emigra din România din motive etnice. 60% 

dintre emigranţii de atunci erau de alte naţionalităţi (germani, maghiari, evrei), iar 
principalele ţări de destinaţie erau Germania, Ungaria, Israel şi Statele Unite. 
Deschiderea graniţelor în anul 1990 şi evoluţia incertă a ţării au determinat ieşirea 
din ţară a 100 000 de români. Factorii economici au avut rolul cel mai important în 
luarea deciziei de emigrare. România a fost atunci o ţară de emigraţie. Începând cu 
anul 1993, datele statistice indică o scădere a emigranţilor români până în 1996, după 
care s-a produs din nou o creştere. În tot acest timp, migraţia a fost provocată de: 

− creşterea şomajului şi scăderea continuă a nivelului de trai; 
− deficitul de forţă de muncă în anumite domenii din unele ţări europene; 
− dreptul la libera circulaţie în spaţiul Schengen (după 2002). 
Pe parcursul anilor ’90, românii au îngroşat rândurile migranţilor ilegali, în 

căutarea unui loc de muncă în orice condiţii, chiar şi pe piaţa neagră. Anul de vârf 
al migraţiei ilegale a fost 2002, când ea a depăşit cu 20–30% migraţia legală8.  

Migraţia s-a flexibilizat. Ea a înregistrat noi forme, precum cea circulatorie 
sau „euronavetismul”, adică o circulaţie tot mai intensă între ţările gazdă şi 
România. Asistăm tot mai des la transformarea migraţiei de revenire în migraţie 
                                                 

7 Sunt cei care, după cum s-a observat din chestionarele proprii, au aşteptat ca ţara s-o ia pe 
direcţia bună şi, dezamăgiţi, au hotărât să plece definitiv. 

8 http://www.muncainstrainatate.anofm.ro/aderarea-la-uniunea-european-n-beneficiul-tuturor. 
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temporară de revenire. „Nomazii” sunt cei pentru care migraţia devine un mod de 
viaţă şi pentru care ţara de origine este din când în când un posibil punct de trecere. 
Ei sunt însă migranţii cu înaltă calificare, care pleacă spre ţările foarte dezvoltate. 

Aceste noi tipuri de migraţie pun alte probleme, care, la rândul lor, cer alte 
rezolvări. Problemele privesc în special adaptarea migranţilor atât în ţara de 
destinaţie (pentru cei cu nivel mediu sau redus de calificare), cât şi readaptarea la 
ţara de origine. Plecarea multora a determinat creşterea ratei divorţialităţii, copiii 
rămaşi acasă au şi ei probleme de diverse feluri, pentru unii viaţa fără părinţi este 
greu de suportat şi le provoacă probleme de sănătate, din ce în ce mai des sesizate 
de medici. Per total însă, avantajele depăşesc dezavantajele muncii în străinătate. 

Criza financiară globală actuală, ca şi alte evenimente, precum recesiunea 
economică din 1997–1998, au scos în evidenţă lipsa unor politici social-economice 
ale statului român în acest domeniu. Mai mult, criza economică, în loc să-i întoarcă 
pe migranţi, i-a convins că pot să o suporte mai uşor în străinătate9. 

Migraţia românească, între 1990 şi 2006, a fost o migraţie pentru muncă, 
temporară sau circulatorie. Numărul românilor angajaţi în activităţi nesezoniere a 
ajuns în 2007 la două milioane, reprezentând 10% din populaţia României10. 
Migraţia pentru muncă a românilor a cunoscut, după părerea cercetătorilor  de la 
Fundaţia pentru o societate deschisă, trei etape11: 

− prima etapă: 1990–1995, a avut o rată a emigraţiei de 3 la 1 000 de 
locuitori, iar ţările de destinaţie au fost: Israel, Turcia, Italia, Ungaria, Germania; 

− a doua etapă: 1996−2001, a avut o rată a emigraţiei de 7 la 1 000 de 
locuitori şi cu destinaţiile: Spania, SUA, Canada; 

− a treia etapă: ridicarea vizei Schengen (2001–2006) antrenează o imensă 
rată de emigraţie, 28 la 1 000 de locuitori, cu următoarele ţări de destinaţie: Italia 
(cu 40% din totalul emigraţiilor pentru muncă), Spania (18%), Israel (6%), 
Germania şi Ungaria (5%). 

