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MIGRATION AS SECURITY ISSUE. 

CASE STUDY: ROMANIA 
 

 
Summary 
Argument • Chapter 1. Migration – a social phenomenon ◦ The 

migration’s status and role in social construction of reality ◦ 
Theories on migration • Chapter 2. EU migration: between data, 
intentions and social representations ◦ Intetion to migrate in EU ◦ 
Some issues on social representation of migration in EU • Chapter 3. 
Romania ◦ Romania – country of origin ◦ Romania – country of 
destination ◦ Romania – transit country ◦ Romania – perception and 
social representation of migration • Conclusions • Bibliography 

 
Abstract  
The study assumes that migration is part of what is called 

social construction of reality, being a human product, an objective 
reality, but also a social product. Thus, migration analysis under the 
umbrella of security studies requires a comprehensive approach on 
subject areas including both coordinates of objective and subjective 
reality.  

Therefore, migration is a complex phenomenon, but not a 
complicated one, involving more than the simply move from one 
place of origin to one destination. Associated with this movement, 
the study identifies a number of issues with direct impact on national 
security arising in areas such as social, demographic, psychological, 
economic, political, military and environmental ones. 

In this context, the case study on Romania is a clear illustration 
of the main trends prevailing at national and regional level in Europe. 
Our country is one in which the migration phenomenon generates 
demography, social and economic challenges, but also benefits of the 
same kind. Romania has a complex status and a complex role in this 
phenomenon: although it is predominantly a country of origin for 
migrants, inside the migration flows, Romania is simultaneously a 
country of destination and a transit country. 
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ARGUMENT 

 
 

Lucrarea MIGRAŢIA CA PROBLEMĂ DE 
SECURITATE. STUDIU DE CAZ: ROMÂNIA analizează 
corelaţia migraţie - securitate sub toate aspectele sale: pe toate 
nivelurile şi domeniile securităţii, dar şi atât ca sursă a 
riscurilor, pericolelor şi ameninţărilor la adresa securităţii 
naţionale, regionale şi internaţionale, cât ca sursă de beneficii.  

Studiul porneşte de la premisa că migraţia se înscrie în 
ceea ce se numeşte construirea socială a realităţii, constituind 
un produs uman, o realitate obiectivă, dar şi un produs social.  
Astfel, analiza migraţiei sub aspectul securităţii presupune 
studiul unei vaste arii tematice ce include atât coordonate ale 
realităţii obiective, cât şi ale realităţii subiective. 

Migraţia, în special cea internaţională pe care o vom 
analiza aici, constituie, astfel, un fenomen complex, dar nu 
complicat, implicând mai mult decât simpla mutare dintr-un loc 
de origine în unul de destinaţie. Asociat acestei mişcări studiul 
identifică o serie de aspecte cu impact direct asupra securităţii 
naţionale ce derivă din domenii precum social, demografic, 
psihologic, economic, politic, militar, ecologic etc. 

În acest context, studiul de caz asupra României 
constituie o ilustrare clară a principalelor tendinţe ce se 
manifestă la nivel naţional şi regional în Europa, ţara noastră 
fiind una dintre în care fenomenul migraţiei a generat în acelaşi 
timp probleme demografice, sociale şi economice, dar şi 
beneficii de aceeaşi natură. România are statut şi rol complexe 
în cadrul acestui fenomen: deşi este preponderent ţară de 
origine, în interiorul fluxurilor de migraţie este simultan şi ţară 
de destinaţie şi ţară de tranzit.  
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Capitolul 1 

MIGRAŢIA – FENOMEN SOCIAL 
 
 
Există un număr considerabil de lucrări dedicate 

fenomenului migraţiei internaţionale post-Război Rece, iar 
această situaţie se înregistrează din cel puţin două motive 
principale: pe de o parte, poate fi invocată tendinţa pozitivă a 
imigraţiei ce a fost identificată după căderea Zidului Berlinului, 
iar pe de altă parte, subliniem faptul că migraţia internaţională 
constituie cea de-a doua componentă importantă a dinamicii 
demografice. După cum afirma, în anul 1991, demograful 
român Vladimir Trebici, imigrările au aceeaşi semnificaţie cu 
naşterile, emigrările reprezintă pierderi1. 

Migraţia a devenit un fenomen complex, dar nu şi 
complicat întrucât reprezintă mai mult decât o simplă mişcare 
dintr-un loc de origine în unul de destinaţie, implică mai multe 
faţete şi elemente, iar amploarea sa a devenit globală2.  

În acest context, Uniunea Europeană constituie cel mai 
bun subiect pentru un studiu de caz: ea este o formă de 
integrare regională ce, în timp ce păstrează graniţele naţionale, 
oferă şansa unei cetăţenii europene post-naţionale şi, în acelaşi 
timp, aplică regulile spaţiului Schengen pentru o parte dintre 
statele membre3. Chiar dacă este ridicată problema 
caracteristicii internaţionale a migraţiei în cadrul UE, în opinia 
                                                 
1 Pentru mai multe detalii, a se vedea Vladimir TREBICI, Populaţia Terrei: 
demografie mondială, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991. 
2 Ronald SKELDON, Global Migration: Demographic Aspects and Its 
Relevance for Development, UN Population Division, Technical Paper no. 
2013/6, URL: http://www.un.org/esa/population/migration/documents/ 
EGM.Skeldon_17.12.2013.pdf. 
3 Din 28 state membre ale UE, 22 sunt membre ale Spaţiunui Schengen. 
URL: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-
and-visas/schengen/index_en.htm. 
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noastră, existenţa cetăţeniei europene nu o afectează deoarece, 
la nivel teoretic, migraţia este definită în raport cu graniţele 
naţionale. Astfel, studiul de faţă face apel la articolele 13, 14 şi 
15 ale Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului ce 
stipulează că: orice persoană are dreptul de a circula în mod 
liber şi de a-şi alege reşedinţa în interiorul graniţelor unui stat, 
orice persoană are dreptul de a părăsi orice ţară, inclusiv a sa, şi 
de reveni în ţara sa4; în caz de persecuţie, orice persoană are 
dreptul de a căuta azil şi de a beneficia de azil în alte ţări5, şi, 
cel mai important, orice persoană are dreptul la o cetăţenie şi  
nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetăţenia sa sau de 
dreptul de a-şi schimba cetăţenia6. Aceste trei articole ar trebui 
să constituie piatra unghiulară a întregului proces de gestionare 
a migraţiei. Însă, din păcate, este dificil de realizat acest 
deziderat întrucât migraţia este, în acelaşi timp, atât o 
oportunitate, cât şi o provocare pentru dezvoltare şi, în 
consecinţă, pentru securitate. Analiza migraţiei din punctul de 
vedere al securităţii înseamnă studiul unei vaste arii tematice ce 
variază de la realitatea obiectivă la cea subiectivă. 

 
1.1. Locul şi rolul migraţiei în construirea socială a 

realităţii 
Odată cu importanta lucrare a lui Peter L. Berger şi 

Thomas Luckmann, Construirea socială a realităţii (1966 – 
ediţia originală şi 2008 – ediţia în limba română), care au 
preluat şi dezvoltat ideile lui Durkheim, Mead, Sartre, Marx, 
ideea conform căreia homo sapiens este întotdeauna şi un homo 

                                                 
4 Articolul nr. 13 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului adoptată 
de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 10 decembrie 
1948, URL: http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/legea/declaratia-
universala-a-drepturilor-omului.php.  
5 Articolul nr. 14 din acelaşi document. 
6 Articolul nr. 15 din acelaşi document. 
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socius7 a fost dezbătută în multe analize ce subliniază existenţa 
a trei caracteristici ale societăţii: este un produs uman, dar 
constituie o realitate obiectivă şi, totuşi, un produs social8. Cu 
alte cuvinte, societatea trebuie înţeleasă ca un proces dialectic, 
în continuă mişcare, ce cuprinde trei etape: exteriorizarea, 
obiectivarea şi interiorizarea9. Autorii precizează că aceste trei 
etape nu sunt prezentate cronologic. Individul uman este 
capabil să înţeleagă lumea socială ca fiindu-i externă şi de 
necontestat prin exteriorizare şi obiectivare. Realizarea 
subiectivităţii individuale este realizată prin intermediul 
interiorizării ce este definită ca percepere sau interpretare 
imediată a unui eveniment obiectiv ca exprimând un sens, un 
înţeles, ca o manifestare a proceselor subiective ale altuia, care, 
prin aceasta, devin pline de sens pentru individul de referinţă10. 
Interiorizarea constituie atât punctul de pornire, cât şi cel de 
final al acestui proces structurat pe trei etape ce ne permite să îi 
înţelegem pe ceilalţi şi realitatea socială.  

Conform acestor teorii, societatea este „pusă în scenă” şi 
reprodusă prin intermediul comportamentului uman. Anthony 
Giddens explică aceasta prin faptul că sursa comportamentului 
individual se află în structura socială pe care acţiunea umană o 
reproduce. Saadi Lahlou corelează acest proces de reproducere 
cu reprezentările sociale teoretizate de Serge Moscovici: „noile 
obiecte sociale se nasc din ancorarea reprezentărilor lor în 
noţiuni culturale anterioare prin dezbateri între părţile 
interesate, până când acestea devin reprezentări sociale reificate 
ce, în schimb, pot servi drept ancore pentru viitoarele inovări 
culturale”11. Lahlou susţine ideea conform căreia 
                                                 
7 Peter L. BERGER şi Thomas LUCKMANN, Construirea socială a 
realităţii, Ed, ART, Bucureşti, 2008, p. 77. 
8 Idem, p. 89. 
9 Idem, p. 177. 
10 Ibidem. 
11 Saadi LAHLOU, “Social Representations and Social Construction: the 
Evolutionary Perspective of Installation Theory” în Gordon Sammut, Eleni 
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comportamentul uman este determinat pe trei niveluri: 
condiţiile din mediu, reprezentările şi practicile specifice 
actorilor şi regulile impuse de instituţii. 

În urma parcurgerii literaturii de specialitate, putem 
afirma că este dificilă identificarea unei definiţii clare şi concise 
a reprezentărilor sociale. 

Punctul de plecare în analiza acestora este constituit de 
conceptul reprezentărilor colective propus în anul 1908 de 
către Emile Durkheim, ce se referă la problematica sensului 
comun în societate, considerând că viaţa socială este un produs 
al reprezentărilor colective. În cadrul vieţii sociale, totul constă 
din reprezentări, idei şi sentimente, doar reprezentările 
colective fiind mai puternice decât cele individuale: ele au o 
putere proprie şi, fără concepte prin care să se reprezinte, 
oamenii nu ar mai putea comunica drept fiinţe sociale12. 

Lucrările ulterioare lui Durkheim fie au criticat, fie au 
completat opera acestuia, dar nimeni până la Serge Moscovici 
nu a dezvoltat pe deplin teoria reprezentărilor colective. În anul 
1961, în lucrarea La psychanalyse, son image et son public 
(Psihanaliza, imaginea şi publicul său), Moscovici introduce 
conceptul reprezentărilor sociale, dar nu oferă o definiţie clară 
a acestora. El afirmă că reprezentările sociale sunt entităţi 
aproape tangibile care circulă, se intersectează şi se 

                                                                                                        
Andreouli, George Gaskell, şi Jaan Valsiner (eds.) Handbook of Social 
Representations, Cambridge University Press, UK, URL: 
http://nickenfield.org/files/2014-SRT-textbook-Lahlou-final.pdf. Traducerea 
autorului: “new social objects emerge by anchoring their representation into 
previous cultural notions, through debates between stakeholders, until they 
become reified social representations which in turn may serve as anchors for 
future cultural innovations”. 
12 Alex LAW, Key Concepts in Classical Social Theory, SAGE 
Publications, 2011, extras. 
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cristalizează constant în viaţa noastră de zi cu zi prin 
intermediul unui cuvânt, a unui gest, a unei întâlniri13. 

Sintetizând definiţiile mai mult sau mai puţin 
cuprinzătoare ale reprezentărilor sociale, psihologul român 
Adrian Neculau identifică o serie de caracteristici la nivelul 
organizării acestora: 

- sunt „un proces de transformare a unei realităţi 
sociale într-un obiect mental, proces presupunând selecţie în 
funcţie de poziţia ocupată de individ, de statutul său social”14; 

- constituie „un proces relaţional pentru că elaborarea 
mentală este dependentă de situaţia persoanei, grupului, 
instituţiei, categoriei sociale în raport cu altă persoană, grup, 
instituţie, categorie socială”15; 

- facilitează „procesul de remodelare a realităţii, 
producând informaţii semnificative pentru beneficiari, recreând 
realitatea, facilitând interiorizarea modelelor culturale şi 
ideologice”16; 

- transformarea operată prin intermediul lor „se traduce 
printr-un efort de naturalizare a realităţii sociale, apare ca un 
inventar al unui ansamblu de evidenţe, ca o prezentare revizuită 
şi corijată ce ia forma unui model de funcţionare mentală”17. 

La nivelul conţinutului, Neculau identifică trei elemente 
importante ale reprezentărilor sociale: acestea, sub raport 
cognitiv, constituie un ansamblu de informaţii relative la un 
obiect social ce pot fi sau nu variate, cuprinzătoare sau 

                                                 
13 Serge MOSCOVICI, Psihologia socială sau maşina de fabricat zei, 
Editura Polirom, Iaşi, 1997, p. 27. Această lucrare conţine un capitol dedicat 
reprezentărilor sociale ce a fost publicat în cartea La psychanalyse, son 
image et son public (1961, P.U.F., Paris). 
14 Adrian NECULAU, “Reprezentările sociale – dezvoltări actuale”, p. 36, 
în Adrian Neculau (coord.), Psihologie socială. Aspecte contemporane, 
Editura Polirom, Iaşi, 1996, pp. 34-51. 
15 Ibidem. 
16 Idem, p. 37. 
17 Ibidem.  
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stereotipe; conţinutul lor este marcat de importanţa ce li se 
acordă imaginilor; au un caracter simbolic, direct legat de cel 
precedent18. 

În ansamblu, reprezentările sociale îndeplinesc două 
roluri principale: pe de o parte convenţionalizează obiectele, 
persoanele şi evenimentele cu care intră în contact indivizii 
umani, iar, pe de altă parte, se impun cu o forţă căreia nu 
suntem capabili să ne împotrivim, fiind aşadar prescriptive. 
Aceasta înseamnă că reprezentarea socială oferă o formă 
precisă obiectelor, persoanelor şi evenimentelor, incluzându-le 
într-o anumită categorie şi impunându-le gradual ca un model 
de un anumit tip ce este împărtăşit de un anumit grup de 
persoane.19 

În acest context teoretic, migraţia apare ca un fenomen 
ce este influenţat şi influenţează reprezentările sociale, în 
special în ceea ce priveşte componenta de imigraţie. Lucrările 
ştiinţifice dedicate acestui subiect argumentează că, din 
perspectiva individului, imigraţia produce o transformare a 
câmpului reprezentării în termeni de schimbare a modului 
comun de înţelegere a grupurilor şi a poziţiei, statutului lor în 
societate20. În acelaşi timp, reprezentarea socială existentă este 
afectată de imigraţie prin aceea că politicile guvernamentale, 
realităţile demografice şi reprezentările sociale sunt 
interdependente, orice modificare în planul uneia afectându-le 
şi pe celelalte două şi creând un nou context social ce 
influenţează atât imigranţii, cât şi cetăţenii ţării de destinaţie21. 

Luând în considerare cadrul teoretic şi problema 
migraţiei, putem identifica unele aspecte importante ce pot fi 
                                                 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Kay DEAUX, Shaun WILEY, “Moving People and Shifting 
Representations Making Immigrant Identities”, p. 10, în Gail MOLONEY şi 
Ian WALKER (eds.), Social Representations and Identity. Context, Process 
and Power, Palgrave MacMillan, 2007, pp. 9-27. 
21 Ibidem. 
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analizate dincolo de cele demografice, economice şi militare, 
precum: intenţia de a migra, construirea identităţii imigranţilor, 
impactul imigranţilor asupra ţării de origine şi asupra ţării de 
destinaţie şi corelaţiile dintre reprezentările mentale ale 
comunităţilor de destinaţie şi modalităţile acestora de a gestiona 
fenomenul respectiv. 

 
1.2 Teorii referitoare la migraţie 
În funcţie de diferite criterii, pot fi identificate mai multe 

tipuri de migraţie: 
- imigraţie şi emigraţie, în funcţie de o populaţie dată 

(intrări, respectiv ieşiri); 
- internă şi externă (internaţională), cu referire la un 

anumit teritoriu naţional; 
- temporară şi definitivă, în funcţie de criteriul temporal; 
- legală şi ilegală (clandestină), în funcţie de criteriul 

respectării legislaţiei privitoare la migraţie atât în ţările de 
destinaţie, cât şi în cele de origine; 

- voluntară şi forţată, în funcţie de principalul factor ce a 
determinat-o (condiţii economice, de exemplu, respectiv 
război); 

- migraţie de revernire şi migraţie circulară; 
- „brain drain”, migraţia pentru muncă, migraţia 

studenţilor, migraţia pentru căsătorie, migraţia pentru reunirea 
familiei, migraţia determinată de schimbarea climei etc. – cu 
referire atât la rolul şi statutul subiecţilor în societate, cât şi la 
motivaţia acestora.22 

O altă clasificare a migraţiei poate fi realizată în funcţie 
de nivelul asupra căruia ne centrăm. Conform expertului 

                                                 
22 Conform Traian ROTARIU, „Migraţie”, în Cătălin ZAMFIR şi Lazăr 
VLĂSCEANU, Dicţionar de sociologie, Editura Babel, Bucureşti, 1998, pp. 
351-353 şi Russell KING, Theories and Typologies of Migration: An 
Overview and a Primer, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity 
and Welfare, Malmö University, 2012, URL: http://www.bit.mah.se/MUEP. 
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britanic în probleme de migraţie, Jessica Hagen-Zanker, teoriile 
centrate pe nivelul micro, analizează deciziile individuale 
referitoare la migraţie, în timp ce acele teorii orientate spre 
nivelul macro studiază tendinţele agregate, iar, între ele, nivelul 
mediu (mezo) abordează problematica migraţiei la nivel de 
gospodărie sau de comunitate urmărind să explice atât cauzele, 
cât şi perpetuarea acestui fenomen23. În acest sens, autorul 
realizează un model al corelaţiei dintre teorie şi nivelul de 
analiză, ce este prezentat în figura următoare: 

 

Teorii principale:
- Teoria neoclasică a 
macromigraţiei
- Migraţia ca sistem
- Teoria pieţei duale a muncii
- Teoria sistemelor mondiale
- Tranziţia mobilităţii

Teorii principale:
- Teoria capitalului social
- Teoria instituţională
- Teoria reţelelor
- Legătura de cauzalitate 
cumulativă
- Noua economie a migraţiei 
forţei de muncă

Teorii principale:
- Modelul „push-pull”
- Teoria neoclasică a micro-
migraţiei
- Modelele behavioriste
- Teoria sistemelor sociale

Perpetuarea cauzei migraţiei:
Structura de oportunităţi la 
nivel macro (de exemplu, 
structura economică)

Perpetuarea cauzei migraţiei:
Reţelele colective/sociale
(de exemplu, legăturile 
sociale)

Cauza migraţiei:
Valori / dorinţe / aşteptări 
individuale (de exemplu, 
supravieţuire, sănătate etc.)

Nivelul macroNivelul mezoNivelul micro

Teorii principale:
- Teoria neoclasică a 
macromigraţiei
- Migraţia ca sistem
- Teoria pieţei duale a muncii
- Teoria sistemelor mondiale
- Tranziţia mobilităţii

Teorii principale:
- Teoria capitalului social
- Teoria instituţională
- Teoria reţelelor
- Legătura de cauzalitate 
cumulativă
- Noua economie a migraţiei 
forţei de muncă

Teorii principale:
- Modelul „push-pull”
- Teoria neoclasică a micro-
migraţiei
- Modelele behavioriste
- Teoria sistemelor sociale

Perpetuarea cauzei migraţiei:
Structura de oportunităţi la 
nivel macro (de exemplu, 
structura economică)

Perpetuarea cauzei migraţiei:
Reţelele colective/sociale
(de exemplu, legăturile 
sociale)

Cauza migraţiei:
Valori / dorinţe / aşteptări 
individuale (de exemplu, 
supravieţuire, sănătate etc.)

Nivelul macroNivelul mezoNivelul micro

 
Fig. nr. 1: Teorii ale migraţiei şi nivelul de analiză corespunzător24 

 
Hagen-Zanker clasifică în continuare aceste teorii şi în 

funcţie de scopul acestora: 
- de a explica cauzele migraţiei: teoria neoclasică a 

macromigraţiei, migraţia ca sistem, teoria pieţei duale a muncii, 
teoria sistemelor mondiale, tranziţia mobilităţii, modelul „push-
pull”, teoria neoclasică a micromigraţiei, modelele behavioriste, 

                                                 
23 Jessica HAGEN-ZANKER, Why Do People Migrate? A Review of the 
Theoretical Literature, Maastricht University, MPRA Paper No. 28197, 
January 2013, URL: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/28197. 
24 Idem, p. 5. 
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teoria sistemelor sociale, noua economie a migraţiei forţei de 
muncă; 

- de a explica perpetuarea migraţiei: migraţia ca sistem, 
teoria sistemelor mondiale, teoria capitalului social, teoria 
instituţională, teoria reţelelor, legătura de cauzalitate 
cumulativă. 

Modelul „push-pull” îşi are originea în lucrările 
geografului Ernst G. Ravenstein care, în anul 1885, publică 
lucrarea „Legile migraţiei” (în original The Migration Laws) ce 
porneşte de la premisa că mediul nefavorabil dintr-un anumit 
spaţiu, cu referire la condiţiile sociale şi economice în special, 
determină, împinge (push) oamenii să emigreze către un spaţiu 
ale cărui condiţii îi atrag (pull)25.  

Teoria lui Ravenstein a fost dezvoltată de Everett S. Lee 
care, în articolul din anul 1966 intitulat „O teorie a migraţiei” 
(în original A Theory of Migration), deşi nu foloseşte sintagma 
menţionată, explică migraţia printr-un model cu patru factori: 
factori asociaţi spaţiului de origine, factori asociaţi spaţiului de 
destinaţie, obstacole ce intervin şi factori personali26. Lee 
afirmă, la fel ca Ravenstein, că în fiecare spaţiu există factori 
care atrag indivizii şi alţii care îi determină să plece spre alte 
spaţii. Chiar dacă migraţia poate fi rezultatul comparaţiei între 
condiţiile/factorii spaţiului de origine şi condiţiile/factorii 
spaţiului de destinaţie, decizia este influenţată şi de setul de 
obstacole ce pot fi sau nu depăşite în acest demers. Mai mult, în 
acest proces intervine şi percepţia pe care individul respectiv o 
are atât despre condiţiile din ţara sa, cât şi despre cele din ţara 
de destinaţie, dar şi tipul de personalitate pe care acesta o are 
                                                 
25 Conform Ilie BĂDESCU, Migraţia internaţională ca problemă socială. 
Studiu de caz: migranţii pentru muncă din Italia, în „Sociologia azi”, nr. 
10/2013, p. 9, ediţia on-line, URL: http://sociologia-azi.ro/wp-
content/uploads/2013/10/ Chestiunea-sociala-a-migratiei-pentru-munca.pdf.  
26 Everett S. LEE, A Theory of Migration, în „Demography”, Vol. 3, No. 1, 
1966, pp. 47-57, URL: http://www.jstor.org/discover 
/10.2307/2060063?sid=21105654333423&uid=2&uid=3738920&uid=4.  
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(rezistent sau nu la schimbare). Plecând de la aceste idei, Lee 
afirmă că decizia de a migra nu este niciodată complet 
raţională, pentru unele persoane predominând componenta 
iraţională27. Pe baza acestui cadru, autorul formulează trei 
seturi de ipoteze ce explică fenomenul migraţiei: volumul 
migraţiei în diverse condiţii, dezvoltarea fluxurilor şi 
contrafluxurilor şi, nu în ultimul rând, caracteristicile 
migranţilor. Referitor la volumul migraţiei, ipotezele lui Lee 
sunt următoarele: volumul migraţiei în cadrul unui teritoriu dat 
variază cu gradul de diversitate al zonelor incluse în acel 
teritoriu; volumul migraţiei variază în funcţie de diversitatea 
oamenilor (mai mult emigranţi din spaţiile cu mai mare 
diversitate); volumul migraţiei este legat de dificultatea de a 
depăşi obstacolele ce apar; volumul migraţiei depinde de 
fluctuaţiile economiei (expansiunea economică determină 
creşterea volumului migraţiei); în cazul în care nu sunt impuse 
controale severe, volumul şi rata migraţiei tind să crească de-a 
lungul timpului; volumul şi rata migraţiei variază în funcţie de 
nivelul progresului într-o ţară sau într-o zonă (Lee îl citează aici 
pe Ravenstein: „migraţia înseamnă viaţă şi progres, iar o 
populaţie sedentară înseamnă stagnare”28). În ceea ce priveşte 
ipotezele lui Lee referitoare la fluxuri şi contrafluxuri, acesta 
afirmă că: migraţia tinde să se desfăşoare în special în fluxuri 
bine definite (rute bine stabilite); pentru fiecare flux principal 
de migraţie se dezvoltă un contraflux (cauza poate consta în 
reevaluarea echilibrului dintre factorii pozitivi şi cei negativi de 
la origine şi destinaţie); eficienţa unui flux este mare dacă 
factorii principali în dezvoltarea unui flux de migraţie erau 
factori negativi în spaţiul de origine; eficienţa fluxului şi 
contrafluxului este scăzută în cazul în care condiţiile din spaţiul 