Migraţiile de după anul ’90 au crescut atât în volum, cât şi în diversitate 
(destinaţii, motive de plecare, status socio-economic), implicând toate păturile 
societăţii şi reprezentând chiar unele dintre valorile cele mai importante la nivel 
european12.  

Emigraţia are atât efecte pozitive, cât şi negative. Atunci când nu se pleacă 
definitiv, ci pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă, printre efectele pozitive se 
pot aminti dezvoltarea economică locală, stimularea spiritului antreprenorial şi 
toleranţa crescută în zonele cu mulţi migranţi. Printre efectele negative sunt de 
                                                 

 9 Sursa − chestionar propriu, pe un eşantion de 300 de tineri. 
10 Monica Roman şi Cristina Voicu, op. cit. 
11 Potrivit datelor furnizate de Fundaţia pentru o Societate Deschisă, în Raportul Politici şi 

instituţii în migraţia internaţională: migraţia pentru muncă din România, 1990–2006, Bucureşti, 
februarie 2007. 

12 Mărturie în acest sens este şi Barometrul de Opinie Publică, care arăta, în 2003, că 
aproximativ una din 10 gospodării a fost afectată de migraţie, pentru ca în 2005 acelaşi barometru să 
constate că 16% dintre gospodării aveau emigranţi. 
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menţionat dependenţa celor de acasă de veniturile provenite din migraţie, copiii 
abandonaţi şi traficul de persoane. 

Contactul cu străinătatea, atunci când se face mai des şi pe perioade mai lungi 
de timp, poate determina schimbarea mentalităţilor, fapt ce poate deveni benefic 
dacă este exploatat şi pe baza lui se pot formula strategii de dezvoltare locală (nivel 
macro). La nivel micro însă se constată deja mutaţii mari (împrumuturi în privinţa 
modului de viaţă – design interior, arhitectură modernă a caselor; stil de viaţă 
consumerist etc.). Ceea ce lipseşte în momentul de faţă însă, aşa cum remarca 
Dumitru Sandu în cartea Lumile sociale ale migraţiei româneşti în străinătate13, 
este o politică vizibilă şi coerentă, care să integreze efectele emigraţiei în 
dezvoltarea comunităţilor. 

După 2001, pe primul loc s-a aflat emigrarea temporară pentru lucru. Ea a 
avut o determinare politică şi etnică (au plecat saşii  – 66 000 persoane – şi şvabii, 
iar gestul lor de părăsire a României a fost un fel de compensare a neputinţei de a 
pleca, în epoca comunistă). Dar şi emigrarea definitivă a etnicilor români a avut un 
caracter compensatoriu, ea reprezentând reacţia lor de nemulţumire faţă de situaţia 
social-politică fără tendinţe de ameliorare, de după 1989. De altfel, din 1994, 
emigrarea definitivă devine dominantă14. Recesiunea economică din anii 1997–
1999 determină emigrarea temporară a unui mare număr de români profund 
nemulţumiţi de direcţia pe care o lua ţara. Ei emigrează pentru studiu sau lucru în 
străinătate, profitând de acorduri inter-guvernamentale ale României cu alte ţări. 

Din 2002 plecarea le este facilitată de posibilitatea de a călători liber în 
spaţiul Schengen. În ţările de destinaţie, migraţia determină o creştere a diversităţii 
culturale şi devine o provocare, în privinţa acomodării şi adaptării migranţilor la 
noile condiţii oferite de ele. 