                                                 
27 Idem, pp. 6-7. 
28 Ernst G. RAVENSTEIN, „The Laws of Migration”, Journal of Royal 
Statistical Society, LII (June, 1889), 288, apud Everett S. LEE, op. cit., 
1966, p. 54. 
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de origine şi cele din spaţiul de destinaţie sunt similare; 
eficienţa fluxurilor de migraţie va fi ridicată dacă obstacolele ce 
intervin sunt mari; eficienţa unui flux de migraţie variază în 
funcţie de condiţiile economice, fiind înaltă în vreme de 
prosperitate şi scăzută în timpul crizei economice. În fine, Lee 
formulează câteva ipoteze referitoare şi la caracteristicile 
migranţilor: migraţia este selectivă (nu întâmplătoare); 
migranţii care răspund iniţial factorilor pozitivi din spaţiul de 
destinaţie tind să fie pozitiv selectaţi (aceste persoane nu resimt 
necesitatea de a migra, dar o fac deoarece percep oportunităţile 
altui spaţiu şi pot compara avantajele şi dezavantajele de la 
origine şi de la destinaţie); migranţii care răspund iniţial 
factorilor negativi din spaţiul de origine tind să fie negativ 
selectaţi;  considerând toţi migranţii, selecţia tinde să fie 
bimodală (oricare ar fi spaţiul de origine, unii dintre migranţii 
care pleacă răspund iniţial la factorii pozitivi din spaţiul de 
destinaţie, astfel că tind să fie pozitiv selectaţi, în timp ce alţii 
răspund la factorii negativi, fiind selectaţi negativ); gradul de 
selecţie pozitivă creşte odată cu gradul de dificultate al 
obstacolelor ce intervin (chiar dacă selecţia este negativă sau 
aleatorie în spaţiul de origine, obstacolele ce intervin au rolul 
de a-i elimina din proces pe cei slabi sau incapabili); predilecţia 
crescută spre a migra la anumite etape ale vieţii este importantă 
în selecţia migranţilor (sub anumite aspecte şi în anumite 
cazuri, migraţia este parte a riturilor de trecere, ciclurilor mari 
de viaţă); caracteristicile migranţilor tind să fie intermediare 
între cele ale populaţiei din spaţiul de origine şi cele ale 
populaţiei din spaţiul de destinaţie.29 Deşi cadrul teoretic 
elaborat de Lee nu corespunde rigorilor unei teorii, parte dintre 
ipotezele lui pot fi verificate şi prin statisticile actuale 
referitoare la migraţie, în special cele ce analizează corelaţia 
dintre volumul migraţiei şi condiţiile economice. 

                                                 
29 Everett S. LEE, op. cit., 1966, pp. 53-57. 
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O altă teorie ce explică fenomenul migraţiei este teoria 
neoclasică a micromigraţiei (teoria capitalului uman). Larry A. 
Sjaastad este primul specialist care teoretizează relaţia dintre 
migraţie şi investiţia în capitalul uman, în articolul „Costurile şi 
beneficiile migraţiei umane” publicat în anul 1962 (în original 
The costs and returns of human migration)30. Conform 
acestuia, potenţialul migrant calculează valoarea oportunităţii 
disponibile pe piaţă pentru fiecare destinaţie alternativă 
raportată la valoarea oportunităţii pe piaţa punctului de origine, 
scăzând costurile mutării (ce se presupune că sunt proporţionale 
cu distanţa de migrare) şi, astfel, alege destinaţia care 
maximizează valoarea prezentă a câştigurilor realizate pe 
timpul vieţii. În concepţia lui Sjaastad, migrarea este o decizie 
luată odată pentru totdeauna, ce implică o schimbare a locului 
de muncă al unui individ.31 

Modelele behavioriste ce explică migraţia, conform lui 
J. Hagen-Zanker, sunt similare analizei cost-beneficii, însă 
pleacă de la presupoziţia că indivizii tind să fie raţionali ex-ante 
(decizia a fost luată în urma unor procese mentale de 
previziune, calcul al probabilităţilor şi estimare a randamentelor 
viitoare), dar nu neapărat ex-post (rezultatele au fost obţinute 
prin compararea acestora cu interesele sau obiectivele 
subiectului, după ce judecata a fost aleasă)32. Sunt amintite aici 
teoriile lui Julian Wolpert, James T. Fawcett, Gordon F. 
DeJong, Phillip N. Ritchey etc., ce aduc în dezbatere 
problematica puterii intenţiei umane de a migra, influenţele 

                                                 
30 Örn B. BODVARSSON şi Hendrik Van den BERG, The Economics of 
Immigration: Theory and Policy, Springer Science+Business Media, New 
York, 2013, p. 32, URL: http://www.springer.com/cda/content/ 
document/cda_downloaddocument/9781461421153-c1.pdf?SGWID=0-0-
45-1395509-p174735947. 
31 Ibidem. 
32 Jessica HAGEN-ZANKER, op. cit., 2013, pp. 10-11. 
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indirecte ale factorilor individuali şi sociali şi efectele de 
modificare atât ale constrângerilor, cât şi ale facilitărilor33. 

În fine, ultima teorie identificată ce explică migraţia la 
nivel micro este cea a sistemelor sociale. Hans-Joachim 
Hoffmann-Novotny afirmă că migranţii speră să atingă statutul 
dorit în ţara de destinaţie, însă adesea tensiunile care i-au 
determinat să migreze nu sunt reduse, ci transformate şi 
succesul lor depinde de statutul pe care l-a avut anterior, în 
sensul că un migrant ce vine cu un statut inferior dintr-o ţară 
are puţine şanse de a realiza un statut superior în ţara de 
destinaţie. Această teorie plasează factorii economici ce 
determină migraţia într-un context al factorilor sociali de acest 
tip şi analizează şi ceea ce li se întâmplă migranţilor la 
destinaţie.34  

Analiza migraţiei la nivel mediu analizează cauzele 
perpetuării factorilor ce determină migraţia, printre acestea, J. 
Hagen-Zanker identificând teoria capitalului social, teoria 
instituţională, teoria reţelelor, legătura de cauzalitate 
cumulativă şi noua economie a migraţiei forţei de muncă. 

Teoria capitalului social are la bază şase principii ce 
stau la baza migraţiei: 

- migraţia este corelată schimbărilor structurale ce au 
loc atât în spaţiul de origine, cât şi în cel de destinaţie; 

- procesele migratorii apar odată cu dezvoltarea 
infrastructurii pentru migrare, migraţia „dezvoltând o 
infrastructură socială care permite mişcarea în masă”35; 

                                                 
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
35 Douglas S. MASSEY, Rafael ALARCON, Jorge DURAND, Humberto 
GONZALEZ, Return to Aztlan. The Social Process of International 
Migration from Western Mexico, University of California Press, 1990, apud 
Mabel SEAH MIN LI, New Chinese Migration: the Rise of the Migration 
Industry in Singapore, National University of Singapore, 2012, URL: 
http://scholarbanks.nus.edu.sg. 
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- migraţia este în mod firesc o decizie de familie, în 
ultimă instanţă fiind posibil să devină parte a strategiilor de 
supravieţuire sau dezvoltare a unei familii; 

- migraţia este un proces care se auto-perpetuează pe 
baza reţelelor familiale ce o susţin şi ale căror contacte sunt 
stabile şi cumulative datorită legăturilor personale; 

- reţelele sunt cumulative şi rezistente; 
- nu toţi migranţii sunt parte a migraţiei de revenire, 

stabilirea unora dintre aceştia în societatea care îi primeşte 
fiind inevitabilă36. 

Conform acestei teorii dezvoltate de Douglas S. 
Massey, migraţia apare datorită schimbărilor socio-economice 
din diverse societăţi şi este susţinută de dinamica reţelelor 
complexe dintre prieteni şi cunoscuţi37, iar formarea 
capitalului social este realizată prin expansiunea reţelelor38. 

Teoria instituţională porneşte de la ideea că conceptul 
de instituţie poate fi folosit pentru a oglindi structura 
întregului mediu social, instituţiile incluzând nu doar entităţi 
organizaţionale, ci, mai ales, „regulile de influenţare şi control 
social ale comportamentelor individuale, modelele specifice şi 
stabile de organizare şi desfăşurare a interacţiunilor dintre 
indivizi şi grupuri sociale orientate spre satisfacerea unor 
nevoi de bază, valori şi interese cu importanţă esenţială, 
strategică, pentru menţinerea colectivităţii sociale”39. În acest 
sens, teoria instituţională a migraţiei încearcă să explice de ce 
migraţia internaţională este un proces în plină desfăşurare prin 
                                                 
36 Ibidem.  
37 Ibidem. 
38 Natalia BRANAŞCO, Migraţia internaţională a forţei de muncă: 
tendinţe şi efecte social-economice, Academia de Studii Economice din 
Moldova, Chişinău, 2014, p. 23, URL: 
http://www.cnaa.md/files/theses/2014/27854. 
39 Nicolae GHEORGHE, „Instituţie”, în Cătălin ZAMFIR şi Lazăr 
VLĂSCEANU (coord.), Dicţionar de sociologie, Editura Babel, Bucureşti, 
1998, pp. 298-299. 
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sublinierea legăturilor materiale dintre ţări pe care fluxurile 
migratorii le consolidează. Un exemplu este cel al zborurilor 
frecvente între ţara de destinaţie şi cea de origine ce determină 
stabilirea unor conexiuni aeriene mai frecvente şi mai ieftine, 
determinând astfel scăderea costurilor pentru viitorii 
migranţi40. 

Una dintre teoriile ce explică perpetuarea migraţiei este 
teoria reţelelor, care aduce în prim-plan contribuţia reţelelor 
de migranţi la „identificarea” migranţilor potenţiali cărora fie 
le finanţează călătoria, îi sprijină în găsirea şi ocuparea unui 
loc de muncă sau a unei oportunităţi educaţionale, fie le 
facilitează accesul la sistemul de securitate socială41. 
Mecanismul identificat de teoria reţelelor este următorul: 
migraţia internaţională modifică în ţările de destinaţie 
compoziţia etnică, rezultatul constând în formarea de reţele de 
migranţi ce au rolul de a facilita angajarea şi obţinerea unui 
venit decent migranţilor.  

O altă teorie, cea a legăturilor de cauzalitate 
cumulativă, aduce în dezbatere aspecte legate de 
autosusţinerea migraţiei: fluxurile trecute de migraţie 
modifică mediul în care se desfăşoară actualele fluxuri şi 
influenţează deciziile potenţialilor migranţi; reţelele se extind, 
iar migraţia devine parte din cultura locală facilitând migraţia 
altor persoane. Cu toate acestea, când reţeaua de migraţie 
devine saturată, migraţia totală va începe să scadă.42 

Oricare dintre aceste teorii ar fi folosită în analiza 
migraţiei, este evident că trebuie să luăm în calcul două 
aspecte principale43 ale acestui fenomen: 
                                                 
40 Roel Peter Wilhemina JENNISSEN, Macro-Economic Determinants of 
International Migration in Europe, Dutch University Press, 2004, pp. 55-
56. 
41 Idem, p. 54. 
42 Jessica HAGEN-ZANKER, op. cit., 2013, p. 18. 
43 Pentru mai multe detalii, a se vedea Russell KING, op. cit., 2012, pp. 
25-31. 
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- dinamica internă a migraţiei bazată pe reţelele de 
migranţi şi modul în care migraţia este suprapusă vieţii 
migranţilor, alături de statusurile şi rolurile lor tradiţionale; 

- migraţia ca parte a transformării sociale la nivel 
global, ca element al unui mediu internaţional de securitate 
caracterizat de continuă schimbare. 
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Capitolul 2 

MIGRAŢIA ÎN UNIUNEA EUROPENĂ:  
ÎNTRE DATE, INTENŢII ŞI REPREZENTĂRI SOCIALE 

 
 
Migraţia în Uniunea Europeană constituie o problemă 

complexă, deoarece, pe de o parte, se manifestă fluxuri de 
migraţie deosebit de consistente între ţările membre UE, însă în 
contextul existenţei unei cetăţenii europene, iar pe de altă parte, 
există un important flux de imigranţi dinspre ţările non-UE. 
Aceasta se traduce prin identificarea a două culoare de 
migraţie: de la Nord la Nord şi de la Sud la Nord. Aici, Nord şi 
Sud nu sunt definite în termeni geografici, ci de dezvoltare.  

Conform Departamentului pentru Probleme Economice 
şi Sociale al ONU, această clasificare ia în considerare 
regiunile dezvoltate şi în curs de dezvoltare: categoria Nord 
cuprinde SUA, Canada, Europa, Japonia, Australia şi Noua 
Zeelandă, iar categoria Sud include Africa, celelalte state 
americane, Caraibe, Asia (exceptând Japonia) şi Oceania (fără 
Australia şi Noua Zeelandă)44.  

Programul pentru Dezvoltare al ONU oferă o altă 
clasificare în ceea ce priveşte Nord şi Sud, în funcţie de Indexul 
Dezvoltării Umane (IDU): Nordul se referă la acele ţări cu scor 
foarte mare al IDU45, în timp ce Sudul include ţări cu scoruri 
mari, medii şi reduse al IDU. 

                                                 
44 Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (IOM), World Migration 
Report 2013. Migrant Well-being and Development, Geneva, 2013, p. 43. 
45 Teritoriile care au valori foarte mari ale IDU sunt: Andora; Australia; 
Austria; Bahrain; Barbados; Belgia; Brunei Darussalam; Canada; Cipru; 
Rep. Cehă; Danemarca; Estonia; Finlanda; Franţa; Germania; Grecia; Hong 
Kong, China; Ungaria, Islanda; Irlanda; Israel; Italia; Japonia; Liechtenstein; 
Luxemburg; Malta; Olanda; Noua Zeelandă; Norvegia; Polonia; Portugalia; 
Qatar; Rep. Coreea; Singapore; Slovacia; Slovenia; Spania; Suedia; Elveţia; 
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Fig. nr. 2: Rata brută a migraţiei nete  (la 1.000 de locuitori) în perioada 

1990-201346 
 
După cum arată şi figura nr. 2, criza economico-

financiară declanşată în anul 2007 a produs o scădere rapidă a 
ratei brute a migraţiei nete ce, însă, în anul 2013 a urcat din nou 
la valori comparabile celor din anii 2002-2006.  

Pe timpul unei crize economice, migranţii constituie 
unul dintre cele mai afectate grupuri sociale. Problemele cu 
care aceştia se pot confrunta în mod curent şi care se pot 
acutiza în această perioadă sunt diverse: de la tratament 
discriminatoriu la locul de muncă şi pierderea acestuia în ţara 
de destinaţie, la şomaj în ţara de origine în cazul celor care încă 
nu au emigrat, deşi au această intenţie, sau al celor care s-au 

                                                                                                        
Emiratele Arabe Unite; Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord; 
Statele Unite ale Americii (IOM, op. cit., 2013, p. 44). 
46 EUROSTAT 2014, URL: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&l
anguage= en&pcode=tsdde230 
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întors (migraţie de revenire). Din acest punct de vedere, ultimii 
ani au adus în prim-plan apelurile oficiale şi neoficiale pentru 
restricţionarea accesului imigranţilor în ţările de destinaţie 
bazate pe prejudecata conform căreia aceştia ocupă locurile de 
muncă ale cetăţenilor ţării respective şi concurează „ilegal” 
pentru beneficiile sociale, chiar acceptând locuri de muncă slab 
remunerate. Cifrele însă dovedesc faptul că majoritatea 
imigranţilor creează activitate economică şi locuri de muncă47. 
Reacţiile decidenţilor politici confruntaţi cu această situaţie 
sunt diverse: de la declaraţii cu puternică amprenta naţionalistă, 
la întărirea controlului la graniţe sau, în alte cazuri complet 
diferite, de la implementarea unor politici de atragere a 
imigranţilor, la integrarea acestora în societate. 

În actualul context geo-economic, Uniunea Europeană 
atrage cetăţeni din afara sa, în special din China (inclusiv Hong 
Kong), India, Maroc, Pakistan, SUA, Federaţia Rusă, Ucraina, 
Nigeria, Australia, Brazilia, Albania, Filipine, Turcia, 
Bangladesh şi Afganistan48. Totuşi, numărul rezidenţilor 
europeni non-UE reprezintă mai mult de o treime din numărul 
total al rezidenţilor non-UE, după cum arată următoarea figură: 

 
 
 
 

                                                 
47 IOM Policy Brief, The Impact of the Economic Global Crisis¸ March 
2009, p 1. 
48 Conform Immigration in the EU (EU, 2014) petru anul 2012 şi EU-27, 
URL: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/infographics/ 
immigration/migration-in-eu-infographic_en.pdf. 
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Fig. nr. 3: Originea persoanelor de naţionalitate non-UE rezidente în 

Uniune (2012)49 
 
Asociaţia Psihologilor Americani identifică principalii 

factori care determină tiparele de migraţie: reunirea familiei, 
căutarea unui loc de muncă şi refugiul umanitar50. În opinia 
noastră, toţi aceşti factori includ o singură motivaţie, anume 
dorinţa creşterii nivelului de trai fie că vizează familia, locul de 
muncă, refugiul în faţa violenţei, a războiului sau a catastrofelor 
ecologice. În cazul UE, există şi migraţia pentru educaţie ce 
începe să se manifeste din ce în ce mai pregnant şi la nivel 
internaţional, nu doar intern, anume dinspre mediul rural spre 
cel urban. Translatând aceşti factori în contestata, dar încă 
actuala piramidă a nevoilor propusă de psihologul american 
Abraham Maslow, nivelul siguranţei este cel corespunzător 
                                                 
49 European Commission, EUROSTAT 2014, URL: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&l
anguage= en&pcode=tsdde230 
50 Report of the APA Presidential Task Force on Immigration, Crossroads. 
The Psychology of Immigration in the New Century, American 
Psychological Association, 2012, URL: 
http://www.apa.org/topics/immigration/executive-summary.pdf.  
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securităţii corporale, locului de muncă, resurselor, moralităţii, 
familiei, sănătăţii şi proprietăţii51. Aceste aserţiuni sunt 
susţinute de datele publicate de Comisia Europeană: în anul 
2012, aproximativ un sfert din numărul total al permiselor de 
rezidenţă eliberate către cetăţeni non-EU au avut la bază 
scopuri educaţionale (22%), celelalte fiind repartizate pe 
următoarele categorii de motive: reunirea familiei (32%), 
muncă (23%) şi altele (23%)52. Trebuie subliniat faptul că 
aceste statistici nu includ migraţia ilegală ce, evident, este 
dificil de înregistrat. Conform statisticilor oferite în anul 2014 
de către Comisia Europeană care evidenţiază faptul că, în anul 
2009, numărul migranţilor ilegali din UE era de aproximativ 
570.000 de persoane (cu 7% mai puţin decât în anul anterior)53. 

 
2.1. Intenţia de a migra în UE 
În acest context, problema intenţiei de a migra poate 

constitui un indicator al tiparelor de migraţie. Compania 
americană Gallup realizează anual un barometru mondial al 
opiniei publice ce include întrebări referitoare la migraţie, în 
special la dorinţa, planurile şi pregătirea pentru a migra. 
Indicatorul migraţiei nete potenţiale (PNMI), folosit de Gallup, 
reprezintă numărul estimat al adulţilor care doresc să plece 
permanent dintr-o ţară (de a emigra) scăzut din numărul estimat 
al celor care ar dori să vină în acea ţară (de a imigra), ca 
procent din populaţia adultă totală a respectivei ţări54. Conform 

                                                 
51 Abraham H. MASLOW, Motivaţie şi personalitate, Editura TREI, 
Bucureşti, 2013, p. 167. 
52 Conform Immigration in the EU (EU, 2014) pentru anul 2012 şi EU-27. 
53 European Commission, Irregular Immigration, URL: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/immigration/ 
irregular-immigration/index_en.htm.  
54 Neli ESIPOVA, Rajesh SRINIVASAN, Julie RAY, Potential Net 
Migration Could Change Nations, Gallup, 2009, URL: 
http://www.gallup.com/poll/124193/potential-net-migration-change-
developed-nations.aspx.  
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PNMI, intenţia de a emigra este mai redusă în perioada 2010-
2012 decât în perioada 2007-2009, când se considera că 
migraţia netă potenţială ar putea modifica însăşi structura unei 
naţiuni55. Comparând valorile din anii anteriori ale indicatorului 
cu cea a ultimului sondaj realizat de Gallup, autorii conchid că 
problemele economice ale Europei de Sud o fac mai puţin 
atractivă, iar numărul populaţiei din Est şi Sud-Est are încă 
tendinţa de a scădea56. 

Pentru o analiză corectă, este importantă compararea 
PNMI cu rata brută a migraţiei nete57. Concluziile confirmă în 
parte intenţiile sintetizate de Gallup (figura nr. 4). 

 

                                                 
55 Ibidem şi Neli ESIPOVA, Rajesh SRINIVASAN, Julie RAY, Potential 
Net Migration Index Declines in Many Countries, Gallup, 2014, URL: 
http://www.gallup.com/poll/166796/potential-net-migration-index-declines-
countries.aspx.  
56 Ibidem. 
57 Rata brută a migraţiei nete reprezintă procentul migraţiei nete în cursul 
unui an din populaţia medie în acel an (valoarea este exprimată la 1.000 de 
locuitori). 
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Fig. nr. 4: Comparaţie între intenţia de a migra (PNMI) în perioadele 2007-

2009 şi 2010-2012 şi rata brută a migraţiei nete în anul 201358 
                                                 
58 Date preluate din Neli ESIPOVA, Rajesh SRINIVASAN, Julie RAY, op. 
cit., 2009; Neli ESIPOVA, Rajesh SRINIVASAN, Julie RAY, op. cit., 2014 
şi  EUROSTAT 2014, URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 
tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language= en&pcode=tsdde230. 
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De exemplu, chiar dacă în unele state PNMI este 
pozitiv, semnificând un câştig în numărul populaţiei adulte, rata 
brută a migraţiei nete este negativă: Cipru, Irlanda, Portugalia şi 
Spania. În plus, există unele cazuri în care valoarea ratei brute a 
migraţiei nete arată un număr de imigranţi superior celui al 
emigranţilor, însă PNMI indică o potenţială pierdere de 
populaţie prin emigrare: Ungaria, Slovacia şi Slovenia. 

În cazul României, atât pentru perioada 2007-2009, cât 
şi pentru 2010-2012, valoarea PNMI evidenţiază existenţa în 
rândul unei numeroase populaţii a dorinţei de a emigra, în timp 
ce rata brută a migraţiei nete este de doar -0,3, ceea ce indică o 
discrepanţă între intenţie şi acţiune în ceea ce priveşte acest 
fenomen în ţara noastră. 

Unul dintre cele mai interesante cazuri este cel al 
Greciei, unde valoarea PNMI a scăzut de la un pozitiv 11% în 
perioada 2007-2009 la un -8% pentru 2010-2012, completat cu 
o rată brută negativă a migraţiei nete de -4,7%. Explicaţia 
transformării reprezentării sociale asupra Greciei dintr-o ţară 
atractivă din punct de vedere economic într-una din care 
populaţia doreşte să emigreze, constă în aceea că această ţară a 
fost afectată puternic de criza economică şi financiară 
mondială, fiind în recesiune de şase ani. De asemenea, datoria 
publică extrem de ridicată pune presiune pe economia Greciei, 
intrarea în incapacitate de plată şi falimentul statului grec 
putându-se transforma oricând în realitate. 