Fiind o ţară de emigraţie netă154, România a fost şi este în continuare afectată 
economic, social şi demografic. De altfel, în această situaţie, România este una 
dintre cele mai importante furnizoare de forţă de muncă pentru piaţa europeană, iar 
migraţia forţei de muncă este cea mai importantă componentă a migraţiei româneşti. 

Între comunităţile de imigranţi se stabilesc relaţii, există reţele de comunicare, în 
funcţie de traseele pe care le-au urmat în emigrare. Deopotrivă, se stabilesc relaţii 
foarte strânse şi în spaţiul virtual. Canalele de comunicare ale imigranţilor români 
din Italia sunt legate de ale celor din Germania şi Iugoslavia. Un alt canal există 
între comunităţile din Franţa, Marea Britanie şi Portugalia. Or, este foarte important să 
se menţină şi canalele cu cei de acasă16. 

În funcţie de structura remitenţelor intrate în România de la imigranţi, se 
poate trage concluzia că 40% din totalul diasporei româneşti se află în Italia, 30% 

                                                 
13 D. Sandu, Lumile sociale ale migraţiei româneşti în străinătate, Iaşi, Editua Polirom, 2010, 

p. 13. 
14 Ibidem. 
15 Monica Roman, Cristina Voicu, op. cit. 
16 D. Sandu, http://epochtimes-romania.com/news/2012/04/de-ce-scade-populatia-tarii---148865 
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în Spania, între 4–7% sunt reprezentate de comunităţile de români din Statele 
Unite, Marea Britanie şi Germania. Restul comunităţilor sunt puternic dispersate. 

Românii au constituit cel mai numeros grup de imigranţi care au sosit în 
statele membre UE în 2008 (Eurostat), fapt consemnat de toată presa românească17 
(384 000 de persoane), urmaţi de polonezi (266 000) şi bulgari (91 000). Românii 
au preferat Italia şi Spania, ca ţări de destinaţie. 

De altfel, statele care au înregistrat mai mulţi emigranţi decât imigranţi (deci 
au avut un spor migratoriu negativ) au fost, în 2008, România, Bulgaria, Lituania, 
Letonia şi Estonia, Germania şi Polonia18. 

La jumătatea anului 2008, aproximativ 16% din familiile din România aveau 
câte un membru care intenţiona să plece din ţară la lucru. 11,3 % dintre gospodării 
aveau cel puţin un reprezentant plecat din ţară19. 

Procentul de familii cu membri plecaţi în străinătate îl depăşeşte, în mediul 
rural (14,9%), pe cel din mediul urban (8,5%), conform unui studiu al Institutului 
Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale. Cele mai 
mari rate ale migraţiei se înregistrează în Moldova – 18,3%, Banat – 16,8% şi 
Dobrogea – 15,6%20. 

În prezent, migranţii români reprezintă în UE cel mai mare grup de emigranţi 
provenind dintr-un stat european. După cum am menţionat mai sus, numărul 
românilor aflaţi în străinătate a ajuns la 2 milioane de persoane (după estimări mai 
noi, 2,3 milioane212) şi tinde să-l depăşească pe cel al turcilor (2,4 milioane). Dintre 
aceste persoane, 250 000 sunt plecate pe bază de contracte legale, 700 000 au 
emigrat pentru perioade mai mari de un an, iar 700 000–800 000 sunt plecate 
pentru perioade mai mici de un an22. 

Imigranţii se comportă atât în funcţie de mediul de imigrare, cât şi în funcţie 
de calităţile socio-demografice sau culturale proprii23. Dacă ţinem cont de mediul 
din societatea gazdă în care acţionează politicile de imigrare şi mentalităţile 
dominante ale populaţiei de acolo, atunci, în mod clar se vor detaşa două tendinţe: 
în mediul nord-american există o cultură a diversităţii puternic înrădăcinată, fapt 
pentru care imigranţii se simt în largul lor, în vreme ce spaţiul european se 
manifestă complet diferit. 