Indicatorul Gallup furnizează informaţii utile despre 
potenţiala schimbare a populaţiei, nu doar ca număr al acesteia, 
ci mai ales din punct de vedere al capitalului uman, al 
capacităţii unei anumite societăţi de a munci şi de a produce 
valoare economică. Scăderea PNMI în anumite ţări, chiar şi în 
cele percepute ca deosebit de atractive ca destinaţie, reflectă 
scăderea dorinţei de a emigra ca rezultat al crizei economice, 
însă nu considerăm că această tendinţă are caracter permanent, 
ci conjunctural. 
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2.2. Unele aspecte referitoare la reprezentarea socială a 
migraţiei în UE 

Migraţia internaţională – în afara efectelor la nivel 
economic, social, politic, cultural etc. – are un puternic impact 
la nivelul identităţii sociale a indivizilor umani, fie că sunt 
cetăţeni ai ţării de destinaţie sau imigranţi. Identitatea socială 
reprezintă „concepţia individului despre propriul eu în termeni 
de trăsături caracteristice categoriei sociale de apartenenţă, ce 
face eul său interşanjabil cu eul membrilor outgroup-ului”59. 
Teoriile referitoare la comportamentul de grup îl deosebesc de 
cel interpersonal prin existenţa etnocentrismului, bias-ului ce 
favorizează ingroup-ul (grupul căruia o persoană simte că îi 
aparţine, spre deosebire de outgroup ce constituie un grup cu 
care individul nu se identifică), competiţiei între grupuri, 
discriminării, stereotipiilor, prejudecăţii, uniformizării 
comportamentale, coeziunii intragrupale etc. Aceste elemente 
se manifestă şi în cazul relaţiilor dintre cetăţenii unei ţări şi 
imigranţi.  

Astfel, în anii recenţi, imigraţia a determinat o 
schimbare de abordare a problemei identităţii, incluzând-o în 
agenda de securitate. Pe de o parte, în acest cadru se înscriu 
fluxurile de migranţi şi refugiaţi ce sunt generate de conflicte 
etnice şi politici de epurare etnică destinate realizării 
omogenităţii culturale a unui anumit teritoriu, iar pe altă parte, 
fluxurile de imigranţi sunt adesea reprezentate ca potenţială 
ameninţare la adresa culturii ţării de destinaţie şi ca provocare 
la valorile de bază ale acesteia. 

Cu toate acestea, după cum afirmă experţii ONU, 
reprezentarea socială a migraţiei diferă în funcţie de timp şi 

                                                 
59 Ştefan BONCU, Curs de psihologie socială, Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2004, p. 1. 
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spaţiu şi, adesea, este configurată de factori contextuali60, fiind 
pozitivă sau negativă. Cea pozitivă se manifestă în special în 
ţările de origine şi influenţează decizia de a emigra a tinerilor, 
în special atunci când feed-back-ul de la cei reîntorşi sau 
stabiliţi în altă ţară este favorabil. Reprezentarea negativă este 
adesea influenţată de unele mass-media şi conduce la stereotipii 
vătămătoare, la discriminarea imigranţilor, xenofobie, 
excludere socială, abuz asupra drepturilor migranţilor şi 
nelinişte socială61. 

Conform Barometrelor standard nr. 80 din 2013 şi nr. 81 
din 2014 ale UE, în cadrul ţărilor membre, există o preocupare 
crescândă referitoare la imigraţie62. Această problemă se 
clasează pe unul dintre ultimele locuri în topul aspectelor ce 
preocupă populaţia Uniunii, atât în zona euro, cât şi în afara ei 
(figura nr. 5). 

 

                                                 
60 UN, UN World Youth Report. Youth and Migration, 2013, URL: 
http://www.unworldyouthreport.org /index.php?option 
=com_k2&view=item&layout=item&id=101&Itemid=245. 
61 Ibidem. 
62 European Commission, Standard Eurobarometer 80. November 2013. 
Public Opinion in the European Union  şi Standard Eurobarometer 81. 
Spring 2014. Public Opinion in the European Union, 2014, URL: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf, p. 
38. 
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Fig. nr. 5: Comparaţie între valorile anilor 2013 şi 2014 ale  primelor cinci 

probleme menţionate ca „două dintre cele mai importante cu care se 
confruntă ţara noastră în prezent” în zona euro şi în afara ei63 

 
Imigranţii sunt văzuţi ca principalii potenţiali „muncitori 

ilegali” în toate ţările europene în care numărul lor este ridicat, 
însă în cele care sunt preponderent ţări de origine, atitudinea 
faţă de muncitorii imigranţi ilegali este mai relaxată. În schimb, 
în acest ultim caz, sunt radicale atitudinile faţă de fenomenul 
„brain drain”. 

Este evident faptul că relaţia dintre migraţia 
internaţională şi securitatea naţională (în dimensiunea sa 
psihosocială) poate fi analizată prin intermediul reprezentărilor 
sociale şi al reprezentării „celuilalt”, în termeni de „diferit”. 
Reprezentările sociale determină atitudini care, la rândul lor, 
influenţează nu numai politicile şi strategiile formale referitoare 
la migraţie, dar pot declanşa tensiuni, crize şi conflicte ce 
afectează toate planurile vieţii sociale şi, astfel, toate 
dimensiunile securităţii. 

La nivel global, migraţia a devenit în ultimii ani o 
prioritate pe agendele naţionale şi internaţionale ale multor ţări 
                                                 
63 Idem, p. 39. 
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ale lumii şi organizaţii internaţionale. Aceasta se datorează 
faptului că migraţia este sursă simultan de securitate şi de 
insecuritate atât pentru ţările de destinaţie şi cetăţenii lor, cât şi 
pentru ţările de origine şi rezidenţii acestora. Migraţia 
internaţională influenţează şi este influenţată de toate 
dimensiunile securităţii, în special cea psihosocială 
(reprezentarea socială). Reprezentarea socială a cetăţenilor din 
ţara de destinaţie asupra imigranţilor, azilanţilor sau refugiaţilor 
influenţează măsurile ce vor fi luate pentru sau împotriva lor. 
De asemenea, determină atitudini ce pot crea tensiuni, crize şi 
chiar conflicte între părţi. 

Însă problema este mult mai complexă, literatura de 
specialitate64 menţionând faptul că etichetarea oricărei 
probleme ca problemă de securitate are implicaţii semnificative 
în ceea ce priveşte normele, politicile şi procedurile ce sunt 
dezvoltate ca răspuns logic la acea „problemă”. Astfel, dincolo 
de aspectele de securitate/insecuritate ce decurg din migraţie 
analizate în această lucrare, trebuie subliniat faptul că acest 
fenomen a fost şi este folosit ca justificare pentru 
implementarea unor politici restrictive. Aceste politici, la 
rândul lor, determină dezvoltarea unor alte fenomene corelate 
ce constituie, în mod clar, ameninţări la adresa securităţii, 
precum crima organizată (politicile de acces restrictive 
determină migranţii să se îndrepte spre grupări ilegale ce le pot 
facilita accesul în ţările respective, devenind astfel victime ale 
traficului cu fiinţe umane) şi terorismul. De asemenea, politicile 
restrictive contribuie la sporirea atitudinilor negative ale 
populaţiei rezidente faţă de imigranţi, fiind declanşat un cerc 
vicios al percepţiei şi reprezentărilor negative. 

Un exemplu elocvent este constituit de popularizarea 
asumpţiei că „migraţia reprezintă calea de propagare a 

                                                 
64 A se vedea Khalid KOSER, When is Migration a Security Issue?, 
Brookings Institution, URL: http://www.brookings.edu/research/ 
opinions/2011/03/31-libya-migration-koser, 2011. 

 34 
 

terorismului, crimei organizate şi bolilor infecţioase”, în 
contextul în care statisticile nu pot dovedi o asemenea stare de 
fapt65. Mai mult, chiar asumpţia în sine poate constitui un risc 
de securitate, determinând reacţii negative, chiar violente, ale 
cetăţenilor ţării de referinţă.  

Un alt exemplu poate fi constituit de o altă asumpţie 
„populară”, anume aceea că „migraţia ilegală erodează 
suveranitatea unui stat”66. Această formulare promovează o 
confuzie gravă între ilegalitatea migraţiei şi ilegalitatea 
statutului pe piaţa muncii a migrantului: cea mai mare parte a 
migranţilor nu trec graniţa ţării de destinaţie în mod fraudulos, 
ci rămân ilegal la muncă în acea ţară. Cei care trec fraudulos 
graniţa sunt, în general, victime ale traficului cu fiinţe umane, 
organizaţiile specifice reprezentând de fapt o ameninţare la 
adresa securităţii naţionale. Mai mult, abordările de acest tip 
subminează încrederea cetăţenilor ţării respective în 
componenta de management al riscului din actul de guvernare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 Khalid KOSER, op. cit., 2011. 
66 Idem. 
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Capitolul 3. 
ROMÂNIA 

 
 
România este atât ţară de origine, cât şi de destinaţie şi 

tranzit pentru migranţi. Aceste trei ipostaze ale ţării noastre în 
raport cu fenomenul migraţiei vor fi analizate, în cele ce 
urmează, în corelaţie cu securitatea naţională, dar nu înainte de 
a realiza o imagine succintă a fenomenului pe plan naţional. 

Evoluţia ratei brute a migraţiei nete67 în România 
demonstrează unele dintre ipotezele pe care Everett S. Lee le-a 
formulat în anul 1966, enunţate în Capitolul 1, anume: volumul 
migraţiei depinde de fluctuaţiile economiei (expansiunea 
economică determină creşterea volumului migraţiei) şi eficienţa 
unui flux de migraţie variază în funcţie de condiţiile 
economice, fiind înaltă în vreme de prosperitate şi scăzută în 
timpul crizei economice. În figura nr. 6, evoluţia ratei brute a 
migraţiei nete ilustrează fluctuaţiile suferite de acest indicator 
în perioadele cu probleme economice accentuate ale populaţiei, 
de exemplu ultimii ani, ce sunt marcaţi de criza economico-
financiară globală. 

                                                 
67 Conform Eurostat, se presupune că orice modificare a numărului 
populaţiei care nu se poate atribui numărului de naşteri şi de decese poate fi 
atribuită migraţiei, indicatorul rata brută a migraţiei nete fiind definit drept 
procentul migraţiei nete în cursul unui an din populaţia medie în acel an (a 
se vedea nota nr. 57). 
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Figura nr. 6: Evoluţia ratei brute a migraţiei nete în perioada 1990-2013 în 

România, conform statisticilor oficiale68 
 
Conform datelor oferite de Eurostat, România, chiar şi 

în două dintre cele trei vârfuri ale ratei brute a migraţiei nete, în 
perioada analizată, nu are cele mai mari valori europene: dacă 
în anul 1991, ţara noastră înregistra o valoare de -17,6 a acestui 
indicator, în Croaţia şi în Fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei, valorile erau de -39,1 şi, respectiv, -40,1; mai 
mult, în anul 2001, România consemna o rată brută a migraţiei 
nete de -25,2, Bulgaria înregistra o valoare de -26,7.69 

Ultimul recensământ al populaţiei realizat în România a 
relevat o scădere a numărului acesteia de la 21.680.974 
locuitori în anul 200270 la 20.121.641 locuitori în anul 201171. 

                                                 
68 Sursa datelor: European Commission, Eurostat, Crude rate of net 
migration plus adjustment per 1000 inhabitants, URL: 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&p
code=tsdde230&plugin=1.  
69 Ibidem. 
70 Conform Institutului Naţional de Statistică, URL: 
http://colectaredate.insse.ro/phc/public.do?siteLang=ro.  
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Ultima informare prezentată de Institutul Naţional de Statistică 
indică o scădere de aproape 180.000 locuitori a numărului 
populaţiei în doar trei ani, la 19.942.642 locuitori72. Această 
scădere este cauzată nu doar de sporul negativ al populaţiei 
(rată de -3,5% la 1.000 locuitori), România înscriindu-se în 
tendinţa europeană de îmbătrânire a populaţiei, ci şi de 
fenomenul emigraţiei cetăţenilor români ce, conform lui Vasile 
Gheţău, are o amploare mult mai mare decât cea evidenţiată de 
statistici. Potrivit estimărilor profesorului român, numărul total 
al românilor aflaţi în alte ţări depăşea 2,5 milioane în anul 
201273. Dintre aceştia, 48% provin din mediul urban şi 52% din 
cel rural74.  

În cele ce urmează, pentru o analiză în detaliu a 
corelaţiei dintre migraţia internaţională şi securitatea naţională 
a României, ne vom referi la cele trei ipostaze ale ţării noastre 
în relaţie cu fenomenul analizat. 

 
3.1. România – ţară de origine 
Raportat la fenomenul migraţiei, România este, în mod 

vizibil şi predominant, ţară de origine pentru migranţi. Cauzele 
sunt multiple şi sunt corelate în special tranziţiei de la 
comunism la democraţie, dar şi nivelului de dezvoltare 
economică a ţării noastre.  