În America, vârsta medie a imigranţilor români adulţi era, în 2008, de cca 48 
de ani24, în timp ce în Spania comunitatea românilor imigranţi era mult mai tânără, 
                                                 

17 În Ziare.com din 19 ianuarie 2011, comunicat Eurostat, http://www.ziare.com/diaspora/romani-
munca/romanii-cel-mai-numeros-grup-de-imigranti-in-tarile-ue-eurostat-1069729. 

18 Ibidem. 
19 D. Sandu, op. cit. 
20 Ibidem. 
21 La 25 martie 2010, conform organizaţiilor Caritas Italiana şi Caritas România ale Bisericii 

Catolice. 
22 Ziare.com, miercuri 16 decembrie 2009. 
23 Dumitru Sandu, op. cit. 
24 Conform datelor American Community Survey. 
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cu vârsta medie de 32 de ani25, iar în Italia, de 33 de ani26. Aceste diferenţe sunt 
legate şi de forma de migraţie (în SUA, migraţie definitivă, în timp ce în Europa 
migraţia este temporară). 

În ceea ce priveşte influenţa transferurilor de bani în ţară, Raportul Naţional 
al Dezvoltării Umane, România, 2007 arată că din cele 1 753,5 milioane dolari 
SUA (în 2004) şi 4 440,9 milioane dolari SUA (în 2005, reprezentând 4,51% din 
PIB) trimişi de migranţi din străinătate, 65% se regăsesc în consum şi numai 35% 
sunt direcţionaţi către investiţii şi economii. Or, investiţiile mici au implicaţii 
negative asupra economiei, arată Banca Naţională a României, menţionând că banii 
trimişi reprezintă a doua sursă de finanţare externă, după investiţiile străine directe. 

 
Profilul românului care emigrează pentru a munci, conform datelor Oficiului pentru 

Migraţia Forţei de Muncă, este următorul: muncitor cu nivel mediu sau scăzut de calificare, 
cu vârsta între 25 şi 35 de ani. Grupul de Economie Aplicată a estimat că 50% dintre 
românii care au migrat provin din zonele rurale şi 21,5% din oraşele mici. 52,65 % dintre 
cei care migrează sunt femei, acest lucru având repercusiuni deosebit de grave asupra 
copiilor ce rămân acasă (din punct de vedere al evoluţiei lor ulterioare, în special al 
sănătăţii lor fizice şi psihice). Migraţia pentru muncă a influenţat piaţa muncii, prin 
scăderea ratei şomajului şi a ratelor de participare la forţa de muncă. 

 
Conform aceluiaşi Oficiu, în 2005, 26,4% dintre migranţi erau persoane cu 

studii superioare, iar 53,8% erau absolvenţi de studii liceale sau postliceale. Cum 
pe piaţa forţei de muncă există deficite mari de specialişti cu ocupaţii intelectuale, 
exodul acestor specialişti face dificilă redresarea deficitelor. Locurile de muncă 
ocupate de români au fost în special în construcţii (în Spania, preponderent bărbaţi, 
51% din bărbaţii români de aici), agricultură (bărbaţi şi femei) şi servicii domestice 
(în Spania, preponderent femei, 46% din româncele venite aici). 

Unii dintre români au devenit victime ale traficanţilor de fiinţe umane şi ale 
reţelelor de crimă organizată, alţii au lucrat fără forme legale în Turcia, Italia şi 
Spania. Migraţia fără forme legale s-a putut dezvolta şi din cauza capacităţii 
insuficiente a autorităţilor române de a gestiona fenomenul migraţiei27. 