                                                                                                        
71 Conform Institutului Naţional de Statistică, URL: 
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/ 
REZULTATE-DEFINITIVE-RPL_2011.pdf.  
72 Conform Institutului Naţional de Statistică, URL: 
http://www.insse.ro/cms/ro/content/populatia-rezidenta-si-numarul-estimat-
de-emigranti#.  
73 Vasile GHEŢĂU, Drama noastră demografică. Populaţia României la 
recensământul din octombrie 2011. Reprofesionalizarea României IV, 
Editura Compania, Bucureşti, 2012, p. 10. 
74 Idem, p. 18. 
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Conform profesorului Traian Rotariu, cauzele migraţiei 
în ţările în curs de dezvoltare, precum România75, constau în: 
dezvoltarea neregulată (economie, sănătate, educaţie etc.), 
relaxarea constrângerilor sociale tradiţionale, creşterea rapidă a 
populaţiei, marginalizarea politică şi economică, degradarea 
mediului şi conflict, război sau persecuţii76. Parte dintre aceste 
cauze pot constitui factori explicativi şi pentru România, deşi 
cel puţin una dintre ele, persecuţiile, este specifică perioadei 
comuniste. Lucrarea Inerţie şi schimbare. Dimensiuni sociale 
ale tranziţiei în România aduce în dezbatere subiectul mişcării 
migratorii în perioada comunistă, constatând că regimul 
comunist a exercitat un control sever asupra mobilităţii 
internaţionale a populaţiei, concretizat prin restricţia accesului 
la paşapoarte şi „anatemizarea” celor care îşi manifestau 
intenţia de a părăsi ţara şi a celor care, pe diverse căi legale sau 
nu, reuşeau să emigreze şi să se stabilească în altă ţară, de 
obicei una din blocul vestic77. Analizând statisticile şi 
documentele specifice acelei perioade, studiul identifică 
modalităţile prin care a fost posibil fenomenul migraţiei în 
perioada comunistă: migraţia etnică (identificată, în unele 
cazuri, ca formă a migraţiei forţate), emigrarea legală în 
principal cu scopul reunificării familiilor, dar şi migraţia 
iregulară prin azilul politic78. 

Odată cu liberalizarea regimului paşapoartelor în anii 
’90, numărul emigranţilor a crescut, însă o parte semnificativă a 
acestora a păstrat tiparul de migraţie comunist, încercând să 
                                                 
75 A se vedea clasificările Băncii Mondiale, Fondului Monetar Internaţional, 
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică etc. 
76 Traian ROTARIU, Demografie şi sociologia populaţiei. Structuri şi 
procese demografice,Ed. Polirom, Iaşi, 2009. 
77 Horvath ISTVAN, „Migraţia internaţională a cetăţenilor români după 
1989”, pp. 199-222, în Inerţie şi schimbare. Dimensiuni sociale ale 
tranziţiei în România, coord. Traian ROTARIU şi Vergil VOINEAGU, 
Editura Polirom, Iaşi, 2012. 
78 Ibidem. 
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obţină azil în ţările Europei Occidentale. Conform studiului 
invocat mai sus, în perioada 1990-1994, au fost înregistrate 
350.000 de cereri de azil ale cetăţenilor români, în special în 
Germania, însă atitudinea oficialilor acestor ţări faţă de 
România s-a modificat semnificativ după revoluţia 
anticomunistă, aceştia considerând că ţara noastră nu încalcă 
drepturile fundamentale ale omului79. Numărul celor care au 
emigrat a crescut de la an la an, cu mici excepţii corelate crizei 
economico-financiare, ajungând ca în anul 2012 numărul 
emigranţilor să fie de patru ori mai mare decât cel din anul 
1989 (figura nr. 7). 
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Figura nr. 7: Evoluţia numărului emigranţilor înregistraţi oficial din 

România în perioada 1957-201280 
 

                                                 
79 Ibidem. 
80 Sursele datelor: Horvath ISTVAN, op.cit., 2012, p. 199 şi European 
Commission, Eurostat, Immigration by citizenship, 2012 YB14 II.pngi, URL: 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Immigration 
_by_citizenship,_2012_YB14_II.png. 
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Dacă în perioada comunismului, emigraţia putea fi 
considerată un risc la adresa securităţii naţionale prin aceea că 
ar fi putut duce la destabilizarea regimului prin crearea unei 
diaspore puternice care să facă lobby împotriva acestuia în 
ţările Europei Occidentale, în prezent situaţia este cu mult mai 
complexă având în vedere că o rată mare a migraţiei nete 
afectează aproape toate domeniile vieţii în România: de la cel 
social şi demografic la cel economic şi cel militar. 

O statistică publicată de Institutul Naţional de Statistică 
evidenţiază ţările de destinaţie preferate de români, mai ales cei 
din grupa de vârstă 18-40 ani: Spania, Italia, Germania, Austria, 
Israel, Canada şi SUA (figurile nr. 8 şi 9). 
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Figura nr. 8: Evoluţia în perioada 2010-2012 a  numărului cetăţenilor 

români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate, după ţara de destinaţie81 
 

                                                 
81 Tudorel ANDREI, România în cifre – breviar statistic 2014, Institutul 
Naţional de Statistică, Bucureşti, 2014. 
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Cetăţeni români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate, pe 
grupe de vârsta
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Figura nr. 9: Evoluţia în perioada 20101-2012 a numărului cetăţenilor 
români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate, pe grupe de vârstă 82 

 
Aceste cifre reprezintă doar o parte din numărul total de 

emigranţi ai României, numărul total al emigranţilor înregistrat 
la 1 ianuarie 2012 fiind de 2.341.26383, iar distribuţia pe ţări de 
destinaţie a emigranţilor fiind diferită faţă de distribuţia celor 
care şi-au stabilit domiciliul în altă ţară: Italia, Spania, 
Germania, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, 
Ungaria etc. (figura nr. 10). 

 

                                                 
82 Ibidem. 
83 Institutul Naţional de Statistică, Anuarul statistic 2013. Capitolul 2. 
Populaţia, URL: http://www.insse.ro/cms/ro/content/anuarul-statistic-2013.  
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Figura nr. 10: Evoluţia în perioada 2010-2012 a numărului emigranţilor 
români după ţara de destinaţie84 

 
Alte analize, precum International Migration Outlook 

2014 (Perspectiva internaţională asupra migraţiei 2014) 
elaborat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică, consideră că numărul românilor care trăiesc peste 
hotare este de peste 3 milioane de persoane, majoritatea din 
mediul urban şi din grupa de vârstă 20-44 ani (71% din totalul 
emigranţilor români), adică cea mai productivă categorie a 
forţei de muncă85. Dintre aceştia majoritatea locuiesc în Italia şi 
Spania, însă cifrele furnizate în acest sens de România, ca ţară 
de origine, şi cele furnizate de ţările de destinaţie diferă 
dramatic (figura nr. 11). 

                                                 
84 Ibidem. 
85 OECD, International Migration Outlook 2014. Romania, 2014, 
DOI:10.1787/migr_outlook-2014-35-en.   
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Figura nr. 11: Discrepanţe între statisticile oficiale din România şi cele 
publicate de ţările de origine pentru emigranţii români (estimare 2011-

2013)86 
 
Din păcate, în urma derulării demersului ştiinţific în 

scopul elaborării acestui studiu, am constat o consistentă 
discrepanţă nu doar între statisticile naţionale şi cele ale unor 
ţări sau organizaţii internaţionale ce monitorizează fenomenul 
migraţiei, ci şi între declaraţiile oficialilor români sau între 
declaraţiile acestora şi statisticile naţionale. Astfel, în anul 
2013, ministrul delegat pentru românii de pretutindeni declara, 
în cadrul Forumului Românilor de Pretutindeni organizat la 
Bucureşti, că potrivit celor mai recente estimări, aproximativ 4-
5 milioane de români lucrează sau trăiesc în afara ţării (această 
cifră este atribuită emigranţilor, ei fiindu-i adăugate alte 2-3 

                                                 
86 Conform: Institutului Naţional pentru Statistică, Organizaţiei pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică şi Institutului pentru Politici referitoare 
la Migraţie (Migration Policy Institute). 
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milioane de persoane care locuiesc în comunităţi istorice cu 
identitate românească din jurul ţării noastre)87. 

Discrepanţele între aceste statistici constituie ele însele o 
vulnerabilitate şi chiar un risc de securitate naţională, întrucât 
necunoaşterea exactă a numărului românilor care locuiesc peste 
hotare face imposibilă contactarea şi consultarea acestora în 
situaţii care o impun. 

Alte provocări de securitate pentru ţara de origine pot fi 
sintetizate după cum urmează: 

- „brain drain”, adică emigrarea specialiştilor către ţări 
în care expertiza lor este remunerată mai avantajos, iar locurile 
de muncă oferă stabilitate şi oportunităţi de promovare şi 
dezvoltare profesională mai mari. În acest caz, în ţara de 
destinaţie se înregistrează lipsa personalului specializat în 
domenii-cheie, precum sănătate, inginerie, informatică, 
arhitectură, cercetare ştiinţifică etc. 

- creşterea numărului emigranţilor atât pentru grupa de 
vârstă până în 18 ani, cât şi pentru grupa de vârstă 18-40 ani, 
corelat cu scăderea natalităţii, determină îmbătrânirea 
populaţiei ţării, fiind prognozat ca în anul 2030, 1 din 5 români 
să aibă peste 65 de ani, iar în anul 2060, 1 din 3 vor avea 
această vârstă şi la fiecare salariat vor fi 1,5 pensionari88. 
Efectele acestei evoluţii vor fi: reducerea produsului intern brut 
potenţial, creşterea presiunii asupra bugetului de stat şi, în 
special, asupra sistemelor publice de sănătate şi pensii. 
Emigrarea masivă a populaţiei din grupa de vârstă 18-40 ani 
determină reducerea forţei de muncă, ceea ce provoacă, pe 
termen scurt, probleme pe piaţa forţei de muncă, traduse în 
                                                 
87 C.S., „David: În afara graniţelor trăiesc între şase şi opt milioane de 
români”, în Ziua Veche, 13.12.2013, URL: 
http://www.ziuaveche.ro/actualitate-interna/social/david-in-afara-grani% 
C8%9Belor-traiesc-intre-%C8%99ase-%C8%99i-opt-milioane-de-romani-
201479.html.  
88 BCR Cercetare, Implicaţiile economice ale procesului de îmbătrânire a 
populaţiei în România, 2013. 
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scăderea productivităţii şi a veniturilor realizate la bugetul 
naţional, incapacitatea de a plăti pensiile de stat şi, în final, 
scăderea calităţii vieţii cetăţenilor; 

- creşterea numărului emigranţilor atât pentru grupa de 
vârstă până în 18 ani, cât şi pentru grupa de vârstă 18-40 ani, 
determină reducerea pe termen scurt, mediu şi lung a masei de 
recrutare/încorporare la nevoie; 

- emigraţia pentru muncă a părinţilor determină 
modificări dramatice în ceea ce priveşte dezvoltarea psiho-
emoţională a copiilor rămaşi acasă (abandon şcolar, absenteism 
şcolar, consum de droguri, infracţionalitate), alterează modelul 
familiei tradiţionale şi perpetuează fenomenul migraţiei. De 
exemplu, în anul 2012, statisticile Ministerului Muncii au 
înregistrat un număr de 79.901 copii ai căror părinţi erau plecaţi 
la muncă în străinătate, dintre care 32.984 complet lipsiţi de 
grija părintească şi 3.346 intraţi în sistemul de protecţie 
socială89; 

- fluxurile masive de emigranţi către anumite ţări 
determină formarea şi manifestarea comportamentelor 
etnocentriste, discriminatorii şi stereotipizate ale cetăţenilor din 
ţara de destinaţie împotriva imigranţilor şi, corelat, ţării de 
destinaţie, ceea ce poate duce la conflicte diplomatice între cele 
două ţări. Problemele sunt şi mai dificil de gestionat în 
situaţia în care imigranţii sunt persoane cu antecedente 
penale sau care au activităţi criminale în ţările de destinaţie. 
În acest caz, capitalul de imagine al ţării de origine la nivel 
internaţional va fi subminat, iar posibila reîntoarcere a 
emigranţilor expulzaţi va determina, ca şi în ţările de 

                                                 
89 Salvaţi Copiii, Situaţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 
străinătate, 2013, URL: http://www.salvaticopiii.ro/upload/ 
p0001000100030001Situa%C5%A3ia%20copiilor%20ai%20c%C4%83ror
%20p%C4%83rin%C5%A3i%20sunt%20pleca%C5%A3i%20la%20munc
%C4%83%20%C3%AEn%20str%C4%83in%C4%83tate.pdf.  
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destinaţie prin care aceştia au trecut iniţial, producerea unui 
val masiv de infracţionalitate. 

În fine, trebuie evidenţiat faptul că emigraţia reprezintă 
pentru România nu doar o potenţială provocare de securitate, ci 
şi o sursă de beneficii concretizate în contribuţia la buget a 
remitenţelor (în anul 2013, remitenţele au reprezentat 1,9% din 
PIB-ul României90) şi, în unele cazuri, creşterea nivelului de 
trai al familiilor şi comunităţilor. De asemenea, migraţia pentru 
educaţie poate aduce beneficii ţării de origine în condiţiile în 
care migranţii se întorc pe piaţa naţională a muncii. 

 
3.2. România – ţară de destinaţie 
Un alt aspect generic al fenomenului migraţiei în 

România este cel referitor la imigranţi. Potrivit Comisiei 
Europene, la nivelul anului 2012, 0,14% din populaţia 
României era formată din cetăţeni din afara UE91. Conform 
Inspectoratului General pentru Imigrări, în acelaşi an, în 
România erau 102.800 rezidenţi legali străini din Rep. Moldova 
(13.300 persoane), Turcia (8.900 persoane) şi China (6.900 
persoane). De asemenea, un număr important de cetăţeni ai UE 
erau înregistraţi ca rezidenţi în România: 10.700 de italieni, 
7.400 de germani şi 5.700 de francezi92. Din totalul imigranţilor 
aflaţi în evidenţa instituţiilor naţionale în anul 2012, peste 52% 
se încadrează în grupa de vârstă 15-24 ani, în timp ce 
aproximativ 38% în grupa de vârstă 25-64 ani93. 

                                                 
90 World Bank, Annual Remittances Data (updated as of October 2014). 
Inflows, 2014, URL: http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL 
/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22759429~pagePK:641
65401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html.  
91 European Commission, EU Home Affairs Background Statistics. 
Migration, 2014, p. 3. 
92 OECD, op. cit, 2014. 
93 Institutul Naţional de Statistică, Migraţia internaţională a României, 
Direcţia de Editare a Publicaţiilor Statistice, Bucureşti, 2014, p. 7. 
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Din totalul cererilor de viză, preponderente sunt cele 
pentru vizită (29,67%), activităţi culturale / ştiinţifice / 
umanitare / tratament medical (21,06%), afaceri (14,88%), 
turism (13,91%)94. Dintre aceste cereri, aproximativ 90% din 
fiecare categorie sunt aprobate, persoanele aflate în această 
situaţie provenind în special din Rep Moldova, Ucraina, Turcia, 
Federaţia Rusă, China, India, Belarus şi Egipt95.  

Referitor la autorizaţiile de muncă, din totalul  de 1.551 
de autorizaţii de muncă emise în anul 2012 de autorităţile 
române, 51,84% au fost de tip permanent, 37,4% - detaşare, 
6,38% - sportiv şi doar 3,68% - înalt calificat, 0,64% - 
permanent-studii şi 0,06% - permenent-reîntregirea familiei, iar 
ţările din care provin majoritatea cetăţenilor care au solicitat 
astfel de autorizaţii sunt din Turcia (27,66%) şi China 
(11,67%)96. 

Cetăţenii străini cu şedere legală din ţări non-UE sunt 
concentraţi în Bucureşti şi judeţul Ilfov, dar şi în judeţele Iaşi şi 
Constanţa, în timp ce cetăţenii UE optează pentru reşedinţă în 
special în Bucureşti (25,86%) şi în judeţele din vestul ţării (Cluj 
– 6,37%, Timiş – 5,89% şi Arad – 5,42%). 

În plus, statisticile europene înregistrează, la finele 
anului 2012, în România 125 de aplicanţi pentru azil la 1 milion 
de locuitori97. Statistica cererilor de azil după ţara de origine a 
solicitantului plasează Algeria pe primul loc (29,92%), urmată 
de Maroc (17,23%), Afganistan (8,72%) şi Pakistan (8,37%)98. 

În ceea ce priveşte şederea ilegală, în anul 2012 au fost 
depistaţi 1.617 străini din ţări precum Rep. Moldova, Turcia, 
Tunisia, Algeria, Maroc, China, Serbia, Siria, Israel, Pakistan 

                                                 
94 Inspectoratul General pentru Imigrări, Buletin statistic în domeniul 
imigraţiei şi azilului, Semestrul I 2102, p. 5, URL: http://igi.mai.gov.ro. 
95 Ibidem. 
96 Idem, p. 7. 
97 European Commission, op. cit., 2014, p. 7. 
98 Inspectoratul General pentru Imigrări, op. cit., 2012, p. 18. 
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etc. Motivul depistării a fost identificat după cum urmează: 
şedere ilegală (72,91%), tentativă/trecere ilegală a frontierei-
ieşire (10,08%), respins la procedura de azil (4,45%), 
nerespectarea deciziei de returnare (4,14%), tentativă/trecere 
ilegală a frontierei-intrare (2,6%), nerespectare a scopului 
şederii (2,6%), Sistemul Dublin (1,55%), muncă ilegală 
(0,62%), supus expulzării (0,62%), la solicitarea structurilor de 
ordine publică şi siguranţă naţională (0,31%), altele (0,12%) 99. 

Ca şi în cazul precedent, această situaţie aduce atât 
beneficii, cât şi provocări în ceea ce priveşte securitatea 
naţională, România aflându-se de această dată în postura de ţară 
de destinaţie în care: 

- imigranţii înlocuiesc pe piaţa muncii absenţa forţei de 
muncă, aducând beneficii de natură economică, deşi, în 
perioada de şomaj şi de adaptare la condiţiilor socio-economice 
din ţara de destinaţie, imigranţii pot fi văzuţi de opinia publică 
drept o povară economică atât în ceea ce priveşte sistemul de 
securitate socială, cât şi cel al locuirii. În ţara noastră, populaţia 
imigrantă este tânără, peste jumătate din imigranţii legali fiind 
activi pe piaţa muncii şi la vârsta la care potenţialul productiv 
este în plină dezvoltare, însă neajunsul acestei situaţii este cel 
specific oricărei ţări de destinaţie, anume volumul mare al 
remitenţelor ce ies din ţara noastră (sumele trimise în anul 2011 
în ţările de origine de către rezidenţii străini care lucrează în 
România reprezintă aproximativ 0,4%-0,5% din totalul banilor 
ieşiţi din ţările membre UE, în timp ce PIB-ul României 
reprezintă aproximativ 1% din cel total la UE100);  

- migraţia de înlocuire susţinută de politici naţionale 
adecvate poate constitui răspunsul la nevoia de compensare a 

                                                 
99 Idem, p. 11.  
100 xxx, Imigranţii din România trimit acasă bani mai mulţi decât cei din 
Polonia, Ungaria şi Bulgaria la un loc, decembrie 2012, URL: 
http://cursdeguvernare.ro/imigrantii-din-romania-trimit-acasa-bani-mai-
multi-decat-cei-din-polonia-ungaria-si-bulgaria-la-un-loc.html. 
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costurilor economice induse de îmbătrânirea populaţiei. În 
cazul României, comparând procentul emigranţilor cu cel al 
imigranţilor raportat la populaţia ţării, fenomenul imigraţiei 
apare ca fiind relativ modest şi insuficient pentru a putea fi 
considerat migraţie de înlocuire; 

- în anumite zone ale ţării, în care numărul imigranţilor 
este mare, se pot manifesta diferenţe notabile între populaţia 
rezidentă şi imigranţi, fiind necesară intervenţia guvernului, 
prin politici şi strategii destinate sporirii gradului de toleranţă 
multietnică, multiculturală, multireligioasă şi multilingvistică; 

- fluxurile masive de migraţie ilegală pot fi corelate 
criminalităţii organizate şi terorismului, reprezentând o 
provocare de securitate la adresa ţării de destinaţie; 

- refugiaţii şi azilanţii pot crea tulburări sociale în ţara 
de destinaţie prin organizarea şi angajarea în mişcări de 
opoziţie la adresa guvernelor ţărilor de origine; 

- fluxurile masive de refugiaţi pot produce daune 
mediului înconjurător prin construirea de tabere lipsite de 
infrastructura sanitară necesară; 

- potenţiala creştere a ponderii imigraţiei ilegale în 
totalul imigraţiei în România extinde perioada de evaluare a 
ţării noastre pentru integrarea în spaţiul Schengen. 
 

3.3. România – ţară de tranzit 
Una dintre cele mai complexe probleme asociate 

migraţiei este cea a tranzitului migranţilor. Statisticile, ce 
arareori sunt publice, indică în ultimii zece ani creşterea 
numărului de migranţi în tranzit pe teritoriul ţării noastre101, 
situaţie ce derivă atât din plasarea geografică a României în 

                                                 
101 Bogdan Alexandru SUDITU, Gabriela PRELIPCEAN, Daniel Celu 
VÎRDOL, Oana Ancuţa STÂNGACIU, Perspectivele politicii de migraţie în 
contextul demografic actual din România, Bucureşti, Institutul European din 
România, 2013, p. 42. 
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sud-est, cu ieşire la Marea Neagră, cât şi din statutul de ţară 
membră a Uniunii Europene, aflată la frontiera acesteia. 

Problematica statutului de ţară de tranzit incumbă două 
dimensiuni principale: pe de o parte, migranţii ilegali aflaţi în 
tranzit spre ţările Europei Occidentale, care fie călătoresc spre 
destinaţie, fie aleg să rămână în România în scop lucrativ 
(migraţie pentru muncă), iar pe de altă parte, migranţii legali 
sau ilegali care tranzitează ţara noastră în scop criminal 
(terorism, crimă organizată etc.). 

În ceea ce priveşte dimensiunea migraţiei de tranzit în 
scop lucrativ, principala coordonată este aceea a trecerii prin 
ţara noastră dinspre est spre vest în scopul stabilirii în ţările 
occidentale, însă, cel puţin în anii ’90, parte a migranţilor din 
această categorie au ales să rămână în România102 

În schimb, cele mai recente analize publice ale 
Serviciului Român de Informaţii în ceea ce priveşte cea de-a 
doua dimensiune a migraţiei de tranzit arată că, începând cu 
anul 2013, un număr semnificativ de persoane din vestul 
Europei şi Balcanii de Vest şi-au manifestat intenţia de a 
participa în conflictele din Siria şi Irak, călătorind prin 
România şi Bulgaria103. Această situaţie nu este asociată doar 
tranzitului de persoane către alte regiuni ale lumii, ci şi 
terorismului, traficului de fiinţe umane, arme şi droguri, crimei 
organizate, în general.  

Conform hărţii migraţiei ilegale şi a rutelor de migraţie, 
realizată sub egida Iniţiativei pentru Construirea Parteneriatelor 
în Migraţie, România se înscrie în seria rutelor terestre, în 
                                                 
102 European Parlament, Migration And Asylum In Central And Eastern 
Europe (Libe 104 En). Romania, February 1999, URL: 
http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/libe/104/romania_en.htm.  
103 C.Z., „SRI: Militanţi din Europa pleacă în Siria şi Irak prin România şi 
Bulgaria. Gestionarea riscurilor e dificilă fără instrumente legale”, în 
Actualitate HotNews, 24 ianuarie 2015, URL: http://www.hotnews.ro/stiri-
esential-19187606-sri-militanti-straini-pleaca-siria-irak-prin-romania-
bulgaria-gestionarea-riscurilor-dificila-fara-instrumente-legale.htm.  
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special prin Giurgiu şi Bucureşti, dinspre sud şi est către ţările 
Europei Occidentale (figura nr. 12)104. La nivelul anului 2011, 
principalele fluxuri de migraţie erau încă dinspre Europa de Est 
şi de Sud-Est către Europa de Vest, incluzând aici nu doar 
migranţii din ţările balcanice (în special Albania, Serbia şi 
Bosnia şi Herţegovina), ci şi migranţii din Orientul Mijlociu şi 
Asia care tranzitează regiunea (în special din Afganistan, Irak, 
Pakistan, dar şi Palestina). În acest context, România se află 
atât pe ruta central şi est europeană (tranzitează sau îşi are 
originea în Federaţia Rusă, Ucraina, Rep. Moldova, România şi 
Belarus, continuând prin Polonia, Slovacia, Ungaria şi/sau Rep. 
Cehă către Austria, Germania şi alte ţări occidentale), cât şi pe 
cea balcanică (tranzitează sau îşi are originea în Turcia, 
continuând prin statele din Balcanii de Vest către Italia, Austria 
şi alte ţări europene)105. 