Regiunile româneşti cu cele mai ridicate rate de migraţie înregistrează şi cel 
mai important deficit de forţă de muncă. Efectele acestei explozii a emigraţiei se 
vor vedea într-un viitor apropiat. Este vorba, în primul rând, de deficitul de forţă de 
muncă; aceasta care ar putea ajunge în jurul anului 2014, potrivit estimărilor 
Comisiei Naţionale de Prognoză, la 400 000 de persoane28. 
                                                 

25 Conform Enquesta Nacional de Inmigrantes. 
26 Conform Metro Media Transilvania, 2007. 
27 Funaţia Soros România, Migraţie şi dezvoltare, Politici şi instituţii în migraţia internaţională: 

migraţia pentru muncă din România 1990–2006. 
28 Despre marile probleme cauzate de scăderea masivă a demografiei a se consulta Vasile 

Gheţău, Declinul demografic şi viitorul populaţiei României, lucrare apărută sub egida Academiei 
Române, la Editura Alpha MDN, 2007. 
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2. ROMÂNIA CA ŢARĂ DE TRANZIT  AL  MIGRANŢILOR 

România, ca ţară situată la confluenţa drumurilor care leagă Estul de Vestul 
continentului şi Sudul asiatic de Nordul şi Vestul european, este inclusă pe „ruta 
balcanică” a migraţiei ilegale. Această poziţie îi poate afecta domenii vitale ale 
societăţii, inclusiv siguranţa statului şi a cetăţenilor săi. Migraţia ilegală este astăzi 
primul pas către crima organizată. De altfel, Centrul de informare ONU pentru 
România atrăgea atenţia, în 2009, asupra globalizării crimei organizate şi 
transformării ei „într-o ameninţare la adresa securităţii”29. 

România supraveghează şase zone în care se manifestă fenomenul migraţiei 
ilegale (la fiecare frontieră cu statele vecine şi la Marea Neagră). Fiecare dintre ele 
prezintă particularităţile sale, determinate de specificul zonei. Acesta este dat de 
metodele folosite de migranţi, de destinaţia şi scopul călătoriei lor. Cele mai active 
sunt Zona de Vest (frontiera cu Ungaria) şi Zona aero-portuară. Dacă, până în 
2003, reţelele de migraţie acţionau la frontiera cu Republica Moldova şi cu 
Bulgaria, după 2003 s-a evitat tot mai mult România folosindu-se alte rute. Dar, 
„deşi există o tendinţă de scădere a traficului de persoane ca fenomen general, 
creşte contrabanda cu imigranţi, în scopul exploatării lor prin muncă”30. 

Cifrele arată că migraţia ilegală a cetăţenilor străini prin ţara noastră a scăzut 
de la an la an31: în 2001 – 3 577 străini care au acţionat ilegal la frontiera verde; în 
2002–2 450 străini; în 2003–765 străini; în 2004–622 străini. Aceasta, datorită unor 
măsuri ce au vizat, în principal: securizarea frontierelor României (prin adaptarea 
legislaţiei, reorganizarea Poliţiei de Frontieră, profesionalizarea poliţiştilor, 
intensificarea colaborării interne şi internaţionale, asigurarea unui suport logistic 
performant) şi supravegherea graniţelor (inclusiv depistarea şi supravegherea 
călăuzelor). 

Rutele folosite de străinii proveniţi din ţări cu tendinţă de emigrare (irakieni, 
afgani, indieni etc.), pentru a ajunge în Occident sunt: Afganistan-Iran-Irak-Turcia-
Bulgaria-România sau Afganistan-Iran-Irak-Turcia-Bulgaria-Serbia-Croaţia. 

Poliţia de frontieră descoperă tot mai multe grupuri infracţionale organizate, 
implicate în traficul cu migranţi, care se ocupă cu trecerea prin România a unor 
cetăţeni străini care vor să ajungă ilegal într-una din ţările Uniunii Europene sau în 
spaţiul Schengen, profitând de legislaţia în vigoare, care permite libera circulaţie pe 
teritoriul Uniunii Europene a celor care au primit statutul de refugiat sau azilant. 

                                                 
29 www.onuinfo.ro/mass_media/comunicate_de_presa/645/. 
30 Jorge Bustamante, raportorul ONU pentru drepturile migranţilor, 19 iunie 2009, 

http://www.mediafax.ro/social/raportor-onu-in-romania-creste-contrabanda-cu-imigranti-pentru-exploatare- 
prin-munca-4578318/. 

31 http://www.comunicatedepresa.ro/pdf_format.php?cid=3137. 
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3. ROMÂNIA CA ŢARĂ DE DESTINAŢIE A MIGRANŢILOR 

Odată cu aderarea la UE, România a devenit din ţară de tranzit o ţară de 
destinaţie mai atractivă pentru migranţii economici din Estul continentului şi din 
Sudul asiatic. Fiind conştientă de faptul că intensificarea fenomenului migraţionist 
pune în pericol siguranţa sa şi a celorlalte state membre, România a adoptat în 
privinţa imigraţiei o poziţie care urmăreşte limitarea drastică a imigraţiei 
economice. În acest fel, ea crede că asigură compatibilitatea cu celelalte state UE, 
precum şi propria securitate şi pe aceea a celorlate state din Uniune. 

Datele privind numărul de imigranţi din România vin din mai multe surse şi 
în mare parte concordă. Astfel, „Le Monde”32 susţine că statisticile oficiale 
înregistrează în România un număr de imigranţi ce depăşeşte cu puţin 65 000 de 
persoane. Foarte aproape de jurnalul francez sunt şi datele studiului coordonat de 
Iris Alexe şi Bogdan Păunescu, intitulat Studiu asupra fenomenului imigraţiei în 
România. Integrarea străinilor în societatea românească, în care se afirmă că la 
30.09.2010, în România erau înregistraţi cu şedere legală 59 358 străini, din care 
10 076 cu şedere permanentă33. Un alt studiu asupra imigraţiei din ţara noastră, 
efectuat în 2010 de către un alt colectiv de sociologi români34, arată că, în 
conformitate cu datele furnizate de Oficiul Român pentru Imigrări, numărul 
cetăţenilor din statele terţe care aveau permis de şedere, în scop de angajare sau în 
alte scopuri, era de 9 790 persoane la data de 16.12.2009. Acest număr nu a depăşit 
0,1% din totalul populaţiei active din România la acea dată, precizează amintitul 
studiu. Cei mai mulţi imigranţi cu drept de şedere legală pe teritoriul României sunt 
din Republica Moldova (28%), Turcia (17%), China (15%) şi Siria (4%)35. În 
privinţa imigranţilor ilegali, datele din 2009 arată că 33% dintre deciziile de 
returnare au fost emise pentru cetăţenii chinezi, 26% pentru cei turci şi 12% pentru 
cetăţenii din Moldova. Numărul imigranţilor din America de Sud pe teritoriul 
României este foarte mic36. 

Se preconizează venirea, într-un viitor apropiat, a unui număr din ce în ce mai 
mare de imigranţi care să umple golurile pieţei de muncă din România, o piaţă 
unde începeau să se înregistreze blocaje, din cauza lipsei de lucrători cu pregătire 

                                                 
32 Ziarul „Le Monde” din 14 iulie 2009, în articolul Perdu comme un Somalien en Roumanie, 

la rubrica Immigration. 
33 Sursa: Oficiul Român pentru Imigrări, 2010, http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/ 

docl_20205_22190363.pdf. 
34 „Studiu asupra imigraţiei din România” al Reprezentării sindicale pentru muncitorii 

imigranţi din România, dat publicităţii în august 2010, http://www.bns.ro/wps/wcm/connect/ 
cd8ba2e2-05ca-4f97-b9fe-108b4700f0b5/studiu_asupra_imigratiei_din_Romania.pdf?MOD= 
AJPERES&CACHEID=cd. 

35 Conform ziarului „Lumina” din 21 martie 2011, în articolul Migraţia aduce beneficii, dar 
şi neajunsuri, http://www.ziarullumina.ro/articole;1551;0;54092;0;Migratia-aduce-beneficii-dar-si-
neajunsuri.html. 

36 Ibidem. 
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necesară. Chiar dacă România nu este ceea ce şi-au imaginat imigranţii, ea este 
totuşi, după cum afirma un migrant somalez, un loc unde „ai, cel puţin, şansa să 
supravieţuieşti şi asta e suficient pentru noi”. 