 

                                                 
104 International Centre for Migration Policy Development, I-Map. 
Interactive Map on Migration, 2011, URL: http://www.imap-
migration.org/index.php?id=2&L=0%29.I.  
105 Ibidem. 
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Figura nr. 12: Harta rutelor de migraţie106 

 
Aşadar, în ceea ce priveşte statutul de ţară de tranzit al 

României, pot fi sintetizate următoarele beneficii şi provocări 
de securitate: 

- stabilirea migranţilor din categoria activă pe piaţa 
muncii în ţara de tranzit sporeşte numărul celor care contribuie 
la economia ţării, însă, în aceste cazuri, este preponderent vorba 
despre economia subterană, respectivele persoane fiind angajate 
„la negru”; 

- gestionarea deficitară a fluxurilor de migraţie ce 
traversează ţara de tranzit, corelat cu stabilirea unei anumite 
proporţii a migranţilor în această ţară, poate produce creşterea 
în amploare a atitudinilor xenofobe în populaţia rezidentă; 

- sporirea numărului de stabiliri pe teritoriul ţării de 
tranzit, ca şi în cazul României – ţară de destinaţie, a 
migranţilor către alte ţări, în special a celor ilegali, determină 

                                                 
106 Ibidem. 
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prelungirea perioadei de evaluare în vederea integrării în spaţiul 
Schengen; 

- migranţii ilegali pot fi afiliaţi unor grupări de crimă 
organizată/teroriste ce pot viza acţional teritoriul ţării de tranzit 
sau se pot folosi de alte organizaţii similare şi chiar de cetăţeni 
inocenţi în realizarea scopurilor proprii. O slabă gestionare a 
acestor aspecte poate conduce la deteriorarea relaţiilor ţării de 
tranzit cu ţările-ţintă ale grupărilor de crimă 
organizată/teroriste; 
 Conştientizarea de către autorităţile dintr-o ţară de 
tranzit supusă şi posibilităţii de a deveni ţară de destinaţie a 
problemelor enumerate poate conduce la îmbunătăţirea 
legislaţiei în domeniu şi la un mai bun control al garniţelor 
naţionale, ceea ce, pe termen mediu şi lung, se poate traduce în 
creşterea nivelului de securitate a cetăţeanului, dar şi de 
securitate naţională. 

 
3.4. România – percepţie şi reprezentare socială a 

fenomenului migraţiei 
Problematica migraţiei în România, şi nu numai în ţara 

noastră, nu poate fi redusă doar la aspectele obiective şi 
cantitative. Întrucât premisa acestui studiu este că migraţia se 
înscrie în ceea ce se numeşte construirea socială a realităţii, 
vom releva câteva dintre coordonatele dimensiunii psihosociale 
a securităţii.  

În subcapitolele anterioare am enumerat principalele 
beneficii şi provocări ale migraţiei asupra securităţii naţionale, 
în fiecare dintre cele trei ipostaze ale României (ţară de origine, 
ţară de destinaţie şi ţară de tranzit). Au fost identificate, astfel, 
provocări ce sunt corelate reprezentării sociale a migranţilor, 
toate circumscrise problematicii etnocentrismului, discriminării 
şi stereotipiei. Puterea acestor reprezentări determină şi 
formularea unui anumit tip de politici la nivel naţional destinate 
fenomenului migraţiei. 
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Eurobarometrul standard nr. 82 din toamna 2014 al 
Comisiei Europene ilustrează percepţia asupra problemelor 
naţionale şi europene şi compară tendinţele existente în 
România cu cele generale din UE.  

Dacă în România, cele mai importante probleme cu care 
se confruntă ţara sunt situaţia economică (30%), creşterea 
preţurilor/inflaţia (30%) şi şomajul (30%), în UE pe primele 
trei locuri în topul îngrijorării se situează şomajul (45%), 
situaţia economică (24%) şi imigraţia (18%)107. Indicatorul 
imigraţie constituie o problemă importantă la nivel naţional 
doar pentru 4% dintre români (figura nr. 13). 

 
Care credeţi că sunt cele mai importante două probleme cu 

care se confruntă ţara dvs. în acest moment? (%)
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Figura nr. 13: Reprezentarea populaţiei României, respectiv statelor 
membre UE asupra principalelor două probleme cu care se confruntă 

fiecare ţară în prezent108 
                                                 
107 Comisia Europeană, Eurobarometru standard 82. Opinia publică în Uniunea 
Europeană. Toamna 2014 – Raport naţional. România, 2014, URL: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_ro_ro_ nat.pdf.  
108 Comisia Europeană, Eurobarometru standard 82. Opinia publică în 
Uniunea Europeană. Toamna 2014 – Factsheet România, 2014, URL: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_fact_ro_en.pdf.  
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În acelaşi timp, la nivel personal, imigraţia este slab 
reprezentată ca problemă atât în UE, cât şi în România, pe 
primele locuri aflându-se probleme ce au potenţialul de a afecta 
direct viaţa de zi cu zi, cu alte cuvinte de a altera starea de bine 
a respondenţilor (figura nr. 14). 

 
Care credeţi că sunt cele mai importante două probleme cu 

care dvs. personal vă confruntaţi în acest moment? (%)
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Figura nr. 14: Reprezentarea populaţiei României, respectiv statelor 

membre UE, asupra principalelor două probleme cu care se confruntă la 
nivel personal în prezent109 

 
Corelând aceste date cu cele referitoare la rata netă a 

migraţiei în statele membre UE, reiese că se păstrează o 
tendinţă identificată în anii anteriori110 - în ţările cu o rată 
pozitivă crescută a migraţiei (ţări ce sunt preponderent de 
origine pentru migranţi), cetăţenii tind să nu îşi reprezinte 

                                                 
109 Idem. 
110 Mai multe detalii despre această tendinţă am dezvoltat în lucrarea 
Migraţie şi securitate, Editura UNAp, Bucureşti, 2008, pp. 26-29. 
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imigraţia ca problemă principală nici pentru ţara lor, nici pentru 
ei, ca individualităţi. 

Aceste observaţii sunt susţinute şi de rezultatele Indicelui 
politicii de integrare a migranţilor (PIM), realizat de Centrul 
pentru Afaceri Internaţionale Barcelona (Barcelona Centre for 
International Affairs -  CIDOB) şi Grupul pentru Politici de 
Migraţie (Migration Policy Group - MPG). În ansamblu, 
România a dezvoltat în ultimii 10-15 ani reglementări care 
corespund legislaţiei europene în domeniul migraţiei, deşi 
emigraţia este cu mult superioară imigraţiei în ţara noastră. PIM 
arată că imigranţii din România se bucură de politici de integrare 
relativ mai favorabile decât media şi mai bune decât cele din 
majoritatea ţărilor din Europa Centrală şi statele baltice111. 
Acelaşi raport concluzionează că în domenii precum cetăţenia, 
participarea politică şi educaţia, în ţara noastră nu se aplică 
anumite principii care sunt pe cale să devină normă în întreaga 
Europă, precum dubla cetăţenie, jus soli (copilul unei familii de 
imigranţi dobândeşte cetăţenia ţării în care s-a născut), dreptul de 
vot şi accesul egal la educaţie. În schimb, se înregistrează 
progrese solide în ceea ce priveşte mobilitatea viitoare pe piaţa 
muncii, reunificarea familială şi politicile antidiscriminare112. 

Cu toate acestea, nu este suficient ca politicile privind 
migraţia să fie aliniate la legislaţia europeană, ci trebuie 
proiectate ţinându-se seama de faptul că România este 
preponderent o ţară de origine pentru migranţi, ce se confruntă 
simultan cu beneficii şi provocări de securitate corelate acestui 
statut, dar şi celor de ţară de destinaţie şi de tranzit. Mai mult, în 
acest demers, este deosebit de important ca procesele dezvoltate 
la nivel local, naţional, regional să fie atent analizate şi luate în 
considerare. 

                                                 
111 Thomas HUDDLESTON, Jan NIESSEN, Eadaoin NI CHAOIMH şi 
Emilie WHITE, Migrant Integration Policy Index III. Romania, 2011, p. 22, 
URL: http://www.mipex.eu/romania.  
112 Idem, p. 23. 
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CONCLUZII 

 
 

Pentru Europa, problema migraţiei internaţionale a devenit 
mai complexă nu numai datorită condiţiilor economice şi sociale 
mai bune pe care majoritatea ţărilor UE le oferă, ci şi din cauza 
procesului de extindere. Astfel, UE se confruntă, pe de o parte, cu 
fluxuri migratorii masive din afara statelor membre şi, pe de altă 
parte, cu un flux semnificativ de migranţi între ţările ce fac parte 
din Uniune. Aderarea ţărilor cu un mare număr de imigranţi care 
vizează ţările europene dezvoltate a pus în discuţie atât statutul lor 
în relaţie cu teritoriul vizat, cât şi modalităţile de reglementare a 
acestui fenomen. Chiar dacă migranţii se mişcă în cadrul aceleiaşi 
comunităţi, cea europeană, este evident că fenomenul nu poate fi 
clasificat ca intern, deoarece migranţii traversează graniţele 
naţionale. Astfel, UE trebuie să reglementeze această situaţie 
luând în considerare drepturile cetăţeneşti naţionale, cele 
europene, ce decurg din statutul de cetăţean european, şi, cel mai 
important, cele ce decurg din Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului.  

Pe baza cadrului teoretic referitor la construirea socială a 
realităţii, au putut fi identificate câteva aspecte importante ale 
fenomenului migraţiei dincolo de cele sociale, demografice, 
economice, politice, militare şi ecologice, anume cele ce ţin de  
dimensiunea psihosocială: intenţia de a migra, construirea 
identităţii migranţilor, impactul imigranţilor asupra ţării de origine 
şi asupra ţării de destinaţie, reprezentarea socială a migraţiei şi 
migranţilor şi modul în care aceasta influenţează gestionarea 
fenomenului la nivel naţional etc. 

Este evident faptul că migraţia internaţională reprezintă o 
sursă de insecuritate şi, în acelaşi timp, de securitate. Provocările 
de securitate îşi au originea preponderent în diferenţele de natură 
etnică şi religioasă dintre populaţia ţării de destinaţie şi imigranţi, 
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dar şi în nivelul scăzut de trai ale acestora din urmă determinat de 
accesul dificil la locurile de muncă din acea ţară. De asemenea, 
reprezentare nefavorabilă pe care cetăţenii ţării respective o au 
despre noii sosiţi, care le „invadează” şi „ameninţă” comunităţile,  
constituie adesea o sursă de tensiuni între aceştia. Nu trebuie 
subestimat rolul imigranţilor ca factori de securitate, mai ales în 
domeniul economic. Nu sunt puţine ţările europene care, în urma 
angajării legale sau ilegale a străinilor, au înregistrat o creştere 
substanţială a produsului intern brut şi, drept urmare, o ridicare 
semnificativă a nivelului de trai al cetăţenilor lor, cel puţin în 
rândul comunităţilor cu o rată crescută a migraţiei nete. Analiştii 
consideră că această situaţie este, într-adevăr, atractivă pe termen 
scurt, însă, pe termen lung, va conduce la reducerea flexibilităţii 
pieţei muncii şi va afecta în special produsul intern brut al ţărilor 
de origine pentru imigranţi. 

Aşadar, pe măsură ce volumul fluxurilor migratorii a 
crescut, tiparele şi implicaţiile imigrării au devenit din ce în ce mai 
complexe. Statele europene şi nu numai se află în faţa unei dileme: 
să ignore problema migraţiei, întrucât, pe de o parte, este dificil de 
gestionat, iar, pe de altă parte, aduce beneficii economice 
importante, sau să o confrunte şi să creeze noi dezbateri legate de 
drepturile fundamentale ale omului şi statutul imigranţilor. Însă, 
beneficiile înregistrate pot fi doar pe termen scurt, pe termen lung 
ele conducând la alte provocări de securitate atât pentru ţara de 
origine, cât şi pentru cea de destinaţie. 

România se înscrie în fluxurile de migraţie din Europa sub 
trei ipostaze: ţară de origine, ţară de destinaţie şi ţară de tranzit. În 
fiecare dintre aceste trei ipostaze pot fi identificate atât beneficii, 
cât şi provocări pentru securitatea naţională. Din păcate, din 
analiza realizată reiese că, în absenţa unor politici eficiente de 
integrare a migranţilor, în niciuna dintre ţările europene, deci nici 
în România, beneficiile nu vor surclasa provocările de securitate.  
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