În 2008, România a înregistrat, potrivit Eurostat, cel mai mare grup de 
cetăţeni străini intraţi (5 500 de moldoveni), urmat de 2 200 de cetăţeni turci şi de  
1 900 de chinezi. 

4. POLITICI ROMÂNEŞTI PRIVIND MIGRAŢIA 

Aflându-se în tripla ipostază de care am vorbit mai sus, România trebuie să se 
preocupe în mod serios şi responsabil de politicile privind migraţia. Odată cu 
aderarea la Uniunea Europeană, o primă măsură în vederea atingerii unui nivel de 
compatibilitate cu statele membre, în plan legislativ, a fost adoptarea unui set de 
acte normative, în vederea asigurării conformităţii cu legislaţia comunitară, 
inclusiv în problema migraţiilor. Pentru ca migraţia să fie gestionată la nivel 
naţional printr-o concepţie unitară, a fost aprobată în 2004 „Strategia naţională 
privind migraţia” şi un mecanism interinstituţional pentru implementarea acesteia. 
Domeniul migraţiei cere ca politica naţională să fie în permanenţă actualizată, 
potrivit noilor evoluţii în plan regional şi internaţional.  

Managementul eficient al fenomenului, în beneficiul tuturor (al ţării de 
origine, al celei de destinaţie şi al migrantului însuşi) porneşte de la monitorizarea 
atentă a fluxurilor. Obiectivele politicilor de migraţie, valabile şi în prezent, ar 
trebui să fie, în viziunea Institutului European din România, încurajarea migraţiei 
legale, prin informare şi servicii de asistenţă specifice pentru potenţialii migranţi, 
stimularea migraţiei circulare în beneficiul ambelor state implicate, încurajarea 
transferurilor băneşti prin sistemul bancar şi sprijin pentru activităţi 
antreprenoriale37.  

Postura de ţară de imigraţie  nu trebuie privită ca un aspect negativ. Imigraţia 
poate contribui semnificativ la schimbul cultural, dezvoltarea economică şi 
progresul societăţii româneşti.  

În „Strategia naţională privind imigraţia pentru perioada 2007–2010”, se 
subliniază că statului român îi revine deci responsabilitatea de a hotărî categoriile 
de imigranţi care pot fi admise şi se pot stabili pe teritoriul naţional, potrivit 
intereselor naţionale, dar în strânsă corelare cu politicile şi documentele 
programatice adoptate la nivelul UE şi cu respectarea drepturilor imigranţilor. El va 
lua şi măsuri de prevenire şi combatere a imigraţiei ilegale şi de îndepărtare de pe 
teritoriul naţional a imigranţilor care nu mai îndeplinesc condiţiile legale de şedere. 

Strategia la care s-a făcut referire mai sus stipulează printre altele că măsurile 
luate de către autorităţile române pentru gestionarea fluxurilor de imigranţi legali 
                                                 

37 Institutul European din România, Studiul nr. 5, Fenomenul migraţionist din perspectiva 
aderării României la Uniunea Europeană, Bucureşti, 2004. 
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vor fi în deplină concordanţă cu programul Haga „Întărirea libertăţii, securităţii şi 
justiţiei”, care vizează o abordare echilibrată a managementului migraţiei şi 
aplicarea la nivel naţional a măsurilor ce vor fi adoptate la nivel comunitar. 

Pentru diminuarea ponderii factorului ilegal, vor trebui prevenite imigrările 
acelor categorii de persoane care nu satisfac condiţiile impuse de lege şi vor trebui 
combătute: şederea ilegală, munca la negru şi traficul de imigranţi. S-a prevăzut 
combaterea imigraţiei ilegale prin câteva măsuri importante, precum: informarea 
corectă şi completă a potenţialilor imigranţi despre legislaţia naţională, referitoare 
la condiţiile de admisie şi şedere în România, precum şi despre riscurile la care se 
expun, în eventualitatea încălcării acestor prevederi; cooperarea autorităţilor din 
toate structurile teritoriale, precum şi informarea imigranţilor de pe întreg teritoriul 
naţional, cu privire la procedurile aplicate de autorităţi în cazul persoanelor aflate 
în situaţie ilegală; intensificarea măsurilor de îndepărtare a străinilor a căror şedere 
a devenit ilegală după expirarea termenului legal de şedere. 

În privinţa azilanţilor, România îşi propune: asigurarea accesului neîngrădit 
la procedura de azil şi respectarea principiului nereturnării, în conformitate cu 
standardele internaţionale pe care România şi le-a asumat prin tratatele şi 
convenţiile la care este parte; dezvoltarea sistemului de azil, pe baza criteriilor 
eficienţei şi calităţii procedurilor şi adaptarea politicilor şi practicilor în domeniu, 
pentru a preveni, descuraja şi sancţiona abuzurile la procedura de azil; asigurarea şi 
menţinerea capacităţii României de asumare a responsabilităţilor şi obligaţiilor de 
stat membru al Uniunii Europene, în domeniul azilului; asumarea unui rol activ în 
cadrul cooperării regionale şi internaţionale în domeniul azilului şi contribuţia la 
dezvoltarea unor sisteme de azil funcţionale în Estul şi Sud-Estul Europei; 
îmbunătăţirea condiţiilor de primire a solicitanţilor de azil şi de cercetare a 
informaţiilor din ţările de origine, în ceea ce-i priveşte. 

Nu în ultimul rând se pune şi problema integrării sociale a străinilor. Statul 
român îi susţine pe aceştia, pentru a participa activ la viaţa economică, socială şi 
culturală şi, în paralel, se preocupă de îmbunătăţirea serviciilor asigurate străinilor, 
precum şi de respectarea diferenţelor de limbă, cultură, religie, fizice şi psihologice 
ale persoanelor aflate în proces de integrare. 

ÎN LOC DE CONCLUZII 

După 1989, procesul migrator s-a amplificat în România, în toate cele trei 
forme ale sale: emigrare, imigrare sau tranzit. 

Dacă există regiuni din ţară unde acest fenomen se manifestă puternic şi de 
multă vreme, există şi zone în care el este foarte recent. 

Prin poziţia sa strategică, România este puternic expusă la fluxuri de migraţie 
de toate felurile. Fiecare dintre cele trei ipostaze ale sale (ţară de origine, de tranzit 
sau de destinaţie) ridică alte probleme sociale, economice şi, nu în ultimul rând, de 
securitate. Tocmai de aceea există mai multe instituţii care gestionează fenomenul. 
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Perioadele de ascensiune sau declin al deplasărilor fluxurilor au fost 
determinate, în principal, de condiţii economice, sociale sau politice, care, uneori, 
au făcut ca migraţia ilegală să o depăşească pe cea legală. 

Consecinţele migraţiei, de orice fel ar fi aceasta, sunt atât pozitive cât şi 
negative şi vizează atât migranţii, ca actori responsabili ai acestui proces, cât şi 
ţările (de origine, de tranzit sau de destinaţie) implicate. 

Consemnăm că apar şi pentru români noi forme de migrare, dar şi consecinţe 
dintre cele mai dramatice ale „gestului” lor de a-şi părăsi apropiaţii. Astfel, încet-
încet, se poate creiona noul profil al românului care emigrează. 

Ultima ipostază a României, aceea de ţară de destinaţie a migranţilor, este 
una nouă, dacă o raportăm numai la situaţia actuală. Cu un număr de imigranţi în 
creştere, România se vede o ţară care va trebui, într-un viitor apropiat, să-i accepte 
pentru a-şi umple golurile pieţei de muncă, cu condiţia să-şi hotărască, potrivit 
intereselor sale, categoriile de imigranţi de care are nevoie, în deplină concordanţă 
cu politicile şi normele UE.  
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